
بررسی »گسترش صنعت« از همکاری تولیدی و تجاری 2 نشان لوازم خانگی در کشور نشان داد

رقیب بازار،شریک تولید
72

ای
وه
کا
دی

مه
س:

عک

پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال آین��ده با توجه به ش��رایط 
خشکس��الی و کمبود منابع الیحه بودجه با اما و اگر های زیادی 
رو به رو اس��ت. دولت برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه باید 
س��االنه رش��د اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کند. این در حالی 
اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه پیش بینی رشد اقتصادی را 
براساس آثار ش��اخص های کالن بودجه ۴/۸ اعالم کرده و مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی نیز به تازگی در گزارش 
چش��م انداز الیحه بودجه رش��د اقتصادی سال آینده را ۳ درصد 
پیش بین��ی کرده اس��ت. با وجود ای��ن، کارشناس��ان معتقدند 
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی نسبت 
به رش��د اقتصادی بدبینانه اس��ت و دولت با وجود خشکسالی و 
کمبود منابع مالی دولت اگر مدیریت بهینه منابع را در دس��تور 
کار خ��ود قرار دهد و برنامه ریزی خود را منعطف بر رونق بخش 
مس��کن و اصالح ش��یوه آبیاری در بخش کش��اورزی کند رشد 
اقتصادی س��ال آینده حدود ۵ درصد خواه��د بود و پیش بینی 
دولت برای رش��د اقتصادی را به واقعی��ت نزدیک تر می دانند اما 
با وجود این، اهداف برنامه شش��م توس��عه محقق نخواهد ش��د.  
پس از رش��د ۱۲/۵درصدی تولید ناخالص داخلی در س��ال ۹۵ 
که بیش��تر به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس 
از اجرایی ش��دن برجام به وقوع پیوست، شواهد موجود نشانگر 
رش��د مثبت اقتصادی امس��ال و تحقق رشد ۴/۱ درصدی است. 
با توجه به ش��واهد موج��ود از جمله خشکس��الی و نبود امکان 
بهره مندی از ظرفیت های م��ازاد بخش های مهمی مانند نفت و 
خودروس��ازی در کنار سطح پایین س��رمایه گذاری در سال های 
گذش��ته و با توجه ب��ه بودجه انقباضی دول��ت پیش بینی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی و کارشناسان این است 
که رش��د اقتصادی سال ۹۷ پایین تر از س��ال ۹۶ باشد. اقتصاد 
ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۹۷ می رود که متغیرهای 
اصل��ی اقتصاد کالن تصویر به نس��بت قابل قبول��ی از وضعیت 
نش��ان می دهند. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، 
کاهش افراد دریافت کننده یارانه، احتمال افزایش نرخ حامل های 

انرژی، تامین منابع از طریق انتش��ار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ 
ارز ضمنی بودجه از جمله ویژگی های بودجه س��ال آینده است. 
این در حالی اس��ت ک��ه این منابع برای بودجه پایدار نیس��تند 
و مش��خص نیس��ت با تداوم وضعیت فعلی هزینه های عمومی، 
در س��ال های آینده چگونه قرار اس��ت هزینه ه��ا را تامین کند. 
عم��ده نماگرهای اقتص��ادی ایران مانند رش��د اقتصادی، تورم، 
اش��تغالزایی و... در ۲ س��ال گذش��ته وضعیت مطلوبی را نشان 
می دهن��د اما نگرانی های مهم��ی از امکان ت��داوم این وضعیت 
وج��ود دارد. عمده نگرانی ها هم معطوف به وضعیت نظام بانکی، 
صندوق های بازنشس��تگی، کس��ری بودجه، انباشت بدهی های 
عموم��ی، بیکاری جوان��ان تحصیلکرده، کاه��ش درآمد حقیقی 
خانوارها، محیط زیست و... است که می تواند پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی مهمی داشته باشد. با درنظر گرفتن جدیدترین آمار 
و اطالعات در دس��ترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید 
محصوالت کش��اورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت 
تا پایان س��ال ۹۶، تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت 
تا پایان امس��ال و برآوردهای ش��رکت ها و تشکل های مرتبط با 
صنایع مختلف شامل خودروس��ازی، محصوالت پتروشیمی و... 
درباره میزان تولیدات محصوالت ش��ان در پایان سال ۹۶، نشان 
می دهد که رش��د ارزش افزوده بخش های کش��اورزی در س��ال 
جاری ح��دود ۳/۸، نفت ۳، صنعت ۵، س��اختمان منفی ۸/۳ و 
خدمات ۹ / ۵ درصد خواهد بود. این در حالی اس��ت که عملکرد 
۶ ماه رشد اقتصادی گویای رشد 0/۹ درصدی بخش کشاورزی، 
۴ درصدی بخش صنعت و ۷/۳ درصدی بخش خدمات اس��ت و 
به طور کلی رش��د اقتصادی در ۶ ماه نخست سال به ۵/۶ درصد 
رس��یده اس��ت.  یکی از ویژگی های تاثیر گذار بر رشد اقتصادی 
انتشار اوراق تعهدزاست، دلیل افزایش استقراض دولت از بخش 
خصوصی این اس��ت که در سال های گذشته رویکرد کلی دولت 
تامی��ن هزینه های جاری از محل درآمده��ای مالیاتی و نفتی و 
تکیه بر استقراض از بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی برای 
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پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال آینده با توجه به 
ش��رایط خشکس��الی و کمبود منابع الیحه بودجه با 
اما و اگر های زیادی رو به رو اس��ت. دولت برای تحقق 
اهداف برنامه ششم توسعه باید ساالنه رشد اقتصادی 
۸ درص��دی را تجرب��ه کند. این در حالی اس��ت که 
س��ازمان برنامه و بودجه پیش بینی رش��د اقتصادی 
را براس��اس آثار شاخص های کالن بودجه ۴/۸ اعالم 
کرده و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز 
به تازگی در گزارش چش��م انداز الیحه بودجه رش��د 
اقتصادی س��ال آینده را ۳ درص��د پیش بینی کرده 
اس��ت. با وجود این، کارشناسان معتقدند پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی نسبت 
به رش��د اقتصادی بدبینانه اس��ت و دول��ت با وجود 
خشکس��الی و کمبود منابع مالی دولت اگر مدیریت 
بهین��ه مناب��ع را در دس��تور کار خ��ود ق��رار دهد و 
برنامه ری��زی خود را منعطف بر رونق بخش مس��کن 
و اصالح ش��یوه آبیاری در بخش کشاورزی کند رشد 
اقتصادی س��ال آینده حدود ۵ درص��د خواهد بود و 
پیش بینی دولت برای رش��د اقتص��ادی را به واقعیت 
نزدیک ت��ر می دانن��د اما با وجود ای��ن، اهداف برنامه 

ششم توسعه محقق نخواهد شد. 
روند�رشد�اقتصادی�در��۲سال�گذشته��

پس از رش��د ۱۲/۵درصدی تولید ناخالص داخلی 
در س��ال ۹۵ که بیش��تر به علت گش��ایش ناشی از 
افزای��ش صادرات نفتی پس از اجرایی ش��دن برجام 
به وقوع پیوس��ت، شواهد موجود نشانگر رشد مثبت 
اقتصادی امسال و تحقق رشد ۴/۱ درصدی است. با 
توجه به ش��واهد موجود از جمله خشکس��الی و نبود 
امکان بهره من��دی از ظرفیت های م��ازاد بخش های 
مهمی مانند نفت و خودروسازی در کنار سطح پایین 
س��رمایه گذاری در س��ال های گذش��ته و با توجه به 
بودج��ه انقباضی دولت پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اس��المی و کارشناسان این است که 

رشد اقتصادی سال ۹۷ پایین تر از سال ۹۶ باشد.
ویژگی�های�الیحه�بودجه���۹۷

اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۹۷ 
می رود که متغیره��ای اصلی اقتصاد کالن تصویر به 
نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می دهند. استفاده 
گس��ترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد 
دریافت کننده یارانه، احتمال افزایش نرخ حامل های 
ان��رژی، تامین منابع از طریق انتش��ار اوراق تعهدزا و 
تعدی��ل نرخ ارز ضمنی بودج��ه از جمله ویژگی های 
بودجه سال آینده اس��ت. این در حالی است که این 
منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با 
تداوم وضعیت فعلی هزینه های عمومی، در سال های 

آینده چگونه قرار است هزینه ها را تامین کند.
نگرانی�های�اقتصادی�سال�آینده��

عم��ده نماگره��ای اقتص��ادی ایران مانند رش��د 
اقتصادی، تورم، اش��تغالزایی و.. در ۲ س��ال گذشته 
وضعیت مطلوبی را نش��ان می دهن��د اما نگرانی های 
مهم��ی از ام��کان تداوم ای��ن وضعیت وج��ود دارد. 
عم��ده نگرانی ها هم معطوف به وضعیت نظام بانکی، 
صندوق های بازنشس��تگی، کس��ری بودجه، انباشت 
بدهی ه��ای عموم��ی، بیکاری جوان��ان تحصیلکرده، 
کاهش درآم��د حقیقی خانوارها، محیط زیس��ت و... 
اس��ت که می تواند پیامدهای اقتص��ادی و اجتماعی 

مهمی داشته باشد.

پیش�بین�ی�نهادها�از�رش�د�اقتص�ادی�تا���
پایان�سال

با درنظ��ر گرفتن جدیدترین آم��ار و اطالعات در 
دس��ترس، ب��رآورد وزارت جهاد کش��اورزی از تولید 
محص��والت کش��اورزی، برآورد هزینه ه��ای عمرانی 
و ج��اری دول��ت تا پایان س��ال ۹۶، تح��والت مورد 
انتظ��ار از تولید و ص��ادرات نفت تا پایان امس��ال و 
برآوردهای ش��رکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع 
مختلف شامل خودروس��ازی، محصوالت پتروشیمی 
و... درب��اره میزان تولیدات محصوالت ش��ان در پایان 
س��ال ۹۶، نش��ان می دهد ک��ه رش��د ارزش افزوده 
بخش های کشاورزی در سال جاری حدود ۳/۸، نفت 
۳، صنعت ۵، س��اختمان منف��ی ۸/۳ و خدمات ۹ / ۵ 
درصد خواهد بود. این در حالی اس��ت که عملکرد ۶ 
ماه رش��د اقتصادی گویای رشد 0/۹ درصدی بخش 
کش��اورزی، ۴ درصدی بخش صنعت و ۷/۳ درصدی 
بخش خدمات است و به طور کلی رشد اقتصادی در 

۶ ماه نخست سال به ۵/۶ درصد رسیده است. 
رشد�اوراق�تعهدزا�در�بودجه��

یکی از ویژگی ه��ای تاثیر گذار بر رش��د اقتصادی 
انتش��ار اوراق تعهدزاس��ت، دلیل افزایش استقراض 
دولت از بخش خصوصی این اس��ت که در سال های 
گذشته رویکرد کلی دولت تامین هزینه های جاری از 
محل درآمدهای مالیاتی و نفتی و تکیه بر استقراض 
از بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی برای تامین 
مخ��ارج عمران��ی بوده اس��ت که اغلب با اس��تدالل 
اهمیت و نقش آن در رش��د اقتصادی انجام می شود. 
از آنجا که یکی از موانع سرمایه گذاری خصوصی نرخ 
باالی س��ود بانکی است و اتکای قابل توجه دولت به 
اس��تقراض از طریق انتشار اوراق تعهدزای خود یکی 
از عوامل باال بودن نرخ س��ود بانکی است، بعید است 
سرمایه گذاری های دولت به افزایش سرمایه گذاری در 

کل اقتصاد منجر شود.
انعطاف�پذی�ری��� و� انقباض�ی� رویک�رد�

اندک�بودجه�
یک��ی دیگر از رویکرد های بودج��ه مخارج عمرانی 
اس��ت که به نس��بت به قانون بودجه مصوب امسال 
هم ب��ه قیمت های جاری و هم ب��ه قیمت های ثابت 
و هزینه ه��ای جاری به قیمت های ثابت رش��د منفی 
داش��ته اند. برآورده��ای عملکرد در این ۲ س��ال هم 
نشان دهنده رشد منفی هزینه های جاری به نرخ ثابت 
است که با توجه به سهم باالی آن در بودجه، رویکرد 
انقباض��ی بودجه را نش��ان می دهد. از س��وی دیگر، 
دول��ت در الیح��ه بودجه فقط ام��کان تصمیم گیری 
برای ۵ درصد بودجه عمومی را دارد و بقیه بودجه به 
طور عمده به شکل دستمزد و حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان و بازپرداخت بدهی های سررسید شده 
اجتناب ناپذیرند. این موضوع نشان می دهد که تا چه 
حد دس��ت سیاس��ت گذار مالی در ایران در راستای 
اجرای سیاس��ت ها متناسب با ش��رایط فعلی اقتصاد 

کشور بسته است.
سرنوشت�الیحه�بودجه�و�منابع�اشتغال��

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با در نظر 
گرفتن انتظارات از تولید بخش های مختلف اقتصادی 
و نقش بودجه، رش��د اقتصادی س��ال۹۷ را حدود ۳ 
درصد برآورد می کند اما کارشناسان با وجود پذیرش 
دالیل این مرکز رشد پیش بینی شده را اندک توصیف 
کرده و معتقدند در س��ال آینده رشد اقتصادی بیش 
از ۵ درص��د خواهد بود. محمدعل��ی دهقان دهنوی، 
اقتص��اددان و عض��و هیات علم��ی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی در گفت وگو با »گس��ترش صنعت« درباره 

پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال آین��ده اظهار کرد: 
دول��ت در الیحه بودج��ه ۹۷ برنامه ریزی هایی برای 
ایجاد اش��تغال انجام داده است اما مسیری که برای 
آن ترس��یم کرده بود، مبتنی بر برداش��ت از صندوق 
توسعه ملی و همچنین افزایش نرخ حامل های انرژی 
بود. آنچه تاکنون قابل مش��اهده است اینکه مجلس 
شورای اس��المی با تمام پیشنهادهای دولت موافقت 

نخواهد کرد.
وی اف��زود: در روند تصویب الیح��ه بودجه بخش 
عمده ای از خواس��ته های دولت برای بودجه اشتغال 
حذف خواهد شد. بنابراین منابع در اختیار دولت برای 
بودجه های عمرانی و حمایت از ایجاد اشتغال و تولید 
کاهش پیدا خواهد ک��رد و دولت توان چندانی برای 
ایجاد رش��د اقتصادی در بس��ترهای مختلف نخواهد 
داش��ت. مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا چنین رویکردی الیحه را بررس��ی کرده و به این 
نتیجه گیری رسیده، البته رشد اقتصادی نیز با توجه 
به وضعیت اقتصاد ایران قابل قبول اس��ت اما با توجه 
به تجربه ۲ س��ال گذش��ته ممکن اس��ت روند رشد 

کاهشی به نظر برسد.
�روند�رشد�اقتصادی�طبیعی�است��

ای��ن اقتص��اددان با اش��اره به روند کاهش رش��د 
اقتصادی گفت: کش��وری که چندین س��ال رکود را 
تجربه کرده اس��ت پس از پایان رکود تا چندین سال 
رش��د اقتصادی آن به ش��کل قاب��ل توجهی افزایش 
پی��دا خواهد کرد زیرا بس��یاری از بنگاه های تولیدی 
زیر ظرفی��ت موجود فعالیت می کردن��د وقتی وضع 
اقتصادی مناس��ب می ش��ود ظرفیت ه��ای خالی پر 
می شود بنابراین رش��د اقتصادی افزایش می یابد اما 
از س��ال های س��وم و چهارم پشت سر گذاشتن رکود 
اقتص��ادی وضعی��ت به ش��رایط ع��ادی برمی گردد 

بنابراین از روند رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازگش��ت به رش��د اقتصادی  باال 
به س��رمایه گذاری و زمان بیش��تر نی��از دارد، افزود: 
روند رش��د اقتصاد کشور طبیعی است و از این منظر 
مش��کلی وجود ن��دارد اما الیحه بودج��ه تا حدودی 
انقباض��ی اس��ت و ای��ن ام��ر می تواند جلوی رش��د 
اقتصادی را بگیرد و سرعت آن را بیشتر کاهش دهد.

�مرک�ز�پژوهش�ه�ای�مجل�س�مرج�ع���
دقیقی�برای�پیش�بینی�نیست

دهقان دهنوی با اشاره به اعتبار مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی برای پیش بین��ی اقتصاد 
کش��ور گفت: به این نکته باید توج��ه کرد که مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اس��المی به عنوان یک 
مرکز پیش بینی کننده دقیق ش��اخص های اقتصادی 
به ویژه رش��د اقتصادی شناخته ش��ده نیست و چند 
س��الی اس��ت که وارد این ح��وزه ش��ده بنابراین با 
پیش بین��ی این مرکز نمی ت��وان به قطعیت گفت که 
رشد اقتصادی سال آینده کمتر از امسال خواهد بود. 
ممکن اس��ت با اس��تفاده از مدیریت بهینه از منابع 
محدود و برخی گش��ایش های اقتصادی بتوان رشد 

اقتصادی بیش از این را محقق کرد.
���۵ اقتص�ادی�ح�دود� رش�د� پیش�بین�ی�

درصد�
دهقان دهن��وی با تاکید بر اینکه با توجه به رش��د 
اقتصادی امس��ال، رشد اقتصادی سال آینده بیش از 
۳ درصد خواهد بود، افزود: با در نظر گرفتن ش��رایط 
امس��ال و برنامه ریزی  های دولت برای اش��تغال رشد 
اقتصادی س��ال آینده ح��دود ۵ درص��د پیش بینی 

می شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت برنامه ریزی 

خود را در بخش مسکن معطوف کند، می تواند رشد 
اقتصادی را به شکل چشم گیری افزایش دهد، گفت: 
بخش مس��کن هنوز ظرفیت های خال��ی دارد و اگر 
برنامه ریزی مناس��بی برای آن انجام ش��ود در س��ال 
آین��ده این بخش می تواند بار اصلی رش��د اقتصادی 
را به دوش کش��د. عالوه بر این، حوزه صنعت نیز این 
ظرفیت را دارد تا بتواند بخش��ی از رشد اقتصادی را 

پوشش دهد. 
تاثیر�خشکسالی�بر�رشد�اقتصادی��

یک��ی از موضوع های مهمی ک��ه باعث پیش بینی 
کاهش رش��د اقتص��ادی در کش��ور ش��ده وضعیت 
خشکس��الی در کشور اس��ت، میزان کمبود بارندگی 
در پاییز امسال در ۶۷ سال گذشته بی سابقه بوده که 
این امر تاثیر مهمی بر رش��د بخش کشاورزی و رشد 
اقتصادی خواهد داش��ت. روند رشد بخش کشاورزی 
در ۶ ماه امسال نیز نشانگر کاهش شدید رشد بخش 
کشاورزی اس��ت به نحوی که رشد بخش کشاورزی 
در بهار امس��ال ۳/۱ بوده و در تابستان به منفی 0/۵ 

درصد رسیده است. 
محمد وطن پور، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه 
بخش کشاورزی بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی 
را همواره تشکیل می دهد، گفت: برخالف ویژگی های 
بخش تولید، بخش کش��اورزی کمتری��ن تاثیر را از 
شاخص های سیاسی و اقتصادی می پذیرد. بر همین 
اس��اس، روند نزولی و رس��یدن به رش��د منفی 0/۵ 
درصد گویای وضعیت نگران کننده ای است که ناشی 
از خشکس��الی و نداشتن برنامه ریزی برای این بخش 
است. درحال حاضر مهم ترین ضعف بخش کشاورزی 
ایران مدیریت سنتی اس��ت. نحوه آبیاری و برداشت 
محص��والت از روش روز پیروی نمی کند و حجم آبی 
که برای بخش کش��اورزی مصرف می شود به قدری 

زیاد است که خیانت به کشور به شمار می رود.
شیوه�آبیاری�و�کشت؛�مهم�ترین�آسیب���

بخش�کشاورزی
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد منفی 
حاصل کمبود بارش در س��ال گذشته و اوایل امسال 
است، افزود: نامناس��ب بودن شیوه کاشت مهم ترین 
عام��ل آس��یب پذیر بودن بخش کش��اورزی اس��ت. 
برای کش��ت یک هکتار زمین در شرایط کنونی اگر 
از ش��یوه های نوین آبیاری قطره ای اس��تفاده ش��ود، 
می ت��وان تا ۵0 هکتار زمی��ن را آبیاری کرد بنابراین 
بازده��ی بخش کش��اورزی پایین آم��ده و با کاهش 

بارش به شدت تولیدات کشور افت پیدا می کند. 
وی با اشاره به اینکه بیشترین خیانت به منابع آبی 
کشور در بخش جالیزداری یا کشت هندوانه و خربزه 
است، گفت: بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری 
گس��ترده اس��ت تا از ابزاره��ای نوین و ش��یوه های 
پیش��رفته برای آبیاری و کش��ت اس��تفاده شود. در 
نتیجه رش��د منفی 0/۵ درصدی قابل پیش بینی بود 
زی��را با کاهش بارندگی رون��د تولید در این بخش به 
شدت آس��یب دیده است. برخالف بخش صنعت، اگر 
این رویه اصالح نش��ود، رش��د منفی کش��اورزی در 

فصل های بعد و سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
 بنا بر این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان، 
شرایط خشکسالی و روند انقباضی بودجه سال آینده 
ممکن است بر روند رشد اقتصادی تاثیر بگذارد و به 
کاهش رش��د اقتصادی منجر ش��ود اما با وجود این، 
کارشناس��ان میزان کاهش بودج��ه را اندک توصیف 
کرده و معتقدند رش��د اقتصادی به میزانی که مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرده 

کاهش نخواهد یافت. 

اقتصاد و توسعه

یکرشدوسهپیشبینی

قدرتصادراتمحوری
بااصالحنظامبانکی

تولیدی  ب��ه  بخواهیم  اگ��ر 
فک��ر کنیم ک��ه م��ا را نجات 
ده��د باید س��رمایه گذاری ما 
به تولیدی منجر ش��ود که به 
فروش برس��د. فروش با سود 
همراه اس��ت و در پایان، سود 
باعث پرداخت مالیات شود در 
این ش��رایط می توانیم بگوییم 
انجام  درست  س��رمایه گذاری 
شده است. بخش��ی از مالیات 
به قدرت خرید مردم و بخشی 
دیگر به سرمایه گذاری تبدیل 

می ش��ود که به چرخه تولید برمی گ��ردد. در این زمینه باید 
بتوانیم تس��هیالت ارزان قیمت دراختیار تولیدکنندگان قرار 
دهی��م تا کاالی نهایی ارزان تولید ش��ود، تولید ارزان قدرت 
صادرات محوری پیدا می کند. با ایجاد قدرت صادرات محوری 
بای��د بتوانیم تس��هیالت ص��ادرات را فراهم کنی��م، وضعیت 
مالیات��ی و بیمه ای را متناس��ب در نظر بگیری��م و بر کیفیت 
محصوالت نی��ز نظارت کنیم تا قدرت رقابت پذیری داش��ته 
باش��د. در این عرصه باید در کش��ور فرهنگ س��ازی کنیم تا 
از تولیدات داخلی بیشتر اس��تفاده شود. این مسئله نیازمند 
اصالح نظام بانکی است؛ تا زمانی که نظام بانکی برای اصالح 
اراده نکن��د هر میزانی ک��ه برای این مس��ئله بودجه در نظر 
بگیری��م بودجه را ه��در می دهیم. سال هاس��ت که در حوزه 
تولید و اشتغال، رفع موانع تولید و مشوق ها آمده اند تا کمک 
کنند اما انتظاری که از تولید وجود دارد محقق نش��ده و باید 
در این بخش جدی تر عمل و نظام بانکی را جراحی کنیم. از 
س��وی دیگر، تقویت تولید به کنترل قاچاق و واردات مربوط 
می شود. کاهش واردات کاالها با قاچاق رابطه مستقیم دارد؛ 
هرچه تعرفه واردات افزایش پیدا کند موجب قاچاق بیشتری 
می شود. از سوی دیگر، نمی توان تعرفه واردات کاال را رها کرد 
زیرا ب��ا کاهش تعرفه واردات تولیدات داخلی از عرصه رقابت 
خارج می شوند و خسارت جبران ناپذیری به تولید داخلی زده 
می ش��ود. اقدام جدی ک��ه می توان در این زمین��ه انجام داد 
مبارزه جدی با قاچاق کاال اس��ت و باید شدت آن را افزایش 
دهی��م. قوه قضاییه باید خ��ارج از نوبت با عامالن قاچاق کاال 
برخورد کند، قوانین ما در عرصه مبارزه با قاچاق کاال ضعیف 
هس��تند و قدرت بازدارندگی ندارد، به دلیل به صرفه بودن و 
اقتصادی بودن قاچاق با وجود برخوردهای صورت گرفته این 
رون��د ادامه دارد. برخی از قوانین ما نیازمند اصالح هس��تند، 
بای��د با نظام تعرف��ه ای واردات را کنترل و از تولیدات داخلی 
حمایت کنیم، اعمال برخی از تعرفه ها برای کنترل بازار است.

جبرانعقبماندگی
با»انقالبصنعتیچهارم«

نهمین جش��نواره ملی بهره وری با هدف گسترش فرهنگ 
مدیریت به��ره وری و افزایش توان رقابت پذی��ری بنگاه های 
اقتصادی با قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های 

ایرانی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش »گس��ترش صنعت« حس��ین س��الح ورزی، 
نایب ریی��س ات��اق بازرگانی در این مراس��م گفت: بناس��ت 
۲/۸ رش��د اقتصادی کش��ور از بهره وری کسب شود اما هنوز 
برنامه ای در این زمینه نداریم. امیدوارم رییس جمهوری قول 
خ��ود درباره جراحی اقتصادی را اجرای��ی و زمینه رانت ها را 
کنترل کند تا ش��اهد رشد بهره وری از سوی بخش خصوصی 

در ایران باشیم.
حس��ن فروزان ف��رد، دبیر کمیت��ه علمی جش��نواره ملی 
به��ره وری با انتقاد از عقب ماندگی ها در حوزه بهره وری ایران 
گفت: در حوزه بهره وری خیلی عقب تر از چیزی هس��تیم که 
حتی در برنامه ها پیش بینی کرده ایم. از همین رو، باید تحولی 

اساسی در این بخش ایجاد شود.
عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ته��ران در نهمین 
جش��نواره ملی بهره وری با اشاره به ارتباط بهره وری با مفهوم 
انقالب صنعت��ی چهارم و کمکی که ای��ن بخش می تواند به 
اقتصاد ایران داش��ته باش��د، گفت: انق��الب صنعتی اول در 
انگلس��تان با نیروی بخار آغاز ش��د تا مکانیزاسیون و معنای 
بهره وری آغاز ش��ود؛ انق��الب صنعتی دوم با الکتریس��یته و 
انقالب صنعتی س��وم هم با موضوع فناوری اطالعات و تولید 

انبوه همراه شد تا به انقالب صنعتی چهارم برسیم.
 علی محمد محمدی، رییس س��ازمان مدیریت صنعتی نیز 
در این مراسم با بیان اینکه باید سهم ایران از انقالب صنعتی 
چهارم گرفته ش��ود، گفت: ش��رکت های بهره ور و برگزیده با 
تالش تمام افرادش��ان توانس��ته اند این مهم را محقق کنند و 
باید الگویی برای دیگر شرکت ها باشند. وی با اشاره به اینکه 
باید خودمان آینده مان را در دست بگیریم، افزود: اگر موضوع 
بهره وری را مورد توجه قرار ندهیم دیگران آینده ما را تعیین 
خواهند کرد. بر اس��اس این گزارش، این رویداد که با حمایت 
معن��وی ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران 
برگزار می شود، در قالب ۴0 صنعت بهره وری کسب و کارهای 
اقتص��ادی در ۲ هزار بنگاه اقتص��ادی )در دوره زمانی ۵ تا ۹ 
سال( را بررسی می کند تا شرکت هایی که بیشترین بهره وری 
را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود داشته اند، معرفی و با 

لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری برجسته شوند.
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2 س��ال از اجرای برجام گذش��ت؛ ش��رطی الزم برای توسعه اقتصاد، 
بروزرسانی تولید و اتصال به شبکه جهانی تولید. هرچند صنعت خودرو 
را باید یکی از صنایعی دانس��ت که بیشترین دستاورد را از برجام داشته 
که انعق��اد ۶ قرارداد از جمله دس��تاوردهای آن بوده ب��ا این حال بازار 
همچنان در عطش دس��تاوردهای قراردادهای منعقد ش��ده اس��ت و به 
نظر می رس��د آن طور که باید این دس��تاوردها رضایتبخش نبوده است. 
برخی از فعاالن و کارشناسان این حوزه معتقدند، موانع موجود در فضای 
کس��ب و کار حتی به صنعت خودرو کش��یده ش��ده و فضا را برای کسب 
انتظارات روش��ن و گویا از برجام نامس��اعد کرده و الزم است در چنین 
فضایی نس��بت به رفع موانع کس��ب وکار و مقررات زدایی اقدام شود زیرا 
موانع داخلی و بروکراس��ی های موجود در اقتصاد که ریش��ه بسیاری از 
فسادهاست، سرمایه گذاران را چندان برای ورود به ایران ترغیب نخواهد 
کرد. برخی از فعاالن این حوزه از کمرنگ بودن اثرات برجام به واس��طه 
موانع فعلی فضای کس��ب وکار می گویند و برخی دیگر سنگ اندازی های 
داخلی و تصمیمات س��لیقه ای  را دلیلی برای نشان ندادن اثرات برجام 

عنوان می کنند.

همزمان با ماموریت ضربتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش آلودگی هوا مطرح شد

طرح ترافیک جدید در دست بررسی کارشناسان

حضور اقتصاددانان خارجی در همایش بین المللی صنعت خودرواختالل، دلیل بسته شدن »ثبتارش« برای غیرنمایندگی ها

مع��اون اجتماعی پلیس راهور ناج��ا گفت: همان طور که 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفته اس��ت سال 

آینده طرح ترافیک جدید اجرا نمی شود. 
سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی ناجا گفت: به ط��ور قطع با طرح ترافیک جدید 
مس��ئوالن حتی نمی توانند پاس��خگوی نیاز ساکنان همان 

منطقه هم باشند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه تعداد 
خودروه��ای ورودی و آلودگی ایجاد ش��ده ب��ه هیچ عنوان 
این طرح مثبت نبوده و باعث نارضایتی و همچنین افزایش 

آلودگی و درنهایت کنترل نشدن ترافیک خواهد شد. 
س��رهنگ جهانی گفت: این ط��رح ترافیک جدید به طور 
قطع فلس��فه وجودی ایجاد محدوده ط��رح ترافیک را زیر 

سوال خواهد برد. 
مع��اون اجتماعی پلیس راهور گفت: پلیس معتقد اس��ت 
بای��د کار کارشناس��ی دقیقی روی این طرح انجام ش��ود و 
همان طور که ریی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی تهران، 
س��ردار مهماندار هم گفتند برای سال آینده این طرح اجرا 

نخواهد شد. 
واکن�ش فرمان�دار ته�ران به ط�رح ترافیک  �

جدید
فرمان��دار تهران نیز با تاکی��د بر اینکه هنوز طرح ترافیک 
جدید برای فرمانداری ارسال نشده، گفت: جزئیات این طرح 
باید پس از ارس��ال به فرمانداری مورد بررس��ی کارشناسی 
قرار گیرد اما به طور قطع آنچه به مصلحت شهروندان نباشد 

تصویب و اجرا نخواهد شد. 
عیس��ی فرهادی درب��اره طرح ترافیک جدی��د گفت: کار 

علمی گس��ترده ای روی این طرح انجام ش��ده اما اشکاالتی 
دارد که باید پیش از اجرا برطرف شود. 

وی ب��ا بیان اینکه در این ط��رح قیمت ها کاهش می یابد 
و افزایش قیمتی نخواهیم داش��ت، تاکید کرد: ما در هر دو 
بخش تصمیم گیری در شورای شهر تهران درباره قیمت های 
ورود به محدوده طرح ترافیک و در ش��ورای ترافیک ش��هر 
تهران بررسی ها را انجام خواهیم داد و تنها آنچه به مصلحت 

مردم باشد را تصویب می کنیم. 
به گفته فرماندار تهران، در این طرح تالش شده به سمت 
عدال��ت عمومی پیش رفته، بعضی از اس��تفاده های بی رویه 
دس��تگاه  های دولتی را قطع کند و فرصت بیشتری به مردم 

دهد. 
فره��ادی با بیان اینک��ه این طرح امتی��ازات خوبی دارد 
ام��ا نواقصی نیز دارد ک��ه باید قبل از اجرا برطرف ش��وند، 
خاطرنش��ان کرد: اگر قرار باش��د طرح جدید با مشکالت و 
نواقص اجرا ش��ود، همین طرح فعلی بهتر است؛ باید تالش 

کنیم نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم. 
تسهیالت تشویقی در طرح ترافیک جدید �

در همین حال مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری 
تهران گفت: خودروهایی که معاینه فنی ویژه داشته باشند 
از تخفی��ف ح��دود 2۰ درص��دی در طرح جدی��د ترافیک 

برخوردار می شوند. 
سیدنواب حسینی منش درباره معاینه فنی ویژه خودروها 
گفت: از آذر امسال معاینه فنی ویژه خودرو آغاز شده و آمار 
مراجعات به صورت آنالین مش��خص اس��ت و همه خطوط 
مجهز به معاینه فنی ویژه شده و الین خاصی برای این کار 

اختصاص داده نشده است. 

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران گفت: حتی 
اگر خودرویی یک س��ال از عمرش گذش��ته می تواند برای 
دریافت معاین��ه فنی ویژه مراجعه کن��د و خودروهایی که 
معاین��ه فنی ویژه دارند از تخفیف��ات ویژه در طرح ترافیک 

جدید برخوردار می شوند. 
حس��ینی منش بیان کرد: در طرح ترافیک فعلی داش��تن 
معاینه فنی معمولی یکی از شرط ها بود و خودروهای باالی 
۴ سال باید معاینه فنی داشته باشند. حال شهرداری تهران 
معاین��ه فنی ویژه را در نظ��ر گرفته و حتی خودروهایی که 
کمتر از ۴ سال هستند می توانند معاینه فنی ویژه را دریافت 

کنند. 
این اظه��ارات ضد و نقیض درباره اج��رای طرح ترافیک 
جدید در حالی اس��ت که وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در راستای کاهش وضعیت آلودگی هوای کالنشهرها مکلف 

به انجام ماموریت ضربتی تعریف ش��ده ازسوی هیات دولت 
شده است. 

هر سال با نزدیک ش��دن به فصل های پایانی سال شاهد 
افزای��ش میزان آلودگی هوا در کالنش��هرها به ویژه پایتخت 
هس��تیم که مسائل و مش��کالت متعددی را برای مردم به 
وجود آورده و اقدامات کوتاه مدت و مقطعی ازجمله تعطیلی 
مدارس یا طرح زوج و فرد از در منازل در این زمینه اثرگذار 

نبوده است. 
بنابر اعالم مس��ئوالن، بی��ش از ۸۵ درصد آلودگی هوای 
پایتخ��ت مربوط به وس��ایل نقلیه اعم از موتورس��یکلت ها، 
خودروهای سواری فرسوده و نیز وسایل حمل ونقل عمومی 
آالینده اس��ت. همچنین رقمی بی��ش از ۱۰ درصد آلودگی 
ه��وای تهران به صنای��ع آالینده مربوط می ش��ود اما آنچه 
کارشناسان و مسئوالن بر آن تاکید دارند میزان بیش از حد 

آالیندگی هوا به وسیله وسایل نقلیه است. 
در همین راس��تا وزارت صنعت، مع��دن و تجارت پس از 
بررسی گزارش ازسوی هیات دولت درباره وضعیت آلودگی 
هوای کالنش��هرها و اقدامات انجام شده در این زمینه و نیز 
تعیین ماموریت ها با هدف بهبود ش��رایط نامس��اعد موجود 
مکلف ش��ده اس��ت با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و 
شهرس��ازی و نیز س��ازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و 
نوس��ازی ضربتی ناوگان حمل ونقل عمومی کالنشهرها را با 
استفاده از حداکثر توان تولید داخل و بهره گیری از ابزارهای 

مالی و سرمایه  گذاری قانونی ارائه کند. 
بنابرای��ن وزارت صنعت،  معدن و تجارت موظف ش��ده  تا 
ماموریت ضربتی که ازسوی دولت برای ارائه  طرح بهسازی 
و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کالنشهرها تعریف شده 
را در اولوی��ت قرار دهد و از حداکث��ر توان و ظرفیت تولید 

داخل با هدف اجرای این ماموریت استفاده کند. 
 انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با حرکت در 
مسیر عملیاتی کردن ماموریت محول ازطرف هیات دولت با 
هدف کاهش چالش های پیش رو در بحث آالیندگی هوا در 
سال های آینده اقدام کند و با ارائه طرحی اثرگذار و مطلوب 
بهس��ازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کال شهرها را 

در دستور کار قرار دهد. 
یک��ی دیگ��ر از تکالیف محول به این وزارتخانه اس��تفاده 
حداکثری از توان تولید داخل با بهره گیری از ابزارهای مالی 
و سرمایه  گذاری قانونی است که نشان می دهد هیات دولت 
تاکید وی��ژه ای بر تولید داخلی داش��ته و از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواسته است حداکثر الزامات مربوط را در 

این بخش از خارج وارد کند. 

مدی��رکل دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت درباره بس��ته بودن س��ایت 
ثبت��ارش ب��رای واردکنن��دگان غیرنمایندگ��ی گفت: 
ثبتارش پس از ابالغ ش��یوه نامه برای هیچ کس بس��ته 
نش��ده و ممکن اس��ت این بس��ته بودن در اثر اختالل 

باشد. 
عل��ی علی آبادی در گفت وگو با خودروکار در پاس��خ 
به اینکه چرا س��ایت ثبتارش در دو روز گذش��ته برای 
واردکنن��دگان غیرنمایندگی بس��ته ب��ود، اظهار کرد: 
زمانی که س��ایت در حال بروزرسانی محصوالت است 
این امکان وجود دارد برای س��اعاتی ثبتارش با اختالل 

همراه شود و شاید انتشار چنین خبری در رویارویی با 
این مشکل بوده است. 

او تصری��ح کرد: س��ایت ثبتارش اکن��ون برای همه 
واردکنندگان براس��اس شیوه نامه جدید واردات خودرو 
باز اس��ت و هی��چ ممنوعیتی برای مش��موالن واردات 

خودرو وجود ندارد. 
در همین حال رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو 
از آغ��از دوب��اره ثبت س��فارش واردات خ��ودرو برای 
ش��رکت های غیرنمایندگی رسمی پس از دو روز وقفه 

خبر داد. 
فرهاد احتش��ام زاد در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 

از صبح دیروز س��ایت ثبت س��فارش برای شرکت های 
واردکنن��ده غیرنمایندگی رس��می دوباره فعال ش��د و 
امکان ثبت س��فارش برای این دس��ته از واردکنندگان 

وجود دارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در پیگیری ه��ا دلی��ل توقف 
2 روزه ثبت س��فارش واردات خودرو برای شرکت های 
غیرنمایندگی رس��می را متوجه نشدیم اما به هر حال 
صرف برطرف ش��دن مشکل مهم است زیرا فعال بودن 
واردکنندگان غیر رسمی در کنار نمایندگی های رسمی 
خودروس��ازان خارج��ی، مثبت بوده و باع��ث افزایش 

رقابت و تعدیل قیمت ها در این بازار می شود. 

دبی��ر علمی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران از 
حضور اقتصاددانان خارجی از کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، 

ایتالیا، اسپانیا، کره و چین در این همایش خبر داد. 
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در همایش 
امس��ال برای نخس��تین بار عالوه بر خودروس��ازان و قطعه سازان 
مطرح بین المللی از اقتصاددانان برجس��ته جهان نیز برای حضور 

در این همایش دعوت کرده ایم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون اقتصاددانان و مس��ئوالن صنعتی از 
کش��ورهایی همچون فرانس��ه آلمان، ایتالیا، اس��پانیا، کره و چین 
مقاالتی را برای ارائه در این همایش ارس��ال کرده اند، خاطرنشان 
کرد: یک اقتصاددان ایرانی – امریکایی نیز در این همایش حضور 

دارد و سخنرانی خواهد کرد. 
دبیر علم��ی پنجمین همایش بین الملل��ی صنعت خودرو ایران 
ادام��ه داد: تمرکز همایش امس��ال در حوزه زنجیره تامین قطعات 
خودرو رقابت پذیر است و بیشتر مقاالت علمی نیز با این محوریت 

ارسال شده است. 
وی افزود: مسئوالن ارشد خودروسازان مطرح بین المللی ازجمله 
مرسدس بنز، فولکس واگن، پژو، رنو و سیتروئن نیز در این همایش 

حضور خواهند داشت. 
کاکایی خاطرنش��ان کرد: پنجمین همای��ش بین المللی صنعت 
خودرو ایران با حضور اقتصاددانان، خودروس��ازان و قطعه س��ازان 

داخلی و خارجی روزهای 2۴ و 2۵ بهمن برگزار خواهد شد. 
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فضای برجام و تحوالت صنعت قطعه در گفت وگو با دبیران انجمن قطعه سازی کشور بررسی شد

فضای »اعتماد« با وجود روابط بانکی پر چالش

تیتر روز

پیشنهاد افزایش تعرفه 
واردات قطعات خودرو به دولت

 آغاز فروش اینترنتی
 کوییک سایپا

پیش بینی فروش خودروهای 
برقی در قاره سبز
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چشم خودروسازان جهانی به ایران پسابرجام روشن شد

 سال بیست و نهم  پیاپی 2280   دوره جدید شماره307  4 صفحه

فوریه 2۰۱2 )بهمن ۱۳۹۰ خورشیدی( بود که شرکت خودروسازی پژو سیتروئن 
)PSA( فرانسه پایان انتقال قطعات موردنیاز برای ساخت وسایل نقلیه خود در ایران 
را اعالم کرد. دالیل پی اس ای چیزی جز بیش��تر ش��دن تحریم های اقتصادی غرب و 
البته فش��ار ش��ریک کنونی اش یعنی جنرال موتورز امریکا برای خروج از ایران نبود. 
شرکت فرانسوی پژو در آن زمان با همکاری یکی از خودروسازان ایرانی یعنی ایران 

خودرو 2 مدل پژو ۴۰۵ و پژو 2۰۶ را در ایران مونتاژ می کرد.
در زمان تحریم ها ش��رکت رنو فرانسه تنها خودروساز خارجی بود که یک مدل از 

وس��ایل نقلیه خود را در داخل خاک ایران مونتاژ می کرد. آن زمان برخی مدل های 
دیگر خودرو نیز وارد خاک ایران می شدند اما برای گذشتن از مرز باید از فیلتر تعرفه 

۱۰۰درصدی می گذشتند. 
نتیج��ه وضع تعرفه ۱۰۰درصدی برای این خودروها این بود که بس��یاری از مردم 
ای��ران توان خرید این خودروها را نداش��تند اما حاال این رون��د تغییر کرده و مردم 
 ش��اهد مونتاژ و واردات خودروهایی هس��تند که تنوع خوبی در مدل، نرخ و کارآیی

 دارند.
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2 سال از برجام گذشته 
اتفاق ه��ای  م��دت  ای��ن  در  و 
بسیاری در فضای سیاسی کشور افتاده 
اس��ت. وضعی��ت اقتصادی کش��ور ت��ا حدودی 
تغییرات��ی داش��ته اما این تحوالت با آنچ��ه مورد انتظار 
بوده، فاصل��ه دارد. صنعت نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
حوزه اقتصادی کش��ور همچنان با چالش هایی روبه رو است که تولید را 

به حالت عادی برنگردانده است. 



2 س�ال از اجرای برجام گذشت؛ ش�رطی الزم برای توسعه 
اقتصاد، بروزرس�انی تولی�د و اتصال به ش�بکه جهانی تولید. 
هرچن�د صنعت خ�ودرو را بای�د یکی از صنایعی دانس�ت که 
بیش�ترین دس�تاورد را از برجام داش�ته که انعقاد ۶ قرارداد 
ازجمل�ه دس�تاوردهای آن بوده با این حال ب�ازار همچنان در 
عطش دس�تاوردهای قراردادهای منعقد ش�ده است و به نظر 

می رس�د آن طور ک�ه باید این دس�تاوردها رضایتبخش نبوده 
اس�ت. برخی از فع�االن و کارشناس�ان این ح�وزه معتقدند، 
موان�ع موج�ود در فضای کس�ب و کار حتی ب�ه صنعت خودرو 
کشیده ش�ده و فضا را برای کس�ب انتظارات روشن و گویا از 
برجام نامس�اعد کرده و الزم است در چنین فضایی نسبت به 
رفع موانع کس�ب وکار و مقررات زدایی اقدام ش�ود زیرا موانع 

داخلی و بروکراس�ی های موجود در اقتصاد که ریشه بسیاری 
از فسادهاست، س�رمایه گذاران را چندان برای ورود به ایران 
ترغیب نخواهد کرد. برخی از فعاالن این حوزه از کمرنگ بودن 
اثرات برجام به واسطه موانع فعلی فضای کسب وکار می گویند 
و برخی دیگر س�نگ اندازی های داخلی و تصمیمات سلیقه ای  

را دلیلی برای نشان ندادن اثرات برجام عنوان می کنند. 

برخی از فعاالن و 
کارشناسان صنعت 

خودرو معتقدند موانع 
موجود در فضای 

کسب و کار حتی به 
صنعت خودرو کشیده 

شده و فضا را برای 
کسب انتظارات روشن 
و گویا از برجام نامساعد 

کرده و الزم است در 
چنین فضایی نسبت به 
رفع موانع کسب وکار و 
مقررات زدایی اقدام 

شود

صنعت خودرو

دستاوردهای برجام زیر تیغ فضای کسب  و کار 

احم�د نعمت بخ�ش، دبیر انجمن خودروس�ازان 
ایران: بعد از برجام گرفتاری های زیادی به وجود 
آمد که یکی از آنها س��نگ اندازی هایی از س��وی 
امری��کا برای همکاری با بانک های بزرگ خارجی 
ب��ود که این امر تا ان��دازه ای در روند کار اختالل 
ایجاد کرد و باعث ش��د ش��رکت های اروپایی نیز 
دس��ت به عص��ا حرک��ت  کنن��د و در عین حال 

توقعاتی که از برجام وجود داش��ت، برآورده نش��ود. 
هرچن��د در این میان نباید ب��ه انعقاد قراردادهایی همچون 
پ��ژو و بنز با ایران خودرو و ایران خودرو دیزل، س��یتروئن با 
سایپا، رنو با ایدرو، هیوندای با کرمان موتور و فولکس واگن 
با گروه صنعتی ماموت نیز بی توجه بود ضمن آنکه نخستین 
خودرو پس��ابرجامی با عنوان پژو ۲۰۰۸ وارد بازار شده و از 
س��ال آینده نیز شاهد ورود خودروهای س��یتروئن به بازار 

هستیم و باقی قراردادها نیز در شرف پیشرفت است. 
در داخل کش��ور نیز ش��رایط کس��ب و کار هنوز فراهم 
نشده که نخس��تین گرفتاری خودروسازان داخلی موضوع 
قیمت گ��ذاری دس��توری اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 
خودروه��ای وارداتی حتی پی��ش از اعمال افزایش تعرفه ها 
به راحت��ی اقدام به افزایش نرخ خودروه��ا کردند اما برخی 
تولیدات خودروسازان داخلی با نرخ باالی ۴۵ میلیون تومان 
به دلیل مش��مول نبودن در مصوبه قیمت گذاری از س��وی 
شورای رقابت اجازه افزایش نرخ حتی در خودروهای ۱۰۰ 

میلیون تومانی را نداشتند. 

در ای��ن ش��رایط و ب��ا وج��ود چنی��ن موانعی، 
خارجی ه��ا ب��رای ورود به ایران دس��ت به عصا 
حرک��ت می کنند. بر این اس��اس الزم اس��ت با 
توجه به تن��وع تولید خودرو در ای��ران و اعتقاد 
به اینک��ه انحص��اری در این بازار وج��ود ندارد، 
مصوب��ه قیمت گذاری دس��توری خ��ودرو هرچه 
س��ریع تر حذف شده و با تکیه بر تجربه دهه ۷۰ 
و قیمت گذاری ازس��وی خودروس��ازان و تعیین نرخ 
در حاش��یه بازار، ش��رایط برای خودروس��ازان باز گذاشته 
ش��ود چراکه این تجربه نشان داده در آن سال ها، قیمت ها 
بی دلیل افزایش نیافت و با توجه به چنین س��ابقه ای انتظار 
می رود وزیر صنعت، معدن و تجارت خروج صنعت خودرو را 
از فهرست کاالهای انحصاری درشورای اقتصاد مصوب کند. 
شورای رقابت معتقد است خودروهای باالی ۴۵ میلیون 
توم��ان در ای��ران دارای تن��وع تولید بوده و بر این اس��اس 
نیازی به قیمت گذاری ندارد اما الزم است دست واحدهای 
تولیدی برای تعیین نرخ باز گذاشته شود زیرا خودروسازان 
باید پاس��خگوی س��هامداران خود باش��ند چراکه برخی از 
س��هامداران با درآمدی که از سود س��هام کسب می کنند، 
زندگی خود را می گذرانند و این س��رکوب قیمت ها شرایط 
را برای اس��تفاده غیرمس��تقیم از جیب س��هامداران فراهم 
می کند. بر این اساس با توجه به موانع و بروکراسی موجود 
در داخل کشور، دستاوردهای برجام به کندی پیش می رود 
و اثرات مثبت برجام در سایه این موانع کمرنگ شده است. 

حسن کریمی س�نجری، کارشناس صنعت 
خ�ودرو:  هم��ه انتظارهای��ی ک��ه در اوایل 
اجرای برجام در صنعت خودرو تصور می شد 
به ثمر ننشست. گرچه در صورت اجرا نشدن 
برجام حتی به شکل فعلی شاهد وضعیت به 
مراتب بدتری در صنعت خودرو بودیم با این 
حال تصورات پس��ابرجام در صنعت خودرو 

محقق نش��د اما اجرای برجام اجازه پیش��روی 
بیش��تر و ت��داوم تحریم ها را نداد و توانس��تیم از روند 
پیش��ین تحریم ها جلوگیری کنیم که می توان این امر 
را عملکردی مثبت در این حوزه دانس��ت. در این زمان 
هرچند با س��نگ اندازی و کارش��کنی هایی در اقتصاد 
روبه رو بودیم و از س��وی دیگر اهمال کاری های داخلی 
منجر به ایجاد ضعف هایی شد اما اجرای برجام فرصتی 
را فراهم کرد تا جو روانی نس��بت به مس��ائل اقتصادی 
و صنعتی ایران شکس��ته ش��ود. از س��وی دیگر وجود 
ناپایداری ش��اخص های اقتصادی مانند کمبود امنیت 

در سرمایه گذاری و کاهش امتیاز کسب و کار 
ایران موجب شد صنعت خودرو به آنچه مد 
نظر بود دست نیابد و شاید یکی دیگر از موانع 
پیش روی این صنع��ت را باید موانع داخلی 
دانست به گونه ای که برخی کارشکنی های 
داخل��ی مانع فعالیت خودروس��ازان ش��ده 
اس��ت.  یکی دیگر از موانعی که در یک سال 
گذش��ته پیش پای صنای��ع و اقتصاد ایران قرار 
گرفت، حضور ترامپ در منطقه و برنامه ریزی های این 
دولت برای به نتیجه نرس��یدن اهداف اقتصادی ایران 
بود.یکی از موارد دس��ت و پاگیر فعلی که مانعی بر سر 
راه به نتیجه رس��یدن مذاکرات برجام به شمار می رود 
ارتباط ایران با بانک های خارجی و اعتبارات آنهاس��ت 
ک��ه گرچ��ه از روزهای تحریم فاصل��ه گرفته ایم و فضا 
نس��بت به روزهای گذش��ته به مراتب بهتر است با این 
حال نیاز اس��ت تالش بیشتری در داخل کشور در این 

زمینه شود. 

فربد زاوه، کارش�ناس صنعت خ�ودرو: با 
گذشت دو س��ال از اجرای برجام و انتظار 
ب��رای تغییر جغرافیای ب��ازار خودرو هنوز 
ش��اهد اتفاق خاصی در این زمینه نیستیم 
و حت��ی ورود خودروه��ای پس��ابرجامی 
ب��ه بازار ب��ا وجود قیمت های مطرح ش��ده 
تاثیر مش��خصی در جریان ب��ازار و افزایش 

اس��تقبال خریداران نخواهد داشت. هم اکنون 
عمده خریداران خودرو در ایران به دنبال خودروهایی 
ب��ا قیمت های زیر ۵۰ میلیون تومان هس��تند و این 
در حالی اس��ت که ش��فاف ترین نرخ اعالم شده برای 
خودروهای پس��ابرجامی ح��دود ۶۸ میلیون تومان 
ب��وده که این احتمال وجود دارد ک��ه این نرخ نیز با 
ارز مبادل��ه ای و حتی پیش از افزایش نرخ ارز عنوان 
ش��ده باش��د.  براین اس��اس محصوالتی که تاکنون 
برای ورود به ب��ازار ایران معرفی ش��ده ، محصوالتی 
نبوده ان��د که چندان بتوانن��د جغرافیای بازار ایران را 
دس��تخوش تغییرات کنند و تنها کم��ی جا را برای 
چینی ها تنگ تر کرده که ب��ا این روند تاثیر چندانی 
در بازار خودرو برجای نخواهند گذاش��ت زیرا خرید 
این دس��ته از خودروه��ا از قدرت خری��د عمده مردم 
خارج است. بدون ش��ک برجام یک شرط الزم برای 
توس��عه اقتصادی ایران بوده و اگر برجام نبود اتصال 
به بازارهای جهانی، فناوری روز و همچنین بازارهای 
مالی امکان پذیر نبود و برجام توانست نقش مهمی در 
ایجاد این ارتباط ایفا کند و نبود آن مانع کار می شد 
اما در عین حال بودن آن نیز تاکنون مشکلی را حل 
نکرده اس��ت چراکه بروکراس��ی اداری ش��دیدی در 
اقتصاد ایران با تعدد س��ازمان  های درگیر وجود دارد 

و در عین حال نیز عملکردهای س��لیقه ای 
مانن��د عملکرد س��ازمان ملی اس��تاندارد، 
سازمان محیط زیست و حتی پلیس راهور 
ناجا و اعمال منویات براساس سلیقه بدون 
آنکه هیچ نهادی پاسخگو باشد، مشکالت 
زیادی را در مسیر سرمایه گذاری قرار داده 
است. این ش��رایط در حالی است که هیچ 
قابلیت پیگی��ری وجود ندارد و کس��ی که به 
دنبال پیگیری این موضوعات باشد مشکالت خود را 
در آینده افزایش داده است.  در چنین فضای آشفته 
کسب وکاری که هیچ اطمینانی از فردا وجود ندارد و 
حتی نظام تعرفه ای نیز برنامه  مشخصی ندارد، قوانین 
به راحتی تغییر می کند و ش��دت تغییرات دقیقه ای، 
ثانی��ه ای و روزان��ه اس��ت چگونه یک س��رمایه گذار 
حاضر به فعالی��ت در ایران خواهد بود؟ به طور قطع 
دیوان ساالری فعلی، ریشه فساد موجود در اقتصاد و 
دلیل عقب ماندگی ها به ش��مار می رود که الزم است 
در الیه ه��ای باالی��ی دولت و حتی مجلس ش��ورای 
اس��المی نس��بت به مقررات زدایی و تس��هیل فضای 
کس��ب و کار در حد واقعیت اقدام کرده و ثبات برای 
قوانین قائل ش��وند. بی شک فضای کسب و کار ایران 
ناش��ی از تغییرات مکرر تصمیم گی��ری در اقتصاد و 
اشکاالتی که از س��وی دولت اتفاق می افتد کار را به 
جایی خواهد رساند که س��رمایه گذار انگیزه ای برای 
سرمایه گذاری مگر با سرمایه دولتی که خطری آن را 
تهدید نمی کند، نخواهد داشت بنابراین ریشه قضیه 
بعد از برجام در داخل کش��ور اس��ت که الزم اس��ت 
مسئوالن دولتی و س��تاد اقتصاد مقاومتی نسبت به 

رفع  این مشکل هرچه  سریع تر اقدام کنند. 
امیرحس�ن کاکایی، کارش�ناس صنعت خودرو: 
هرچند ای��ن اعتقاد وج��ود دارد ک��ه فعالیت و 
همکاری ه��ر س��رمایه گذاری در صنعت خودرو 
نیازمن��د زمان اس��ت و باید فرص��ت خودنمایی 
سرمایه گذاران فراهم شود اما پس از برجام انتظار 
می رفت سرمایه گذاران بزرگی به صنعت خودرو 
وارد شوند که به دلیل فراهم نشدن فضای کسب 

و کار ای��ن امر به طور کامل محقق نش��د. در فضای 
فعلی خودروسازان و شرکای جدید قصد تولید ساالنه ۲۰۰ 

هزار خودرو را دارند.
 در این شرایط، نحوه همکاری با سرمایه گذاران خارجی 
و تعداد آنها مهم می شود زیرا ورود دست کم ۵ سرمایه گذار 
به صنعت خودرو و قصد تولید دس��ت کم ۲۰۰ هزار خودرو 
در سال از سوی هریک از آنها، تولیدی معادل یک میلیون 

خودرو را به دنبال دارد. 
این ش��رایط این ابهام را ایج��اد می کند که آیا ظرفیت و 
نیاز خودرویی کش��ور پاس��خگوی این میزان تولید خواهد 
بود؟در این ش��رایط وضعیت و تکلیف خودروسازان داخلی 

چه خواهد شد؟ 
درحال حاضر انتظار می رود همین تعداد س��رمایه گذاری 
که قرارداد همکاری منعق��د کرده اند محصوالت خود را به 
موقع تولید و عرض��ه کنند تا به پیش بینی صادرات حدود 

۳۰ درصد از تولیدات مش��ترک دس��ت یابند. از 
سوی دیگر، در مواقعی به جای استقبال از حضور 
برخی س��رمایه گذاران، رفتارهایی با آنها می شد 
که بی اعتمادی و ورود با احتیاط س��رمایه گذاران 
را به کش��ور ب��ه دنبال دارد که ای��ن روند و فضا 
ضریب ریس��ک حضور س��رمایه گذار را به کشور 

افزایش می دهد. 
البته حضور هر س��رمایه گذار صنعت خودرو کشور 
مانند ورود بازرگانان به کشور نیست بلکه ورود آنها مستلزم 
راه اندازی خط تولید و عرضه محصوالت اس��ت ازاین رو با 
ریسک زیادی همراه است. در این شرایط آنچه باید در کنار 
ورود س��رمایه گذار مورد توجه قرار گیرد سرمایه گذاری در 

زنجیره تامین است. 
زنجی��ره تامین رقابت پذیر تمام اجزای مختلف درگیر در 
صنعت خودرو از قطعه سازی تا لجستیک را در برمی گیرد و 
تامین زنجیره هر بخش با در اختیار داشتن نمره کیفی قادر 

به ورود به حلقه جهانی خودروسازان خواهد بود.
 بر این اس��اس ب��ا توجه به ای��ن اظه��ارات، در صورت 
شفاف سازی های مالیاتی، بیمه و فعالیت گمرکات در کنار 
بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاران با اطمینان و میل 
بیش��تری وارد کش��ور و صنعت به وی��ژه صنایعی همچون 

خودروسازی خواهند شد. 

پسابرجام، کلید اتصال صنعت 
خودرو به زنجیره جهانی 

همزم��ان ب��ا روی کار آمدن 
دول��ت تدبیر و امی��د و اجرایی 
ش��دن برج��ام ورق در صنعت 
خودرو برگش��ت و خط انزوای 
صنعت خودرو شکس��ته ش��د. 
در دهه های گذش��ته به دالیلی 
از جمله افزایش شدت تحریم ها 
از  خودروسازان خارجی همکار 
تولیدکنندگان  و  رفتن��د  ایران 
داخل��ی را ناگزیر ب��ه همکاری 
با ش��رکای چینی کردند اما با 

اجرای برجام خودروسازان زیادی آمادگی خود را برای همکاری 
با ایران اعالم کردند و در همین حال قراردادهای سرمایه گذاری 
مش��ترک متعددی منعقد ش��ده و مذاکراتی ب��ا برخی دیگر از 
ش��رکت های خارجی در حال انجام اس��ت. ش��رکای فرانسوی 
ایران که پیش از این س��ابقه همکاری ب��ا صنعت خودرو ایران 
را در پرونده کاری خود داش��تند جزو نخس��تین ش��رکت هایی 
بودند که با اجرایی شدن برجام روانه ایران شدند و برنامه تولید 
خودروهای مش��ترک را با سرمایه گذاری مشترک دنبال کردند. 
بر این اساس تولید خودروهای پسابرجامی ازجمله پژو ۲۰۰۸، 
از جدیدتری��ن خودروهای تولیدی در اروپا در ایران آغاز ش��د. 
تولی��د خودرویی که تنها چند ماه از تولید آن در اروپا می گذرد 
و این نش��ان می دهد که خودروسازان داخلی در حال پیوستن 
ب��ه زنجیره جهانی خودرو هس��تند. این اتفاقات در کنار س��ایر 
قراردادهای منعقد شده در صنعت خودرو در فضای پسابرجام، 
صنعت خودرو را در روند مناسب و رو به پیشرفتی قرار داد که 
اگرچه برخی اقدامات خارجی از جمله اقدامات رییس جمهوری 
امریکا باعث کند ش��دن این روند ش��ده ام��ا درمجموع حرکت 
در مس��یر درستی قرار گرفته اس��ت. در این شرایط الزم است 
مس��ئوالن مربوط با اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب اثرات منفی 
سیاس��ت های خصمانه امریکا در قبال اقتص��اد ایران را خنثی 
کنن��د چراکه نکته مهم در ح��وزه صنعت خودرو حفظ رویکرد 
فعلی در مشارکت با خودروسازان مطرح بین المللی و ادامه این 
روند است تا حرکت آغاز شده برای خروج صنعت خودرو از انزوا 

به سرانجام مطلوب برسد. 

 آغاز فروش اینترنتی
 کوییک سایپا

قائم مق��ام مدیرعامل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در حوزه 
بازاریاب��ی و ف��روش گفت: ف��روش اینترنتی خ��ودرو کوییک، 

جدیدترین محصول سایپا از سه شنبه ۲۶ دی آغاز می شود. 
به گزارش سایپانیوز، سیدعلیرضا محمودی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در راستای توسعه محصول 
و پاسخ به نیاز بازار، فروش اینترنتی خودرو اتوماتیک کوییک را 
با شرایط متنوع و ظرفیت محدود از ۲۶دی امسال آغاز می کند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: کویی��ک دارای گیربک��س اتوماتیک 
CVT، فرمان برقی، کروز کنترل، اس��تارت دکمه ای و سیستم 
ورود ب��دون کلی��د، مولتی مدیا و دوربین دنده عقب، سیس��تم 
پایش فشار باد تایرها، سیستم کنترل صوتی روی فرمان و سایر 
امکانات و آپش��ن های جانبی است که در بین خودروهای تولید 

داخل از ویژگی های کم نظیری برخوردار است. 
محمودی تاکید کرد: متقاضیان توجه داشته باشند که مبلغ 

ثبت نام را تنها به حساب بانکی شرکت سایپا واریز کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: با توجه به ظرفیت محدود، بدیهی اس��ت 
پس از تکمیل ظرفیت، فرآیند فروش اینترنتی کوییک متوقف 

خواهد شد. 
عالقه من��دان و متقاضیان ب��رای ثبت نام و کس��ب اطالعات 
بیشتر می توانند به وب سایت گروه خودروسازی سایپا به نشانی 
www. saipacorp. com یا نمایندگی های گروه س��ایپا در 

سراسر کشور مراجعه کنند. 

مالیات و عوارض ۹۵۹
مدل خودرو تعیین شد

مالیات، می��زان عوارض و حق��وق ورودی ۹۵۹ مدل خودرو 
ایرانی و خارجی در سال ۹۷ از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ 

شد. 
به گزارش مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور 
مالیاتی در بخش��نامه ای به رییس امور مالیاتی ش��هر و استان 
تهران، مدیران کل مالیات ارزش افزوده ش��هر و اس��تان تهران، 
مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران کل امور مالیاتی 
اس��تان ها؛ جدول مالیاتی ۹۵۹ مدل خودرو داخلی و خارجی را 

برای اجرا در سال ۹۷ ابالغ کرد. 
در ای��ن ابالغیه به��ای فروش انواع خودروه��ای تولید داخل 
و مجم��وع ارزش گمرکی و حق��وق ورودی ان��واع خودروهای 
وارداتی مبنای محاس��به مالیات و عوارض عنوان شده است. بر 
این اس��اس بهای فروش مبنای محاس��به مالیات نقل و انتقال 
خودروهای تولید داخل، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 
مبنای محاس��به مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی، بهای 
فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض 
ساالنه خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق 
ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض 
س��االنه خودروهای وارداتی مبنای محاس��به مالیات و عوارض 

خودرو خواهد بود.

دستاوردهای برجام به کندی پیش می رود

سنگ اندازی های داخلی در مسیر برجام

برجام یک شرط الزم برای توسعه اقتصادی ایران

فضای کسب وکار نتایج برجام را کمرنگ کرد

یادداشت

خبر

کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو در گفت وگو با »گسترش صنعت« تاکید کردند

امراهلل امینی
 عضو هیات علمی دانشگاه 
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نزدی��ک به ۲ س��ال از برجام گذش��ته و در این 
مدت اتفاق های بس��یاری در فضای سیاسی کشور 
افتاده اس��ت. وضعیت اقتصادی کش��ور تا حدودی 
تغییراتی داش��ته ام��ا این تحوالت ب��ا آنچه مورد 
انتظار ب��وده، فاصله دارد. صنعت نیز به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های حوزه اقتصادی کشور همچنان 
با چالش هایی روبه رو اس��ت ک��ه تولید را به حالت 
عادی برنگردانده است. صنعت قطعه در این مدت 
چه تغییراتی داشته و آمار همکاری های  بین المللی 
صنعتگران که در اوایل دهه ۹۰ متوقف شده بود تا 

چه اندازه  افزایش یافته است؟ 
۳میلی�ارد��� س�رمایه�گذاری� ب�ه� نی�از�

یورویی�به��شکل�ارزی
آرش محبی نژاد، دبی��ر انجمن تخصصی صنایع 
همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره 
تحوالت صنعت قطعه در ۲ س��ال گذش��ته معتقد 
اس��ت مهم ترین اتف��اق در فضای برج��ام، امکان 
مش��ارکت بین الملل��ی و انتق��ال دان��ش فن��ی و 
رفت وآمدهای تجاری ب��ود زیرا طرف های خارجی 
ای��ن صنعت نیز به دلیل محدودیت ها و تحریم های 
بین المللی نمی توانس��تند و مای��ل نبودند به ایران 

سفر کنند.
وی افزود: اما در بستر برجام رفت وآمدها زیاد شد 
و امکان عقد قراردادهای جدی به شکل چشمگیری 
افزای��ش یافت که تعدادی منج��ر به انعقاد قرارداد 
ش��د. توجه فض��ای بین المللی ب��ه صنعت خودرو 
ای��ران و به ویژه با مقررات چهارگانه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و الزامات ص��ادرات ۳۰درصدی 
قرارداده��ای جدید ش��رکت ها )اع��م از خودرو و 
قطعات آن( باعث ش��ده قطعه س��ازان مورد توجه 
وی��ژه همکاری های جدید ق��رار گیرند که از نکات 

مثبت و مزایای قراردادهای پسابرجامی است. 
ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه ادام��ه داد: البت��ه 
همکاری های مش��ارکتی در قالب س��رمایه گذاری 
مش��ترک، انتقال دانش فنی، اعطای لیس��انس و... 
نیز از دیگر اقدامات انجام ش��ده در این بستر است 
درنتیج��ه نه تنها ارتباط بلکه این امکان نیز فراهم 
ش��ده تا قطعه س��ازان قراردادهای مشترک خود را 

امضا کنند. 
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازی کش��ور درباره آمار عق��د قراردادها 
گفت: آمار قراردادهای منعقدشده در مقابل نیازی 
که وجود دارد عدد بزرگی نیس��ت. برآورد انجمن 
ت��ا امروز بین ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰میلیون ی��ورو قرارداد 
سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی 
به شکل تفاهمنامه بوده که هنوز نهایی نشده است. 
در صورتی که بارها عنوان شده نیاز سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت قطعه ۳میلیارد یورو به شکل ارزی 
اس��ت که مدیران این صنعت انتظار داشتند در ۲ 
سال نخست حداقل ۲میلیارد یورو آن محقق شود 

که از آن تنها ۱۰درصد انجام شده است. 
وی ادام��ه داد: فاصله معناداری بین این دو آمار 
وجود دارد ک��ه دلیل اصلی آن در نوع قراردادهای 
خودرویی است که جایگاه قطعه سازان دیده نشده 
و برنامه مدونی برای توس��عه قطعه س��ازی کش��ور 
در کن��ار برنامه ه��ای خودروس��ازی وج��ود ندارد 

همچنی��ن قطعه س��ازان متولی خاص��ی ندارند و 
سیاس��ت گذاری واحدی برای صنعت قطعه کشور 
اعمال نمی شود بلکه به شکل پراکنده قطعه سازان 
اقدامات خودجوش��ی انجام داده ان��د که آن نیز در 
دیوان ساالری اداری و نبود حمایت ها متوقف مانده 

است.
وی گف��ت: همچنی��ن انجم��ن قطعه س��ازی از 
برنامه های کالن اطالعات��ی در اختیار ندارد. امروز 
ارتباط ه��ا ب��ا وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
خودروس��ازان و نیز سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران برقرار ش��ده اما به هرحال تاحدودی از 

برنامه ها عقب هستیم. 
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور در ادامه به سرمایه گذاری نکردن 
در صنعت قطعه اش��اره کرد و گفت: از مش��کالت 
اصلی این اس��ت که جذابیت برای س��رمایه گذاری 
در حوزه قطعه سازی وجود ندارد. بیشتر واحدهای 
تولیدی در این صنعت زیان ده هس��تند و به عنوان 
نمونه در ۲ ماه گذشته نرخ مواد اولیه مورد نیاز این 
صنعت به طور میانگین ۲۵درصد افزایش داش��ته و 
۳۰درص��د در ف��والد و ورق ه��ای فوالدی ش��اهد 
افزای��ش قیمت ها بودیم ضمن آنک��ه نرخ قطعات 
پلیمری نیز به طور میانگین ۲۵درصد افزایش یافته 
درحالی که افزایش نرخ برای قطعه س��ازان بس��یار 

سخت قابل انجام است.
او افزود: سیاس��ت های ش��ورای رقاب��ت ازجمله 
مشکالتی اس��ت که خودروس��ازان و قطعه سازان 
با آن درگیر هس��تند زیرا قیمت گذاری دس��توری 
موجب ش��ده خودروس��از با چالش روبه رو شود و 
آنها نیز این فش��ار را به قطعه ساز تحمیل می کنند 
درنتیج��ه واحدهای صنعت��ی در این صنعت دچار 

ضرر و زیان زیادی می شوند. 
محبی نژاد در ادامه مش��کالت این صنعت به نرخ 
ارز دستوری اش��اره کرد و گفت: پایین نگه داشتن 
دستوری نرخ ارز مشکالت بسیاری برای واحدهای 
تولیدی به وج��ود آورده ضمن آنکه در بحث تعرفه 
اگ��ر دولت حرکت منس��جمی برای اص��الح نظام 
واردات خودرو و ساماندهی آن داشت نقطه مغفول 
این نظام افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات بود که 

باید کف واردات قطعات نیز ۳۲درصد می شد.
وی تصریح کرد: درحالی که تعرفه واردات خودرو 
افزای��ش یاف��ت اما این ش��یوه نامه ب��رای قطعات 
اعمال نش��د و این امر باعث خواهد ش��د همچنان 
س��رمایه گذاری در صنعت قطع��ه صرفه اقتصادی 
نداشته باشد و در مجموع سازوکار نظام حمایتی و 
تقویتی صنعت خودرو ما را به این سمت می برد که 
واردات قطعات بیش از پیش صرفه اقتصادی داشته 

باش��د و سازنده خودرو ترجیح می دهد 
در این شرایط قطعات موردنیاز خود را 
وارد کند تا ازطریق تولیدکننده داخلی 

تامین کند.
او خاطرنش��ان کرد: این امر به زودی 
ضربه های س��نگینی ب��ه صنعت قطعه 
داخ��ل وارد می کن��د و در این باره نامه 
مربوط به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ارسال شده و انتظار توجه بیشتر به این 

مقوله ازسوی وزارتخانه است. 
همکاری�ه�ای�بین�الملل�ی�و���

جریمه�دیرکردها
محبی نژاد در پاس��خ به این پرس��ش 

که ارتباط گیری بین قطعه س��ازان و همتایان آنها 
ازس��وی انجمن ه��ای آنها ب��وده یا خودروس��ازان 
نی��ز برای برق��راری ارتباط  قطعه س��ازان و زنجیره 
تامین خ��ود صنعتگ��ران را در این ام��ر همراهی 
کرده ان��د، گف��ت: عم��ده ارتباط از س��وی زنجیره 
تامی��ن خودروس��از بین المللی بوده ک��ه به ایران 
آمده و دنبال یک ش��ریک برای جوینت ونچر بوده 
اس��ت اما گاهی نیز خود قطعه سازان به دنبال این 
ارتباط گیری بوده اند به طور نمونه توافق هایی که با 
شرکت های ژاپنی شد خارج از معرفی آنها بود زیرا 
هنوز صنعت خودرو کشور قراردادی با خودروسازان 
ژاپنی نداش��ته یا همکاری بین خودروسازان ایرانی 
و تایوانی وجود ندارد اما این ارتباط با قطعه س��ازان 
تایوان��ی و ترکیه ای نیز انجام ش��ده که از اقدامات 

خودجوش قطعه سازی داخلی بوده است. 
وی درباره کیفیت همکاری قطعه سازان ایرانی با 
همتایان ژاپنی آنها گفت: این قراردادها به ش��کل 
پروتکل بوده و با سرمایه گذاری زیادی انجام نشده 
همان طور که اشاره شد س��رمایه گذاری به مرحله 
اجرایی نرس��یده اس��ت. عمده مش��کل نیز شفاف 
نب��ودن قرارداده��ا، بی ثباتی قوانی��ن و مقررات و 
قیمت گذاری به ش��کل دستوری بدون لحاظ کردن 
هزینه های واقعی مالی اس��ت. البت��ه قراردادهای 
جوینت ونچر تا حد زیادی این مشکل را رفع کرده 
زیرا خارجی ها به زنجیره تامین خود بیشتر اهمیت 

می دهند.
او ادام��ه داد: بنابرای��ن در قرارداده��ای جدی��د 
صنع��ت خودرو )سایپاس��یتروئن و ایکاپ( با توجه 
به جلس��اتی که مدیران ای��ن دو صنعت با یکدیگر 
داش��تند در ص��ورت دیرک��رد هزینه ه��ا ب��ه نرخ 
متوس��ط تورم به اضافه ۵درص��د جریمه پرداخت 
خواهد ش��د. این موارد خبرهای خوبی اس��ت که 
شنیده می ش��ود و امیدواریم این ش��یوه نیز برای 
قراردادهای خودروس��ازان داخلی با زنجیره تامین 
نیز اعمال شود تا به این شکل توان سرمایه گذاری 

و رقابت پذیری در این صنعت افزایش پیدا کند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازی کش��ور تاکید کرد: این خبر خوبی 
اس��ت که نش��ان می دهد فرهنگ خودروس��ازان 
بین المللی تاثیر مناسبی روی فضای داخلی صنعت 
خودرو داش��ته و امیدواریم خودروسازان داخلی از 

این شیوه الگوگیری کنند. 
محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که چه تعداد 
از قطعه س��ازان داخلی ج��زو زنجی��ره تامین این 
شرکت های مشترک هستند، گفت: برای سال ۹۷ 
بس��یاری از قراردادها در حال اجرایی ش��دن است 
و فکر می کنم آن ش��رط ۴۰درصد داخلی س��ازی 
تا پایان س��ال محقق ش��ود و با حجم 
قراردادها به نظر می رس��د در ابتدای 
س��ال آینده ۴۰درصد داخلی س��ازی 

انجام شود. 
��فضای�اعتماد�برجامی�و�رشد�

همکاری�ها
ام��ا مازی��ار بیگل��و، دبی��ر انجمن 
س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
فعالیت ه��ای  درب��اره  خودروی��ی 
انجام ش��ده پس��ابرجامی در صنع��ت 
قطعه گفت: نخس��ت فضای اعتمادی 
بود که برای س��رمایه گذاران خارجی 
ورود  ب��ه  منج��ر  و  آم��د  به وج��ود 

خودروسازان بین المللی به کشور شد. 
وی اف��زود: ای��ن فضا در صنعت خ��ودرو منتج 
به این ش��د ت��ا قطعه س��ازان چند ملیت��ی که با 
خودروس��ازان بین المللی همکاری داشتند با آنها 
وارد ایران ش��وند درنتیجه در ۲ س��ال گذش��ته 
ش��کل  قطع��ه  صنع��ت  در  جوینت ونچرهای��ی 
گرف��ت. این مش��ارکت ها در قالب  همکاری تحت 
 لیس��انس یا انتقال فناوری بود که همچنان ادامه 

دارد. 
این فعال صنعت قطعه اظهارکرد: همچنین این 
امر فضای کس��ب وکار را به شکل بالقوه مثبت کرد 
ضمن آنکه موجب بازگش��ایی روابط بین بانکی و 
گشایش اعتبارات شد به این ترتیب جابه جایی پول 
راحت تر انجام می ش��ود اما هنوز روابط بین بانکی 
به حالت عادی سال های گذشته بازنگشته که این 
امر تنها مربوط به صنعت قطعه نبوده و مربوط به 

تمام صنایع کشور می شود. 
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرویی اظهار امیدواری کرد با توجه به شرایط 
حاکم، فضای روابط بانکی بهتر شود و انتقال پول 

آسان تر انجام شود. 
عنوان شد با به س��رانجام رسیدن برجام فضای 
اعتمادی به وجود آمد که باعث شده ارتباط گیری 
قطعه سازان داخلی با همتایان بین المللی افزایش 
یاب��د. بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش که آیا این 
همکاری ه��ا رضایتبخ��ش بوده و چق��در صنعت 
قطع��ه را برای رس��یدن ب��ه اهداف اف��ق ۱۴۰۴ 
کم��ک خواهد ک��رد، گف��ت: تع��داد قراردادها و 
جوینت ونچرها نس��بت به س��ال های گذشته که 
متوقف شده بود روند افزایشی داشت. به طور قطع 
این همکاری ها راه رس��یدن به اهداف تعیین شده 

افق ۱۴۰۴ را هموارتر خواهد کرد. 
وی اف��زود: همچنی��ن نقطه ضعف��ی ک��ه باعث 
ش��ده ب��ود خودروس��ازان و مش��تریان نهایی به 
صنع��ت قطعه خرده بگیرند مش��کالت مربوط به 
کمب��ود دانش فنی و فن��اوری بود ک��ه می تواند 
در قال��ب واحده��ای تحقیق و توس��عه واحدهای 
 صنعتی باش��د یا در بحث تجهیزات و ماشین آالت 

تولیدی. 
نتیجه ورود س��رمایه گذاران خارجی این اس��ت 
ک��ه فناوری ه��ا  روزآمد خواهد ب��ود به طور نمونه 
پلتفرم ه��ای جدی��د دس��ت کم ۲ ده��ه جلوتر از 
پلتفرم های پیش��ین اس��ت. این امر می طلبد که 
قطعه سازان نیز ماش��ین آالت جدید و دانش فنی 
روز داش��ته باش��ند تا بتوانند به تولی��د و تامین 

قطعات جدید بپردازند. 
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرویی اظه��ار کرد: وقتی قطعه س��ازی موفق 
می ش��ود با ش��ریک های خارجی همکاری فنی و 
اقتصادی داش��ته باشد س��طح کیفی و فناوری او 
و رقابت پذی��ری اش به طور قط��ع افزایش خواهد 

یافت. 
بیگلو در پایان یادآور ش��د: تنه��ا نگرانی درباره 
وضعیت ارتباطات بانکی اس��ت که راهکار سیاسی 
می طلبد زیرا با وجود این وضعیت هرقدر صنعتگر 
بتواند ش��ریک خارجی جذب کند برای تراکنش 
بانکی به مشکل می خورد و این امر تهدیدی برای 
این همکاری ها خواهد ب��ود. انتظار می رود دولت 
به هر ش��کل که الزم اس��ت این مس��ئله را برای 

صنعتگران برطرف کند. 

آرشمحبینژاد

مهم ترین اتفاق در 
فضای برجام، امکان 
مشارکت بین المللی 

و انتقال دانش فنی و 
رفت وآمدهای تجاری 

بود زیرا طرف های 
خارجی این صنعت نیز 
به دلیل محدودیت ها و 
تحریم های بین المللی 
نمی توانستند و مایل 
نبودند به ایران سفر 

کنند

مازیاربیگلو

با به سرانجام رسیدن 
برجام فضای اعتماد 

برای سرمایه گذاران 
خارجی به وجود آمد

صنعت قطعه

فضای »اعتماد« با وجود روابط بانکی پر چالش

 اصالح قوانین داخلی نیاز 
به اجرای برجام اقتصادی دارد

از چالش ه��ای پیش روی 
جمل��ه  از  کش��ور  صنع��ت 
صنع��ت قطعه نگاه ب��ه بازار 
نگاه��ی که  داخ��ل اس��ت؛ 
را  بس��یاری  محدودیت های 
ب��رای این صنع��ت به وجود 
آس��یب پذیر  را  آن  و  آورده 
کرده است. به هر روی، بازار 
محدودی  گنجای��ش  داخل 
دارد و زمانی اش��باع خواهد 

ش��د. این در حالی اس��ت که برای صنعتی ش��دن و تولید 
انب��وه با فناوری موجود الزم اس��ت بازاری جدا از بازارهای 
داخل در اختیار داشت چراکه چنانچه برنامه ای مدون برای 
صادرات محصوالت تدوین نش��ود، توس��عه و رشد محقق 

نخواهد شد.
از سوی دیگر برجام برای صنعت کشور هم فرصت و هم 
تهدید به شمار می رود؛ فرصت به این لحاظ که با برداشتن 
تحریم ه��ا انتظار این اس��ت ک��ه س��رمایه گذاران خارجی 
ورود کنن��د و تهدید به این دلیل ک��ه محصوالت با توجه 
به چالش های ش��یوه نامه های قانونی مانند تعرفه، نرخ ارز، 
بهره های بانکی، ارزش افزوده و... رقابتی با مش��ابه خارجی 
نباشند. در این ش��رایط این پرسش مطرح می شود که آیا 

برای این امر فکری از سوی مدیران شده است؟
حض��ور س��رمایه گذاران منوط ب��ه تضمین س��رمایه و 
س��وددهی آنهاس��ت. حال باید دید با ش��رایط تولیدی که 
صنعت کش��ور دارد آیا این خواسته ها محقق خواهد شد؟ 
درحالی که مدیران انجمنی از جوینت ونچرهای ۹۰درصدی 
قطعه س��ازان می گویند انجمن دیگر از تحقق ۱۰درصدی 

پیش بینی ها در این امر خبر می دهد.
ش��واهد حاکی است تا رس��یدن به آنچه مورد نظر است 
فاصله زیادی داریم. یکی از موانع اصلی، فضای کسب وکار 
کش��ور بوده که تولید را با اعمال ش��اقه همراه کرده است. 
درحالی که باید انرژی واحدهای صنعتی صرف تولید ش��ود 
ب��رای حواش��ی آن هزینه می ش��ود، تولیدکنن��ده به جای 
دغدغه تولید، نگرانی چک های برگش��تی خود و دیگران و 
نیز ماموران مالیات��ی را دارد که در جنگ و گریز آیا رکود 

بازار را می توانند برای آنها توجیه کنند؟
به نظر می رس��د پس از برجام سیاس��ی نیاز باش��د تا در 
فضای کس��ب وکار داخل��ی نیز برجامی اقتصادی داش��ته 
باش��یم و با اصالح برخی قوانین داخلی، تولیدی که توانی 
برای جذب سرمایه ندارد و شیره جانش برای پرداخت های 
نهاده��ای غول پیکری مانند مالیات، بیمه، بانک و... مکیده 

شده را جان دوباره ببخشیم. 

پیشنهاد افزایش تعرفه واردات 
قطعات خودرو به دولت

رییس انجم��ن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی 
کش��ور با اش��اره به اینکه تولیدات 
صنع��ت قطع��ه  داخلی ب��ه لحاظ 
کیفیت قاب��ل رقابت با محصوالت 
مش��ابه خارجی اس��ت، گفت: باید 
برای حمایت از قطعه س��از داخلی 

تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. 
محمدرض��ا نجفی منش با انتقاد از آم��ار باالی واردات 
قطعات منفصله خودرو به کشور اظهار کرد: برای محدود 
کردن واردات قطعات خودرو به کشور باید تعرفه قطعات 

وارداتی را افزایش داد.
رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور افزود: همان طور که رهبر معظم انقالب 
و مس��ئوالن باره��ا تاکی��د کرده اند صنع��ت گرفتار آفت 
مونتاژکاری ش��ده و باید از رویه مونت��اژکاری در صنعت 

خودرو و قطعه  جلوگیری کرد. 
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اینکه این صنعت نیاز 
به تحول دارد، گفت: این امر زمانی محقق خواهد شد که 

آمار واردات قطعات خودرو به کشور محدود شود. 
وی با بیان اینکه صنعت قطعه در تولید ناخالص داخلی 
و ایجاد ارزش افزوده باال در هر کش��ور بسیار نقش آفرین 
اس��ت، تصریح کرد: در سالی که گذش��ت افزایش تولید 
۲۰درصدی در صنعت قطعه  داش��تیم و در تولید روند رو 

به رشدی را در این صنعت شاهد هستیم. 
رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه تولیدات صنعت قطعه  
داخلی به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصوالت مش��ابه 
خارجی اس��ت، افزود: باید با برنامه ای مدون آمار واردات 
قطعات خودرو به کش��ور را محدود ک��رد زیرا این امر در 
قالب قاچاق یا واردات به ش��کل رس��می به وضعیت تولید 

در واحدهای تولیدی آسیب می رساند.
وی ادامه داد: در برآوردی که شده بین ۵۰ تا ۵۵درصد 
از حجم بازار قطعات در اختیار قطعه س��از داخلی بوده که 
ضرورت دارد حجم بیش��تری از بازار در اختیار قطعه ساز 

داخلی قرار گیرد.
نجفی منش گفت: این امر کمک زیادی به رشد و رونق 

این صنعت در کشور می کند.
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پیش بینی فروش خودروهای برقی در قاره سبز برای سال جدید میالدی
امس��ال ف��روش خودروهای تمام برقی در اروپ��ا از مرز ۲۰۰ هزار 
دس��تگاه خواهد گذش��ت که ارائه مدل های تمام برق��ی و باتری دار 
محبوبی مانند نیس��ان لیف در شکل گیری این تقاضا تاثیرگذار بوده 

است.
 نیسان لیف آغازگر موج عرضه خودروهای تمام برقی اروپایی بود 
که برای مقابله با سلطه تسال بر بازار خودروهای برقی ارائه می شوند. 
براساس پیش بینی موسسه پژوهش��ی ال ام سی اتوموتیو تقاضا برای 
خودروه��ای برق��ی باتری دار تا س��ال ۲۰۲۰ می��الدی )۱۳۹۸-۹۹ 
خورش��یدی( به ۶۰۰ هزار دس��تگاه خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ 

)۰۱-۱۴۰۰( از مرز یک میلیون دستگاه خواهد گذشت. 
در سال ۲۰۱۸ )۹۷-۱۳۹۶( عالوه بر افزایش ظرفیت تولید نیسان 
لی��ف، عرضه جگوار آی-پی��س نیز بر رونق ب��ازار خودروهای برقی 
خواهد افزود. احتمال می رود تولید انبوه »میش��ن ای« شاس��ی بلند 

برقی و بسیار لوکس پورشه نیز در سال جاری محقق شود. 
براس��اس پیش بین��ی پژوهش��گران موسس��ه ال ام س��ی اتوموتیو 
خودروه��ای برقی جگ��وار و پورش��ه به دلیل نرخ باال شگفتی س��از 
نخواهند ش��د و مدل هایی مانند رنو زویی، ب ام و ای۳ و نیسان لیف 

در کنار مدل ۳ تسال نبض بازار را در دست خواهند داشت.
در این میان مردم نروژ در خرید و تقاضای خودروهای تمام برقی 

و الکتریکی از سایر کشورهای اروپایی پیش افتاده اند.

موسس��ه تحلیل آمار ال ام س��ی به تازگی از می��زان خرید، تقاضا و 
اس��تقبال کش��ورهای گوناگون اروپایی از خودروه��ای تمام برقی و 
الکتریکی گزارش هایی ارائه داده که براساس آن، مردم نروژ در رتبه 

نخست پیشتازان و خریداران این خودروهای پاک قرار گرفته اند.
این آمار که از س��وی موسس��ه تحلیل آمار ال ام س��ی در ۱۰ ماه 
ابتدای��ی س��ال ۲۰۱۷ می��الدی )دی ۱۳۹۵ ت��ا مه��ر ۱۳۹۶( ( 
جمع آوری و ارائه ش��ده، ۱۰ کش��ور اروپایی را که بیش��ترین میزان 
 فروش خودروهای تمام برقی و الکتریکی را داش��ته اند معرفی کرده

 است.
در ای��ن رده بندی، نروژ در ش��مال اروپا با می��زان فروش ۲۵ هزار 
و۸۶۳ خودرو برقی، فرانس��ه با فروش ۲۰ه��زار و۴۹۹ خودرو برقی، 
آلم��ان با ف��روش ۱۸هزار و۲۶۳ خ��ودرو برقی، انگلی��س با فروش 
۱۱ه��زارو۷۴۶ خودرو برقی، هلند با فروش ۶هزارو۲۳ خودرو برقی، 
اتریش با فروش ۴هزارو۴۶۶ خودرو برقی، سوئد با فروش ۳هزارو۸۵۷ 
خودرو برقی، س��وئیس با فروش ۳هزارو۲۲۶ خودرو برقی، اسپانیا با 
ف��روش ۳هزارو۵۹ خودرو برقی و بلژیک نی��ز با فروش ۲هزارو۱۷۲ 
 خ��ودرو برقی، به ترتی��ب در رتبه های اول تا دهم ق��اره اروپا جای 

گرفته اند.
به نظر می رس��د نروژ که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در 
شمال اروپاست، نمی خواهد از وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی استفاده 

کند و به جای آن قصد دارد از خودروهای دوس��تدار محیط زیست و 
پاک حمایت کند تا نقش بس��زایی در حفظ محیط زیست و کاهش 

میزان انتشار آالینده ها در جو داشته باشد.
این کشور به منظور توسعه خرید و فروش این خودروهای پاک، با 
ارائه تس��هیالت ویژه و تبلیغات گسترده، مردم و شهروندان خود را 
همواره به اس��تفاده و خرید وسایل نقلیه برقی و هیبریدی تشویق و 

ترغیب کرده است.
به گزارش عصرخودرو، براساس آخرین گزارش های منتشر شده از 
سوی سازمان ترافیک جاده ای نروژ، سال گذشته بیش از ۵۲ درصد 
خودروهایی که در این کش��ور به فروش رسیده اند، خودروهای پاک 
از ن��وع الکتریکی و هیبری��دی بوده اند؛ به عبارتی دیگر میزان فروش 
خودروهای برقی و هیبریدی از خودروهای بنزینی و دیزلی س��بقت 

گرفته است. 
تحلیلگران این موسس��ه همچنین برآورد کرده اند در س��ال آینده 
میالدی، آلمان رتبه نخس��ت افزایش خری��د و تقاضای خودروهای 
تمام برقی و الکتریکی در اروپا را به خود اختصاص دهد؛  به گونه ای 
که میزان فروش خودروهای برقی در این کشور به ۷۱ هزار دستگاه 
و ت��ا س��ال ۲۰۲۲ )۰۱-۱۴۰۰( به مرز ۲۰۰ هزار دس��تگاه برس��د. 
انگلیس نیز با افزایش تقاضا و رشد زیرساخت های مربوط قصد دارد 

از فرانسه پیشی بگیرد و رتبه دوم را از آن خود کند.

فوریه ۲۰۱۲ میالدی )بهمن ۱۳۹۰ خورشیدی( 
 )PSA( بود که شرکت خودروسازی پژو سیتروئن
فرانسه پایان انتقال قطعات موردنیاز برای ساخت 
وس��ایل نقلیه خود در ای��ران را اعالم کرد. دالیل 
پ��ی اس ای چیزی جز بیش��تر ش��دن تحریم های 
اقتصادی غرب و البته فش��ار ش��ریک کنونی اش 
یعن��ی جنرال موتورز امریکا برای خ��روج از ایران 

نبود. 
ش��رکت فرانس��وی پژو در آن زمان با همکاری 
یکی از خودروس��ازان ایرانی یعن��ی ایران خودرو 
۲ م��دل پژو ۴۰۵ و پ��ژو ۲۰۶ را در ایران مونتاژ 

می کرد.
در زم��ان تحریم ه��ا ش��رکت رنو فرانس��ه تنها 
خودروس��از خارجی بود که یک مدل از وس��ایل 
نقلیه خود را در داخل خاک ایران مونتاژ می کرد. 
آن زم��ان برخی مدل های دیگر خ��ودرو نیز وارد 
خاک ایران می شدند اما برای گذشتن از مرز باید 
از فیلتر تعرفه ۱۰۰درصدی می گذش��تند.  نتیجه 
وض��ع تعرفه ۱۰۰درصدی برای این خودروها این 
ب��ود که بس��یاری از مردم ایران ت��وان خرید این 

خودروها را نداشتند.
ام��ا حاال این رون��د تغییر کرده و مردم ش��اهد 
مونت��اژ و واردات خودروهای��ی هس��تند که تنوع 
خوبی در مدل، نرخ و کارآیی دارند. این خودروها 
تولیدات ش��رکت های گوناگون جهان هس��تند و 
تالش می کنند س��لیقه های مختل��ف را در ایران 
پوشش دهند و سهم بیشتری از بازار را در اختیار 

بگیرند.
صنعت خودرو در ایران از انگشت ش��مار صنایع 
بزرگ جدا از صنعت نفت و گاز و صنایع وابس��ته 
به آن اس��ت ک��ه ش��رکت های چندملیتی پس از 
برداشته ش��دن تحریم ها حاضر به سرمایه گذاری 

پای��دار و چندین س��اله در آن ش��دند و مذاکرات 
ب��ا مقام های ایران��ی را در دس��تور کار خود قرار 
دادند. حال که ۲ س��ال از امضای توافق هسته ای 
می گ��ذرد، قرارداده��ای زیادی می��ان طرف های 
ایرانی و خودروس��ازان اروپایی و آسیایی به امضا 

رسیده است.
این صنعت بزرگ که صنایع وابسته بسیاری نیز 
دارد، همچنان به س��مت فرصت های تازه حرکت 
می کن��د و از فرانس��ه و آلمان گرفته ت��ا تایلند و 

کره جنوبی مهمانان ۴چرخ تازه می پذیرد.
رن��و در اوت ۲۰۱۷ )م��رداد ۱۳۹۶( قراردادی 
ب��ه ارزش ۶۶ میلی��ون یورو با ای��ران امضا کرد تا 
ظرفیت تولید س��االنه خود را از ۲۰۰ هزار خودرو 
به ۳۵۰ ه��زار خودرو برای س��ال جاری میالدی 

یعنی ۲۰۱۸ )۹۷-۱۳۹۶( افزایش دهد. 
پ��ژو فرانس��ه نیز که ای��ران را ۵ س��ال پیش و 
به دنبال ش��دید ش��دن تحریم ها ترک کرد، سال 
۲۰۱۶ )۹۵-۱۳۹۴( یک قرارداد س��رمایه گذاری 
مش��ترک با ایران امضا کرد که براس��اس آن قرار 
ش��د پژویی ها تا س��ال ۲۰۲۰ )۱۳۹۸-۹۹( ۴۰۰ 
میلیون یورو در ایران س��رمایه گذاری و ۲۰۰ هزار 

خودرو جدید تولید کنند.
فولکس واگن آلمان نیز دیگر خودروساز اروپایی 
اس��ت که پس از رفع تحریم ها پایش به ایران باز 
شد.  این خودروساز پیشینه دار آلمانی پس از ۱۷ 
سال به ایران آمد و قرار شد خودروهای خود را با 

همکاری یک شرکت ایرانی وارد این کشور کند.
در واقع خودروس��ازی یکی از نخستین صنایعی 
بود که توانست از دس��تاورد برجام استفاده و راه 
را برای ورود اروپایی ها به ایران باز کند زیرا مردم 
ای��ران از مدل های بس��یار قدیمی ش��رکت هایی 
مانند کی��ا یعنی پراید یا پژو یعنی ۴۰۵ خس��ته 
و ناخرس��ند بودند و این امید وجود داش��ت که با 
قراردادهای جدید آینده جاده های ایران ش��کل و 

شمایل دیگری به خود بگیرد.
س��رمایه گذاری خودروس��ازان خارجی در ایران 

یک پیشرفت مهم برای دولت به شمار می رود که 
به دنبال استفاده از برجام برای جذب سرمایه های 
خارجی به منظ��ور کاهش نرخ بی��کاری در ایران 
اس��ت. این یکی از مهم تری��ن دالیلی بود که یک 
کارزار انتخاباتی برای دور دوم ریاس��ت جمهوری 

ایران ایجاد کرد.
نااطمینانی س��رمایه گذاران که ناشی از تنش ها 
میان ایران و دولت ترامپ در امریکا اس��ت، باعث 
ش��ده افق س��رمایه گذاری ها در ای��ران نامعلوم و 
غیرش��فاف شود اما تولیدکنندگان اروپایی خودرو 
از دس��ته ای بودند که امید خ��ود را برای تجارت 

خودرویی با ایران حفظ کردند.
تیری بلوره، مدیر ارش��د بخش رقابت ش��رکت 
رنو در زمان بس��ته ش��دن قرارداد این ش��رکت با 
ش��رکت های ایرانی، این ش��رکت را یک ش��ریک 

»راهبردی« و »منحصربه فرد« خواند.
ایران انتظار دارد در پسابرجام شمار خودروهای 
تولی��دی خود را تا س��ال ۲۰۲۵ )۰۴-۱۴۰۳( به 
رقم ۳ میلیون دس��تگاه برساند که این در مقایسه 
با تولید این کش��ور در سال ۲۰۱۶ )۱۳۹۴-۹۵( 
 یعن��ی ۱/۳۵ میلی��ون دس��تگاه بی��ش از ۲ برابر

 است. 
براساس اعالم دولت ایران، این کشور تاکنون ۶ 
قرارداد سرمایه گذاری مشترک یا جوینت ونچر با 

شرکت های خودروساز خارجی امضا کرده است.
مقام ه��ای دولت��ی در ای��ران از زم��ان به امضا 
رس��یدن برجام در اظهارنظرهای گوناگون به این 
نکته اش��اره کرده اند که توافق هس��ته ای فرصت 
تازه ای را برای خودروسازان خارجی فراهم کرد تا 
با خیال راحت و شرایطی فراهم شده به این کشور 

بیایند و در حوزه خودرو سرمایه گذاری کنند.
صنع��ت خودرو در ایران یکی از مهم ترین منابع 
اشتغالزایی اس��ت که بیش از ۸۰۰هزار کارمند و 

کارگر در آن مشغول فعالیت هستند. 
این مش��اغل تنها مربوط به ۲خودروساز عمده 
این کش��ور یا اوای ام ها نیس��تند بلکه شرکت های 

زنجیره تامین را نیز شامل می شوند.
 در واقع ایران نزدیک ۱۰ خودروس��از دارد که 
برخی از این شرکت ها شمار تولیدات بسیار کمی 

دارند. 
اما س��هم بیشتر متعلق به ش��رکت های زنجیره 
تامین و تولیدکننده قطعات است؛ جایی که صدها 
ش��رکت در آن فعال هستند. این صنعت در زمان 
تحریم ها در بسیاری از بخش ها تعدیل نیرو کرد و 

مشاغل زیادی از بین رفتند. 
در آن زمان ایرانی ها وابس��تگی زیادی به چین 
پی��دا کردند و قطع��ات و خودروهای چینی همه 
جای ای��ران را فراگرفته بود. چینی ها در آن دوره 
زمانی س��االنه نزدیک ۱۰ ه��زار خودرو چینی در 

ایران تولید می کردند.
با این حال در راه حضور خودروس��ازان اروپایی 
در ایران مشکالتی نیز وجود دارد که از آن جمله 
کاغذبازی های پیچیده اداری، نظام بانکی بدهکار 
و سطح پایین شفافیت است؛ مشکالتی که کار را 

برای خودروسازان خارجی سخت می کند. 
اما آنچه روش��ن است اینکه س��لیقه خودرویی 
مردم ایران حاال ۲ س��ال اس��ت که تغییر کرده و 
بیشتر به سمت خودروهای اروپایی یا خودروهای 

باکیفیت کره ای و ژاپنی رفته است.
به هرح��ال خیابان ها و جاده ه��ای ایران در این 
روزها که ۲ س��ال از برجام گذشته خودروهایی را 
در خود می بینند که س��ال ها به دلیل تحریم ها از 

آنها محروم بودند. 
صنعتی ک��ه اکنون در ای��ران ۱۰ درصد تولید 
ناخال��ص مل��ی  را تش��کیل می ده��د و ۴ درصد 
اشتغال را در اختیار دارد، ۲ سال پس از برداشته 
ش��دن تحریم ها می توان��د به آینده بس��یار بهتر 
امیدوار باشد؛ آینده ای که هم کیفیت خودروهای 
زیر پای مردم در آن بهتر شده باشد و هم اشتغال 

و کارسازی در آن بیشتر می شود.
Financial Times :منبع
Automotiveworld

ایران انتظار دارد 
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چشم خودروسازان جهانی به ایران پسابرجام روشن شد

انتخاب حدسی حاصل قرار 
گرفتن در شرایط خطر

اقتص��اددان  ف��ری،  برون��و 
بررس��ی  در  سوئیس��ی 
نظریه  روانشناسی  فرضیه های 
اقتص��ادی ش��رح می دهد که 
عامل مخت��ار نظریه اقتصادی 
معقول و خودخواه اس��ت و 
س��لیقه اش عوض نمی شود. 
بدیهی  روانشناس��ان  ب��رای 
است که افراد نه به طورکامل 
معقول هستند و نه خودخواه 

صرف و اینکه س��لیقه های باثباتی ندارن��د. دانیل کانمل، 
اقتص��اددان رفتاری می گوید: به نظر می رس��د ما گونه ای 
متف��اوت را بررس��ی می کنیم ک��ه اقتص��اددان رفتارگرا، 

ریچاردتالر، آن را »اقتصادی ها و انسان ها« می نامد.
خالف اقتصادی ها، نگاه انس��ان ها ب��ه جهان محدود به 
اطالعاتی می ش��ود که در لحظه موجود اس��ت؛ بنابراین 
نمی توانن��د مانند اقتصادی ه��ا معقول و باثبات باش��ند. 
آموس تروسکی، دیگر اقتصاددان رفتارگرا در کتاب خود 
با عنوان »روانشناسی محاسباتی« به شرح رفتار افراد در 
مقابل گزینه های پرمخاطره می پردازد و به دنبال پاسخی 
برای این پرسش می گردد که چه قوانینی بر انتخاب های 
مردم در ش��رایط معامله با ریس��ک ساده و مسائل قطعی 

حاکم است؟
معامالت با ریس��ک ساده، مانند ۴۰ درصد امکان بردن 
۳۰۰ دالر، برای دانش��جویان رشته تصمیم گیری، الگوی 
س��اده ای را ارائ��ه می دهد ک��ه ویژگی های مش��ترکی با 
تصمیم های پیچیده تر دارد؛ چیزی که پژوهشگران سعی 
دارند آن را درک کنند. معامالت باریسک این حقیقت را 
نش��ان می دهند که پیامد ناشی از انتخاب ها هرگز قطعی 
نیس��ت. حتی نتایج به ظاهر درس��ت نیز قطعی نیستند. 
وقتی قرارداد خرید آپارتمانی را امضا می کنیم، قیمتی که 
بعدها آن را خواهید فروخت مش��خص نیست. هر انتخاب 
مش��خصی که در زندگی انجام می دهیم تا اندازه ای دچار 

مسئله قطعیت نداشتن است.
نظریه منفعت مورد انتظار اس��اس الگوی فاعل معقول 
اس��ت. در عین حال قرار نبود الگویی روانشناختی باشد، 
بلکه منطق انتخابی به ش��مار می رفت که برمبنای قوانین 

)فرضیه های( ابتدایی عقالنیت شکل گرفته بود.
ریاضیدانی ب��ه نام جان فون نیومن، چهره اندیش��مند 
قرن بیستم و اقتصاددانی به نام اسکار مورگنسترن، نظریه 
خود را درباره انتخاب معقول در شرایط معامالت باریسک 
برمبنای چندین فرضیه ارائه کرده اند. اقتصاددانان نظریه 
منفعت مورد انتظار را به ش��کلی دوگانه به کار می گیرند؛ 
ب��ا این منطق ک��ه تجویز می کند تصمیم ه��ا چگونه باید 
گرفته ش��وند و به عنوان شرح این مسئله که اقتصادی ها 
چگون��ه انتخ��اب می کنند. در عین ح��ال دانیل کانمن و 
آموس تروس��کی دو روانشناسی بودند که به این موضوع 
پرداختند که انس��ان ها، ب��دون در نظر گرفتن هر چیزی، 
در انتخاب های مخاطره آمیز درباره عقالنیت چگونه عمل 
می کنن��د. آنه��ا با بررس��ی تمایالت حدس��ی خود وقت 
زی��ادی را صرف این کردند که مس��ائل س��اده ای را برای 
تصمیم گیری شرایط انتخاب انسان ها طراحی کنند. برای 
نمونه، ک��دام را ترجیح می دهید؟ اینکه یک س��که پرت 
کنید، اگر رو آمد ۱۰۰ دالر برنده ش��وید و اگر پشت آمد 

هیچ چیز نبرید یا به طور قطع ۴۶ دالر دریافت کنید.
آنها نمی خواستند معقوالنه ترین یا سودمندترین انتخاب 
را پیدا کنند، بلکه می خواس��تند انتخاب های حدس��ی را 
کش��ف کنند؛ همان تصمیم هایی که به س��رعت به ذهن 
می آین��د. آنها در مقاله مشترک ش��ان با عن��وان »نظریه 
چش��م انداز: تحلیل تصمیم ها در زمان خطر« که براساس 
نظریه منفعت طراحی ش��ده بود به ش��رح و دسته بندی 
انح��راف نظام مند فرضیه های عقالنی��ت در انتخاب میان 
شرایط معامله های ریسکی پرداختند. براساس این فرض 
و در نمونه باال مس��لم اس��ت هر ش��خصی ام��ر قطعی را 
ترجیح می دهد. اگ��ر افراد، آینده غیرواقعی را براس��اس 
ارزش م��ورد انتظار محاس��به می کردند، ش��رایط معامله 
با ریس��ک را ترجیح می دادند. برنولی نش��ان داد بیش��تر 
مردم خطر کردن را دوس��ت ندارند و از نتایج بد اجتناب 
می کنن��د. در حقیقت، تصمیم گیرنده ای که مخالف خطر 
کردن اس��ت، مبلغی قطعی را انتخاب می کند که ارزشی 
کمتر از ارزش مورد انتظار دارد. طرح برنولی س��اده بود: 
انتخاب ه��ای افراد براس��اس ارزش دالری نیس��ت، بلکه 
براساس ارزش روانشناسی نتایج است؛ یعنی منفعت آنان. 
بنابراین، ارزش روانشناس��ی ش��رایط معامله باریس��ک 
مع��ادل نتیجه دالری احتمالی آن نیس��ت، بلکه میانگین 
منفعت های این نتایج اس��ت که هر یک براساس احتمال 
سنجیده می ش��وند. برنولی معتقد است ارزش حاشیه ای 
نزولی دارایی، چیزی اس��ت که نف��رت از خطر را توجیه 
می کن��د؛ ترجیح رایجی که م��ردم به طورعمده به چیزی 
قطع��ی در مقاب��ل معامله با ارزش حدودی باالتر نش��ان 

می دهند.
 برنولی مفهوم جدید خود، یعنی منفعت مورد انتظار را 
به کار برد تا محاس��به کند تاجری در سن پترزبورگ اگر 
به این نکته آگاه باشد که ممکن است از ۱۰۰ کشتی اش 
۵ فروند ناپدید ش��وند، چقدر مایل اس��ت بپردازد تا یک 
محمول��ه ادوی��ه را بیمه کند. این مفه��وم منفعت توجیه 
می کن��د ک��ه چرا اف��راد فقیرت��ر بیمه می خرن��د و افراد 

ثروتمند بیمه می فروشند.

حامد هدائی
اقتصاددان رفتاری

یادداشت
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وسایل گرمایشی از آن دسته محصوالتی هستند که در 
حافظه تاریخی ما نیز خاطره س��از شده اند؛ از کرسی های 
کوچ��ک تا چراغ ه��ای عالءالدین و والور ت��ا بخاری های 
نفت��ی و گازی ک��ه امروز جای خود را به پکیج و وس��ایل 
گرماده با فناوری پیش��رفته داده اند. اکنون نیز توانمندی 
تولیدکنندگان ایرانی در تولید وسایل گرمایشی به جایی 
رسیده که مسئوالن از تبدیل ایران به هاب منطقه ای در 

تولید وسایل گرمایشی خبر داده اند. 
به طوری که عباس هاشمی، مدیرکل 
دفتر صنای��ع فلزی و ل��وازم خانگی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
گفت وگو با »گسترش صنعت« اظهار 
کرد: رایزنی برای تولید پکیج و آبگرمکن دیواری بوش در 
کارخانه بوتان از حدود ۸ ماه گذشته آغاز شده و در مرحله 
نخس��ت نمایندگان کارخانه بوش از امکانات و تجهیزات 
صنعتی و آزمایش��ی کارخانه بوتان بازدید کردند که پس 
از تایید این زیرساخت ها خط تولید محدود اما با فناوری 
روز را در کارخانه بوتان راه اندازی کردند.  هاش��می ادامه 
داد: این خط با س��رمایه حدود ۵00 هزار یورو راه اندازی 
ش��د تا وسایل گرمایشی با نشان تجاری بوش، تولید و در 
مرحله نخس��ت به بازار داخلی عرضه ش��ود س��پس این 
تولی��دات به بازارهای منطقه خاورمیانه عرضه می ش��ود. 
همچنین قرار است در مرحله بعدی ایران به عنوان هاب 
منطقه در تولید پکیج گرمایش��ی بوش با همکاری بوتان 
تبدیل ش��ود. اکنون موضوع سرمایه گذاری مالی اهمیت 
کمتری داش��ته و تولید نش��ان تجاری مشهور جهانی در 
کارخانه ایرانی از اهمیت بیش��تری برخوردار است. وی با 
تاکی��د ب��ر اینکه ش��راکت ب��ا رقیب خارج��ی مهم ترین 
دس��تاورد در این س��رمایه گذاری مش��ترک است، گفت: 
کارخان��ه بوت��ان در ص��ادرات آبگرمکن ه��ای گازی ب��ه 
کش��ورهای اروپایی موفق بوده اس��ت. کارکنان کارخانه 
بوت��ان در خ��ط تولید بوش مش��غول هس��تند و آموزش 
می بینن��د همچنین انتقال دانش و تجربه و بهره مندی از 
فناوری روز دس��تاورد دیگر این ش��راکت و تعهد شرکت 
بوش اس��ت. مدیرکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تصری��ح کرد: این اقدام 
سبب شد تا ورود پکیج گرمایشی با نشان تجاری به بازار 
داخل کشور لغو و تولید داخلی آن در کارخانه بوتان آغاز 
ش��ود. هاش��می یادآور ش��د: در خط تولید گروه صنعتی 
بوت��ان تجهیزات و امکانات کافی وج��ود دارد اما در خط 
تولی��دی که ب��وش در کارخانه بوتان راه انداخته، تکیه بر 
کنترل کیفیت و استفاده از قطعات پیشرفته مطرح است 
ضمن آنکه در مرحله های بعد قرار اس��ت پکیج گرمایشی 
بوش از این خط تولید صادر شود و مدیریت صادرات این 
محصول نیز برعهده ش��رکت بوش اس��ت.  همچنین در 
مرحل��ه دوم هم��کاری ب��ا این ش��رکت آلمانی ش��اهد 
فعالیت ه��ای نرم اف��زاری و آموزش کارکنان در س��طوح 
مدیریتی، بازار، تولید و توسعه محصوالت در ایران باشیم. 
دول��ت نی��ز همه ت��وان خ��ود را برای حمای��ت از چنین 

فعالیت های اقتصادی در کشور به کار خواهد بست.

دانش�و�نگاه�جهانی،�رمز�موفقیت��
محم��د طحان پور، ریی��س اتحادیه 
لوازم خانگی در گفت وگو با »گسترش 
صنع��ت« اظهار کرد: ش��رکت بوتان 
یکی از تولیدکنن��دگان قدیمی لوازم 
خانگی ایران اس��ت که بیش از ۵0 س��ال پیشینه تولید و 
فعالی��ت دارد مدی��ران ای��ن ش��رکت از ابت��دا ب��ا ن��گاه 
صادرات مح��ور به تولید محصول پرداخته اند، این نگاه در 
جذب نیروی انس��انی نیز در این کارخانه وجود داش��ته 
اس��ت. طحان پور با بیان اینکه بخش خصوصی از گذشته 
نگاه فروش جهانی در آینده تولید داش��ته اس��ت، افزود: 
اکنون این کارخانه موفق ش��ده با یک شرکت خارجی به 
ط��ور مش��ترک پکی��ج تولی��د کن��د. کارخانه بوت��ان با 
تفاهمنامه ای که با شرکت بوش آلمان دارد پکیج با نشان 
جهان��ی بوش و با لیس��انس این ش��رکت تولید می کند. 
رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: اکنون این نشان 
تجاری در کشور ترکیه نیز کارخانه ساخته است اما پکیج 
در این کارخانه تولید نش��ده و فقط ماش��ین لباسشویی و 
ظرفشویی تولید می شود. بنابراین این ظرفیت وجود دارد 
ک��ه کارخان��ه بوتان به ه��اب منطقه ای تولی��د پکیج در 
خاورمیانه تبدیل شود. طحان پور ادامه داد: شرکت بوتان 
اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آبگرمکن و پکیج 
در خاورمیانه است که با وجود ظرفیت های این شرکت از 
نظ��ر ت��وان تولید، مهندس��ی، ماش��ین آالت، دانش روز، 
فناوری و... رسیدن به هاب منطقه ای در تولید پکیج دور 
از انتظار نیس��ت و به راحتی امکان پذیر اس��ت. بنابراین 
تولید انبوه پکیج در این شرکت بر ایجاد فرصت های شغلی 
و اش��تغالزایی در استان نیز تاثیر گذار است ضمن آنکه بر 
اقتص��اد کش��ور از نظ��ر ارزآوری اثرگذار اس��ت. به گفته 
طحان پور، اکنون در منطقه خلیج فارس به دلیل مس��ائل 
سیاس��ی برای صادرات مشکالتی وجود دارد اما صادرات 
این محصول به س��ایر کشورهای خاورمیانه بدون مشکل 

است.
پراکندگی،�مانع�تولید�نشان�واحد���

ریی��س اتحادیه ل��وازم خانگی تاکید ک��رد: همان طور 
که از واردات لوازم خانگی به کش��ور نمی توان آمار دقیق 
داد از تع��داد تولید کنندگان و میزان فعلی تولید آنها نیز 
آمار دقیقی در دس��ت نیس��ت. با این حال، شرکت هایی 

مانن��د بوتان و ایران رادیات��ور از قدیمی های صنعت لوازم 
خانگی و وسایل سرمایشی و گرمایشی هستند که با نگاه 
جهانی به تولید پرداخته و اکنون نیز توان صادراتی خود 
را حفظ کرده و توسعه داده اند. طحان پور با اشاره به اینکه 
پراکندگی تولیدکنندگان وسایل گرمایشی در استان های 
مختلف بسیار است و آمار دقیقی از تعداد این کارخانه ها 
وجود ن��دارد، گفت: درحال حاضر ح��دود ۴00 کارگاه و 
کارخان��ه تولید اجاق گاز در انواع مختلف و ۱۵0 کارخانه 
تولی��د کولر، بخ��اری و آبگرمکن داری��م. رییس اتحادیه 
ل��وازم خانگی ادامه داد: کارخانه های تولیدکننده بخاری 
گازی زیاد اس��ت و تعداد آنها ۱00 کارخانه در تمام ایران 
برآورد می ش��ود. در شهرهای تبریز، مشهد و اصفهان این 
کارخانه ها بیش��تر است. البته برخی تولیدکنندگان خط 
تولید بخاری گازی را تعطیل و تولید پکیج را جایگزین آن 
کرده اند چراکه ممکن است در یک خانه ۳ بخاری گازی 
وجود داشته باشد. همین مصرف باالی این کاال باعث شد 
ک��ه تولید پکیج ب��رای کاهش هزینه ها و زیبایی معماری 
خانه ها انجام ش��ود. از این رو، به م��رور زمان رادیاتورها، 

جایگزین بخاری گازی شدند. 
طحان پ��ور تاکید کرد: این امر بر میزان فروش و تولید 
کارخانه ها نیز تاثیر داشته است. اگر در گذشته یک واحد 
صنفی در فصل زمس��تان ۵00 بخاری گازی می فروخت 
امروزه ش��اید ۱0 دستگاه بیش��تر نتواند بفروشد. رییس 
اتحادی��ه ل��وازم خانگی ب��ا بیان اینکه تولید سفارش��ی و 
زنجیره ای یک محصول در ایران نیازمند فرهنگ س��ازی 
اس��ت، گف��ت: تجمیع تولید کنندگان پکی��ج برای تولید 
صادرات مح��ور یک نش��ان واحد امکان پذیر نیس��ت زیرا 
فرهن��گ تولید زنجیره ای و سفارش��ی وجود ندارد ضمن 
آنکه تولیدکنندگان پکیج در استان های مختلف پراکنده 

بوده و مسافت بسیاری از یکدیگر دارند. 
تولید�داخلی�بر�پایه�دانش�روز��

علی ناص��ری، تولیدکننده وس��ایل 
گرمایش��ی در گفت وگو با »گسترش 
صنعت« با اشاره به اثرگذاری فرهنگ 
مصرف وس��ایل گرمایش��ی ب��ر روند 
تولی��د ای��ن محصوالت اظهار کرد: اس��تفاده از وس��ایل 
گرمایشی نسبت به گذشته تغییر کرده است زیرا پکیج را 
می توان در بالکن و آشپزخانه گذاشت اما بخاری گازی را 

نمی ت��وان در این محل ه��ا نصب کرد. این ام��ر بر تولید 
محصوالت سرمایش��ی و گرمایشی نیز اثرگذار بوده است. 
ناصری درباره کیفیت تولید وس��ایل گرمایش��ی در ایران 
گف��ت: بازده بخاری های گازس��وز در ایران جزو باالترین 
گریدها در دنیا اس��ت و در مقایس��ه با تولیدات خارجی از 
کیفیت و استاندارد الزم برخوردار است. این تولیدکننده 
محصوالت گرمایش��ی با اشاره به اینکه صادرات تولیدات 
گوناگون به کش��ورهای همسایه متفاوت است، گفت: در 
صنع��ت پکیج و رادیاتور هدف نخس��ت تامین نیاز داخل 
اس��ت اما نیم نگاهی نیز ب��ه بازارهای صادراتی داریم و به 
کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و... صادرات می شود.  
ناصری در زمینه رعایت استانداردها در تولید محصوالت 
گرمایشی اظهار کرد: استانداردهای تدوین شده ایران در 
صنعت پکی��ج و رادیاتور مطابق اس��تانداردهای اروپایی 
است. با وجود آنکه این استانداردها اجباری هستند، آنچه 
اکنون خیلی مهم اس��ت اجرای این استانداردهاس��ت که 
فقط بخشی از آن در اختیار شرکت های تولیدکننده است. 
بخش ه��ای دیگر نیز به نصب کنن��ده تجهیزات و رعایت 

اصول فنی در ساختمان برمی گردد. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بخش زیادی از اجرای اس��تاندارد 
به عوامل خارجی بس��تگی دارد، گفت: اجرای اس��تاندارد 
پکیج ها وابس��تگی زیادی به نحوه ساخت وس��از دارد اما 
متاس��فانه درحال حاض��ر اصول فنی در ساخت وس��ازها 
رعایت نمی ش��ود در حالی ک��ه در صورت وقوع حادثه ای 
مردم نشان های تجاری تولیدکننده شبکه های گرمایشی 

را مقصر می دانند.
 این تولیدکننده تاکید کرد: در تولید پکیج قطعاتی سعی 
بر آن است تا قطعات مورد نیاز از واحدهای داخلی تامین 
ش��ود اما بیش��تر قطعات کلیدی و حساسی که در داخل 
تولید نمی ش��ود از ایتالیا وارد می ش��ود. در تولید وسایل 
سرمایش��ی و گرمایشی، رقابت بر سر کیفیت و ماندگاری 
محص��ول اس��ت و از آنجا که قطعات کلی��دی پکیج ها از 
ایتالیا تامین می ش��ود اس��تانداردها و کیفیت محصوالت 

ایرانی هیچ تفاوتی از نمونه های اروپایی ندارد.
اهمیت�خدمات�پس�از�فروش��

ناصری درباره اهمیت خدمات پس از فروش نیز گفت: 
بسیاری از نشان های تجاری خارجی در داخل کشور برای 
خدمات دهی پس از فروش دچار ضعف هس��تند و از آنجا 
که در ش��بکه های گرمایشی و سرمایشی خدمات پس از 
فروش حرف نخست را می زند، مصرف کنندگان از کاالی 
ایران��ی اس��تقبال می کنند به همین منظ��ور بیش از ۸۵ 

درصد بازار را تولیدات داخلی تشکیل می دهد.
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه س��عی ش��ده آخرین 
فناوری های روز دنیا در تولید محصوالت گرمایشی به کار 
گرفته ش��ود، گفت: آنچه در این میان اهمیت دارد ورود 
دانش و فناوری است؛ به این معنا که فقط قطعات از خارج 
از کشور وارد نمی شود بلکه با ورود دانش در پی شرایطی 

هستیم تا این قطعات را در داخل کشور تولید کنیم.
سخن�آخر��

به گ��زارش »گس��ترش صنعت« ب��ازار ای��ران دارای 
ظرفی��ت ب��اال، جمعیت زیاد و پر تقاضا اس��ت و از طرفی، 
تولی��د در ایران نیز به دلیل وجود نیروی جوان متخصص 
و تحصیلک��رده برای س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی 

چشم انداز روشنی دارد.

رقیب بازار،شریک تولید
بررسی�»گسترش�صنعت«�از�همکاری�تولیدی�و�تجاری��2نشان�لوازم�خانگی�در�کشور�نشان�داد

سرعت�دهی�به�بازسازی�واحدهای�
صنعتی�در�مناطق�زلزله�زده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای معاونان و مدیران 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ضمن تاکید بر تسریع 
در بازس��ازی واحدهای صنعتی مناطق زلزله زده در ش��هرک های صنعتی 
کرمانش��اه اظهار کرد: واحدهای صنعتی که در حادثه اخیر آسیب دیده اند 
نیازمن��د حمایت هس��تند و م��ا باید در کمترین زم��ان بتوانیم رونق را به 
ای��ن منطقه برگردانیم. صادق نجفی تاکید ک��رد: با همکاری و هماهنگی 
بانک ها می توان هرچه س��ریع تر واحدهای آس��یب دیده را بازس��ازی کرد. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین 
در این نشست به برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت ۲0 هزار واحد صنعتی 
در س��ال های آینده اش��اره و تصریح کرد: افزایش ظرفیت ۲0 هزار واحد از 
واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک های صنعتی با تامین مالی، نوسازی 
دستگاه ها، تامین بازار برای تولیدات آنها و... باید با جدیت از سوی ستاد و 
شرکت های استانی پیگیری شود تا در کمترین زمان بتوان فضای مناسبی 
را برای صنعتگران ترس��یم کرد. نجف��ی همچنین درباره انعقاد تفاهمنامه 
با ش��رکت پس��ت بانک توضیح داد: ایجاد و توس��عه اش��تغال روستایی از 
برنامه های محوری به منظور رفع مش��کل بیکاری است که در این راستا با 
توجه به اختصاص ۱0 درصد از منابع ۱/۵ میلیارد دالری صندوق توس��عه 
ملی برای طرح های اش��تغالزایی روستایی با ید با سرعت بیشتری پیگیری 
ش��ود. معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح های مناس��بی در 
جه��ت بهب��ود وضعیت تولید و فضای کس��ب وکار در نظر گرفته ش��ده که 
تفاهمنامه با ش��رکت پس��ت بانک در این راستا بسته شده است. از این رو، 
با توجه به اختصاص اعتبارات به توس��عه اش��تغال روستایی باید در سراسر 
کشور در جهت تحقق این مهم و پرداخت تسهیالت به واحدهای کوچکی 
که دارای ظرفیت ایجاد اش��تغال و فروش محصوالت خود در بازار رقابتی 
هس��تند، ت��الش کنیم. نجف��ی همچنین بار دیگر ب��ر بهره مندی از هوش 
استراتژیک و بکارگیری مدیریت جهادی در شهرک های صنعتی تاکید کرد 
و خواستار همکاری و هماهنگی در تحقق برنامه های اولویت دار سازمان در 

رفع مشکالت موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی شد.

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

تولید لوازم خانگی برای بازار جهانی
و  سرمایش��ی  تجهی��زات 
از  یک��ی  ام��روزه  گرمایش��ی 
مهم تری��ن محص��والت صنایع 
خانگ��ی به ش��مار م��ی رود که 
در ای��ن زمین��ه تولیدکنندگان 
داخلی ب��ا تولید کولرهای آبی و 
بخاری های گازی پاس��خگوی 
نی��از داخ��ل هس��تند. ضم��ن 
آنکه تولیدکنن��دگان داخلی با 
تولید محصوالت سرمایش��ی و 
گرمایشی کشور را به خودکفایی 

رس��انده اند؛ هرچن��د تولید و مص��رف تجهیزات سرمایش��ی و 
گرمایش��ی در سال های گذشته دچار تغییرات بسیاری شد و این 
تغییرات توانس��ت تا حد قابل توجهی سبب تغییر الگوی مصرف 
در دنیا نیز شود. اکنون در ایران نیز از دیگر محصوالت سرمایشی 
و گرمایشی مانند پکیج ها و... استفاده می شود که این محصوالت 
به ط��ور عمده تولید ایران نیس��تند. با اینکه الگوی اس��تفاده از 
ش��بکه های گرمایش��ی تا حد قابل توجهی تغییر کرده اس��ت، 
هنوز هم در بیش��تر خانه های ایرانی از بخاری های گازی استفاده 
می ش��ود. به عبارتی، می ت��وان این گونه گفت که هنوز بیش��تر 
مصرف ایرانی ها از شبکه های گرمایشی داخل خانه ویژه تولیدات 
نش��ان های تجاری ایرانی اس��ت. در دنیا نیز وس��ایل گرمایشی 
مختلفی وجود دارد اما با احتس��اب اینکه صادرات مناس��بی در 
این زمینه وجود دارد، می ت��وان نتیجه گرفت محصوالتی مانند 
بخاری ه��ای گازی ام��روزه در دنیا مصرف می ش��ود. در برخی 
کش��ورها الگوی مصرف تغییرات گس��ترده ای داش��ته و مردم از 
محصوالت دیگری در این زمینه استفاده می کنند اما در بسیاری 
از کشورها هنوز از کولرهای آبی استفاده می شود. زمانی که ایران 
در تولید این محصوالت مزیت های مناسبی دارد و دنیا هم از این 
محصوالت استقبال می کند نمی توان جلوی تولید آنها را گرفت 
و باید تولید را به سمت فروش در بازارهای صادراتی هدایت کرد. 
اکنون مقوله خودکفایی کشور در تولیدات محصوالت خانگی به 
بخاری های گازی مطرح است اما تولید کولرهای آبی نیز شرایط 

مشابهی دارد. 
هرچند مش��ابه خارجی این محص��والت به  دلیل لوکس بودن 
از خارج از کش��ور وارد می ش��ود اما در باقی موارد ایرانی ها هنوز 
ترجیح می دهند از بخاری های تولید داخل اس��تفاده کنند زیرا 
این بخاری ها با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و در این زمینه 
می تواند هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر نرخ تولید رقابت پذیری 
داش��ته باش��د. با این حال، آبگرمکن های زودجوش ایران اکنون 
به کش��وری مانند ایتالیا صادر می ش��ود. در نظر داشته باشید که 
صادرات محصوالت خانگی به کشورهای اروپایی نیازمند رعایت 
اس��تانداردها و کیفیت مناسب اس��ت. البته بازار لوازم خانگی در 
تم��ام دنیا وجود دارد و تم��ام مردم از این محصوالت اس��تفاده 
می کنند. این امر برای تولیدکنندگان ایرانی دارای اهمیت است 
که در صورت وجود شرایط مناسب تولید و نبود مشکل در تامین 
س��رمایه در گرش ب��ه راحتی می توان به بازاره��ای جهانی لوازم 

خانگی نفوذ کرد و ماندگار شد.

 تسهیالت تشویقی 
برای دانش بنیان ها در قزوین 

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین گفت: 
ش��رکت های دانش بنیان��ی که در ش��هرک ها مس��تقر ش��وند از 
تسهیالت تشویقی شامل تقسیط ۷0 درصدی، معافیت از مالیات 
و بخشودگی برخوردار می شوند. به گزارش »گسترش صنعت« به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین، 
حمیدرض��ا خانپور در حاش��یه بازدید از پ��ارک علم و فناوری امام 
خمینی قزوین اظهار کرد: برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
مش��وق های ویژه ای را پیش بینی کرده ایم تا انگیزه الزم برای این 
افراد ایجاد شود تا در مسیر تجاری سازی محصول گام بردارند. وی 
افزود: در شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از شرکت های 
» های ت��ک« و دانش بنیانی که بخواهن��د ایده های خود را در این 
شهرک ها اجرا کنند حمایت می کنیم و از تسهیالت ویژه برخوردار 

خواهند شد.
خانپور تصریح کرد: در تشویق های پیش بینی شده در پرداخت 
هزینه زمین واگذار ش��ده که برای افراد عادی ۳0 درصد نقد و ۷0 
درصد به صورت اقساطی است این میزان به ۱0 درصد به صورت 
نقدی دریافت می ش��ود. وی اظهار کرد: تعداد اقس��اط پرداختی 
برای نرخ زمین برای شرکت های دانش بنیان ۴۸ قسط خواهد بود 
و برای س��ایر افراد ۳0 قسط است. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان قزوین یادآور ش��د: در کنار این مش��وق ها فعاالن 
شرکت های فناور از ۱0 درصد بخشودگی به عنوان هدیه بهره مند 
خواهن��د ش��د و امیدواریم ای��ن حمایت ها به ایج��اد انگیزه برای 

ایده پردازان برای تولید محصول منجر شود.
خانپ��ور بی��ان ک��رد: اس��تفاده از حمای��ت صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک از دیگر تس��هیالتی اس��ت که 
در اختیار ش��رکت های دانش بنیان ق��رار می گیرد. وی اضافه کرد: 
همچنی��ن برخ��ورداری از معافیت مالیاتی از ۷ تا ۱۳ س��ال یکی 
دیگر از مش��وق های شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان و فناور اس��ت. خانپور گفت: 
درحال حاض��ر ۲۶ ش��رکت دانش بنیان در ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان مستقر شده و فعالیت می کنند که زمینه اشتغال 
جوانان را مهیا کرده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان قزوین اظهار کرد: تاکنون شرکت های دانش بنیان بیش از 
۲ هزار میلیارد ریال در شهرک های صنعتی استان سرمایه گذاری 
کرده اند که با فعالیت آنها ۲ هزار شغل در استان ایجاد شده است.

حبیب اله انصاری
  دبیر کل انجمن

 صنایع لوازم خانگی

یادداشت
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تواف��ق برجام نه تنها برای وجهه بین المللی ایران بلکه برای 
اقتصاد ایران نیز نقش حیاتی داش��ت و گشایش های حاصل 
از آن در تمام بخش های اقتصادی حاصل ش��ده به طوری که 
تواف��ق ب��رای بیش از چندین میلی��ارد دالر فاینانس تاکنون 
انجام ش��ده و براس��اس گزارش های وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت از زم��ان امضای برجام تاکنون اج��رای پروژه های با 
س��رمایه گذاری خارجی بیش از ۱۰ میلیارد دالر در کش��ور 
کلید خورده و زمینه ای ش��د تا س��ال گذش��ته به ۶۰۰ هزار 

اشتغالزایی دست یابیم و این روند امسال نیز ادامه یابد.
برج��ام یک فرصت برای کش��ور بود ک��ه صاحبان بنگاه ها 
بتوانند از آن اس��تفاده کنند یعنی ب��ا تاکید بر اقتصاد درباره 
برجام صحبت شود؛ در واقع این ظرفیت در تمامی بخش ها و 
حوزه ها فرصت س��رمایه گذاری در کشور را فراهم کرده است 
البت��ه گرچه برجام با بدقول��ی و بدعهدی امریکایی ها روبه رو 
ش��ده و هنوز انتظارات ما از برجام به  طور کامل محقق نشده 
است اما حس��ن روحانی، رییس جمهوری در سخنرانی خود 
در ابتدای سال ۹۶ تاکید کرد که در حوزه صنعت نزدیک به 
۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که حدود 
۴ میلیارد دالر آن اجرایی شد و این فقط یک بخش از برجام 
اس��ت و این روند در س��ال ۹۶ ادامه یافت و به تازگی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اع��ام کرد که نزدیک به ۲ میلیارد 
دالر ق��رارداد خارج��ی در بخش صنعت در حال پیگیری و به 

سر انجام رسیدن است. 
در سایر حوزه ها هم همین طور است؛ اگر بخواهیم اینها را 
زیر س��وال ببریم باید پرسید که ۶۰۰ هزار شغلی که در سال 
گذش��ته ایجاد ش��ده از کجا بوده اس��ت؟ از این رو، به راحتی 
می توان گفت که ایجاد اش��تغال هم از ثمرات ارتباط منطقی 
و درست ما با صحنه بین المللی بوده است و توانمندی داخلی 
 ما باعث ش��ده که صحن��ه بین المللی واقعیت ه��ای ایران را

 بپذیرد.

 در نهای��ت می ت��وان گفت که باید برج��ام را به عنوان یک 
فرصت تلقی کرد که هر کس از آن استفاده کند، برنده است. 

همکاریایدروباخارجیها�
همچنین باید توجه داش��ت که در بخش صنعت س��ازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان متولی این بخش 
توانسته از فرصت به خوبی بهره گیرد و هم اکنون با ۹ کشور 
خارجی از جمله فرانس��ه، ژاپن،  ایتالی��ا، آلمان، کره جنوبی، 
چین، بلژیک، هند و فناند در حال انجام همکاری اس��ت به 
 طوری که با ۶ ش��رکت فرانس��وی قراردادهایی در حوزه های 
مختلف خودرویی، ریلی، صرفه جویی انرژی و... بس��ته است. 
جزئی��ات این قراردادها به این ش��رح اس��ت که با ش��رکت» 
VALLOUREC« تفاهمنام��ه ای در حوزه تولید و تامین 
لوله های CASING و CRA چاه های نفت و گاز امضا کرده  
اس��ت. همچنین ب��ا ش��رکت » RENAULT« موافقتنامه 
س��رمایه گذاری مش��ترک در تولی��د خ��ودرو و همکاری در 
زمینه پلتفرم مش��ترک ق��وای محرک��ه خودروهای تجاری 
و اج��رای پروژه های زیرس��اختی ریلی و تولی��د انواع واگن، 
لکوموتیو و قطعات با ش��رکت »SEGULA« فرانس��وی از 
دیگر برنامه های س��ال ۹۵ بود. از س��وی دیگر،  مذاکراتی در 
زمینه اجرای پروژه های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، 
لکوموتیو و قطعات با ش��رکت »ALSTOM « و همکاری با 
موسسه تحقیقات انرژی فرانسه با نام » IFPEN « تفاهمنامه 
همکاری در زمینه زیست محیطی و صرفه جویی انرژی صنایع 
خودرو و همکاری برای برگزاری دوره MBA نفت و گاز امضا 
ک��رده و همچن��ان در حال ادامه مذاکرات و همکاری اس��ت. 
شرکت فرانسوی »ENTROPOSE « در زمینه پروژه های 
بازیاف��ت گاز مش��عل ف��از ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز پس از 
برجام اعام آمادگی برای همکاری کرد و مذاکرات انجام شد. 
از دیگر طرف های خارجی که حاضر به همکاری با ایران شدند 
 ۳ ش��رکت خارجی از کش��ور ایتالیا بود؛ همکاری با ش��رکت
 » ANSALDO« ایتالیات��ی در زمین��ه تولید توربین گاز 
کاس F ب��ا ظرفی��ت ۳۱۰مگاوات، ش��رکت »GIVA « در 
پروژه ه��ای مش��ترک تولید تجهیزات صنای��ع نفت، که این 
ش��رکت به ایجاد کارخانه شیرآالت کنترلی نفت و گاز )نیک 

ول��و( اقدام ک��رد که آخرین وضعیت آن نش��ان می دهد این 
ش��رکت به بهره برداری رسیده است. از سوی دیگر، ایدرو در 
 LEONARDO« حال بررسی جزئیات همکاری با شرکت
AGUSTA« ایتالیای��ی ب��رای هم��کاری در زمینه تولید 

مشترک بالگرد است. 
 همچنی��ن با ۳ ش��رکت آلمان��ی در زمینه ه��ای مختلف 
تفاهمنامه همکاری امضا ش��ده است. به  طور مثال، همکاری 
مش��ترک در بازرس��ی های فنی و ممیزی صنایع در راستای 
افزایش به��ره وری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، خودرو و 
 » TUV SUD« حمل ونق��ل ریلی، برق و انرژی با ش��رکت

آلمانی امضا شده  است.
 همکاری با شرکت ZF آلمانی نیز در زمینه سرمایه گذاری 
در ح��وزه سیس��تم های اصلی خودرو، پیگی��ری و مذاکره با 
شرکت SIEMENS در حوزه اجرای پروژه های زیرساختی 
ریل��ی و تولی��د ان��واع واگ��ن، لکوموتی��و و قطع��ات از دیگر 
برنامه های��ی بود که پ��س از توافق برجام کلید خورد. از دیگر 
طرف های همکاری با کشور کره جنوبی که مذاکرات با شرکت 
DAELIM برای س��رمایه گذاری مشترک در پتروشیمی و 
 » LGI « مذاکرات برای تولید خودرو برقی در ایران با شرکت
ادامه یافت که می تواند در آینده دستاوردهای خوبی را برای 

کشور داشته باشد. 
تفاهمنام��ه هم��کاری ای��درو با ش��رکت »DSME« هم 
امضا ش��د که براس��اس آن، همکاری ها برای ساخت و تعمیر 
کشتی های پهن پیکر و نفتکش افزایش خواهد یافت و اکنون 
به دنبال اجرایی ش��دن این تفاهمنامه هستند. مذاکراتی نیز 
با یک شرکت چینی برای اجرای پروژه های زیرساختی ریلی و 
تولید انواع واگن، لکوموتیو و قطعات انجام شد و به تفاهمنامه 
انجامید که بر مبنای همکاری خارجی قرار است ساالنه ۲ هزار 
واگن از نیاز کشور از طریق تولیدات مشترک تامین شود که 

بخشی از این همکاری با شرکت های روسی است. 
 »PUNCH « همچنی��ن ی��ک ش��رکت از بلژیک با ن��ام
قراردادی را در زمینه س��رمایه گذاری برای تولید مش��ارکتی 
گیربکس اتوماتیک در ایران امضا کرده و فعالیت های اجرایی 
آن نیز به زودی ش��روع خواهد ش��د. با یک شرکت فناندی 

نیز تفاهمنامه همکاری برای بومی س��ازی ساخت موتورهای 
گاز برای تولید پراکنده برق )نیروگاه های کوچک( امضا ش��ده 

و در حال اجراست. 
در ق��رارداد تولی��د واگن با ش��رکت ترنس م��ش هلدینگ 
روسیه نیز منافع کشور مد نظر بوده است. برپایه قرارداد مدل 
همکاری روس��یه و ایران تاس��یس ش��رکت مشترک با سهم 
س��رمایه گذاری ۸۰ به ۲۰ اس��ت که پس از تش��کیل شرکت 
ب��ا فاینانس ۲ میلیارد یورو هم��کاری خواهند کرد و به مرور 
متناس��ب با پروژه های آینده حجم س��رمایه گذاری دو طرف 
افزایش خواهد یافت و منابع مالی از طرف ش��رکت مش��ترک 
و از طریق روس��یه تامین خواهد ش��د. دومین قرارداد تولید 
واگن نیز از س��وی ایدرو با ش��رکت مش هلدینگ روس��یه در 
حالی امضا ش��د که ۳۵ درصد س��هام این شرکت به آلستوم 

فرانسه تعلق دارد. 
ش��رکت ترنس مش هلدینگ روس��یه محصوالتی از قبیل 
لکوموتی��و برق��ی،  دیزلی،  واگن های مس��افری و اتوبوس��ی، 
 واگن ه��ای چند گان��ه الکترونیک،  مترو، ب��اری و برقی تولید 

می کند. 
همچنین س��ال گذش��ته ب��رای خرید ۶ ه��زار واگن باری 
از روس��یه توافق ش��د که وزارت راه و ش��ریکان سرمایه گذار 
عاقه من��د بودند خری��داری کنند و در این زمینه قرار ش��د 
۱۱۰۰ دس��تگاه وارد و حدود ۵ هزار دس��تگاه با همکاری ۳ 

شرکت تولید کننده ایرانی و روسی در داخل تولید شود. 
ادامه همکاری های پسا برجامی گرچه از سال ۹۵ آغاز شده 
بود، در س��ال ۹۶ ادامه یافت و امس��ال که ابتدای کار دولت 
دوازدهم هم بود شاهد دستاوردهای قابل توجه در عرصه های 
گوناگون و به ویژه اقتصادی بوده ایم که از آن جمله می توان به 

رشد سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. 
ب��ه عبارت دیگر، از آغاز دول��ت دوازدهم تاکنون در حوزه 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ۳۸ پروژه با حجم س��رمایه گذاری 
خارج��ی ۲ میلیارد دالر با حضور س��رمایه گذاران خارجی به 
تصویب رسیده و برای تمامی این پروژه ها جواز تاسیس صادر 
و زمین مورد نیاز تخصیص ش��ده و عملیات اجرایی آنها آغاز 

شده است. 

پیگیریپروژههایمشترکباخارجیها�
عاوه ب��ر این، مذاک��رات و پیگیری های مرب��وط به نهایی 
کردن حدود ۷۰ قرارداد و تفاهمنامه نیز در حال انجام است. 
انتقال فناوری روز و پیش��رفته به داخل، تولید صادرات محور 
و دسترس��ی به بازارهای بین المللی، همکاری های اقتصادی 
بلند م��دت با تاکید ب��ر افزایش کیفیت محص��والت داخلی، 
تکمی��ل زنجیره های تولید داخ��ل و اتصال به زنجیره جهانی 
به عنوان راهبرد اساس��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این س��رمایه گذاری ها بوده اس��ت.  باید توجه داش��ت که از 
۳۸ سرمایه گذاری یاد ش��ده، استان خراسان رضوی ۸ طرح، 
اس��تان های ته��ران و آذربایجان ش��رقی هر ک��دام ۴ طرح،  
استان مرکزی ۳ طرح و استان های فارس، اصفهان، سیستان 
و بلوچس��تان و زنج��ان هر یک ۲ ط��رح را به خود اختصاص 
داده اند. همچنین اس��تان های قزوین، بوش��هر، کردس��تان، 
کرمان، گیان،  مازندران، هرمزگان، اردبیل، خراسان جنوبی 
و الب��رز هر کدام یک طرح داش��تند و یک طرح نیز در حوزه 
سرمایه گذاری در پخش و ایجاد شبکه توزیع مواد غذایی برای 
هتل ها، رس��توران ها و کترینگ در سراس��ر کشور بوده است. 
پیشرفت فیزیکی ۹ طرح یادشده ۱۰۰ درصدی و ۵ طرح نیز 
با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد هستند. از سوی دیگر، 
۱۶ ط��رح از مجموع ۳۸ ط��رح در مرحله مقدماتی و ۴ طرح 
در حال اجرا هس��تند و پیش��رفت فیزیکی ۴ طرح باقی مانده 

زیر ۶۰ درصد است. 
 س��رمایه گذاران این طرح ها از کشورهای اروپایی، آسیایی 
و امریکای ش��مالی هستند و افغانس��تان با ۹ سرمایه گذاری 
بیش��ترین تع��داد طرح ها را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. 
ترکی��ه ۵ ط��رح، آلمان و فرانس��ه هر کدام ۴ ط��رح، عراق و 
چی��ن و کره جنوب��ی هر کدام ۳ طرح، آذربایجان و امارات هر 
ک��دام ۲ طرح و کش��ورهای پاکس��تان، اتریش، هنگ کنگ، 
روس��یه،  امری��کای ش��مالی و ایتالیا نیز هر ک��دام یک طرح 
داش��تند. گفتنی است که برخی س��رمایه گذاری ها در قالب 
ش��رکت های مش��ترک بین دو کشور خارجی انجام شده بود. 
نسبت مشارکت خارجی ها در ۲۰ طرح از ۳۸ طرح به صورت 

۱۰۰ درصدی و ۴ طرح نیز باالی ۵۰ درصد بوده است. 

توسعه اقتصادی در سبد برجام

اینفوگرافی

منبع: ایرنا

حامد شایگان
industry@sanatnewspaper.com

غامعل��ی جعف��رزاده ایمن آب��ادی، نماین��ده مردم 
رش��ت در مجلس شورای اس��امی در تشریح نشست 
هم اندیش��ی با مدیران دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
اس��تان گیان گفت: اینکه باید ص��دای فعاالن بخش 
خصوصی ش��نیده شود، امر بدیهی است و در این راستا 
تاش های خوبی ش��ده اس��ت.  عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خانه ملت 
ادامه داد: در راس��تای حمای��ت از بخش خصوصی این 
امکان در جلسه های امسال کمیسیون تلفیق بودجه در 
مجلس فراهم ش��ده است که نظرهای بخش خصوصی 
نیز در جلسه های کمیسیون تلفیق بودجه شنیده شود. 
نشس��ت های هم اندیش��ی با حضور نمایندگان مجلس،  
مدی��ران بخش دولتی و فع��االن بخش خصوصی باعث 
خواهد ش��د دغدغه ها شنیده ش��ود تا با تعامل در یک 
فض��ای خوب، در جهت رفع مس��ائل اقتصادی کش��ور 
تاش ش��ود.  ای��ن عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس شورای اسامی افزود:  فعاالن اقتصادی در این 
نشست معتقد بودند در بسیاری از بخش های اقتصادی 
کشور قوانین خوبی تصویب شده اما گاهی شیوه نامه ها 
و مقررات با قوانین کش��ور مطابقت های الزم را ندارند و 
باید این مشکل حل شود. برای توسعه پایدار اقتصادی 
کش��ور باید از اتکا به درآمدهای نفتی کاس��ته شود. در 
این راس��تا، فعاالن اقتصادی درخواس��ت داشتند که از 

ص��ادرات غیرنفتی حمایت ش��ود و در بررس��ی الیحه 
اصاح قان��ون مالیات ارزش افزوده که در کمیس��یون 
اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت به مسائل صنوف مختلف 
رس��یدگی ش��ود.  جعفرزاده ایمن آبادی گفت: یکی از 
دغدغه ه��ای فعاالن اقتصادی در اس��تان گیان که در 
این جلس��ه مطرح شد، این بود که گاه تصمیم گیری ها 
در اداره های مالیاتی اس��تان ها سلیقه ای است. بنابراین 
باید س��ازمان امور مالیاتی کش��ور رویه ش��فافی را در 
تمامی اس��تان ها در زمینه محاسبه مالیات حاکم کند. 
مقرر شده است تا دغدغه های اتاق های بازرگانی، تعاون 
و اصناف در جریان بررس��ی الیحه اصاح قانون مالیات 
ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی و در صحن مجلس 

لحاظ شود. 
 جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به ظرفیت های مناسب 
در اس��تان گیان برای صادرات به روسیه گفت: یکی از 
راه های توس��عه اقتصاد کشور کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی اس��ت و در این راستا باید سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی ک��ه تنه��ا راه نجات اقتصاد کش��ور اس��ت، 
همواره مدنظر قرار گیرد.  این عضو کمیس��یون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اسامی یادآور شد:  واگذاری 
فعالیت ها به بخ��ش خصوصی یکی دیگ��ر از کارهایی 
اس��ت که بای��د در اقتصاد ایران مدنظر باش��د و تاش 
ش��ود که بخش دولتی کشور چابک ش��ود.  همچنین 

اس��ماعیل جلیلی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در این 
جلس��ه گفت: اینکه قوانین در اجرا با مشکاتی روبه رو 
هس��تند نکته قابل تاملی اس��ت و باید به آن رسیدگی 
ش��ود. در حوزه اقتصاد کان باید تاش کرد تا کارهای 
اصولی انجام ش��ود. به طور مثال، نرخ ارز در کشور باید 
واقعی ش��ود و نکته دیگر اینکه کشتی اقتصاد کشور به 
تعامل و هم افزایی نیاز دارد.  در این نشست، محمدرضا 
پورابراهیمی داورانی با تاکید بر اینکه دغدغه های فعاالن 
بخ��ش خصوصی در کمیس��یون اقتص��ادی در جریان 
بررسی الیحه اصاح قانون مالیات ارزش افزوده مدنظر 
اس��ت، گفت:  کمیسیون اقتصادی نظرهای کارشناسی 
اتاق ه��ای بازرگان��ی، تعاون و اصن��اف و تمامی فعاالن 
اقتصادی را درباره مس��ائل قان��ون مالیات ارزش افزوده 
دریافت کرده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اس��امی افزود: متاس��فانه نظام جامع مالیاتی 
در کش��ور اجرایی نش��ده که این مس��ائل و مشکاتی 
در اقتص��اد ایجاد کرده که باید به این مهم رس��یدگی 
کامل شود. خوشبختانه تعامل خوبی بین وزارت اقتصاد 
و کمیس��یون اقتصادی وجود دارد و تاش می ش��ود با 
همکاری و لحاظ امور کارشناس��ی و تخصصی مس��ائل 

اقتصادی کشور حل شود. 
در این جلسه، معاونان وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسامی حضور داشتند. 
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گردش مالی ۴۵ میلیارد دالری 
صنعت برند در ترکیه

رییس انجمن ملی فرانچایز ترکیه گردش مالی ساالنه صنعت برند در 
کشورش را ۴۵ میلیارد دالر اعام کرد و گفت: برای اینکه کیک اقتصاد 

ایران بزرگ شود باید به سوی نشان سازی تجاری گام بردارد. 
ب��ه گزارش ایرنا، مصطفی آیدین، در نخس��تین کنفرانس بین المللی 
فرانچایز ایران اظهار کرد: اکنون در ترکیه ۳ هزار نش��ان تجاری فعالیت 
می کنن��د ک��ه از این تع��داد ۳۵۰ مورد مربوط به ش��رکت های خارجی 
ب��وده و بقی��ه مربوط به نش��ان های تجاری ترکیه ای اس��ت.  همچنین 
حمی��د کانتری، معاون امور تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
در این همایش تخصصی که در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران برگزار ش��د، گفت:  فرانچایز یا همان روش نشان س��پاری تجاری 
می توان��د موج��ب ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی ش��ود و در زمینه 
استانداردس��ازی نیز موثر باش��د.  وی ارتقای به��ره وری را دیگر مزایای 
اس��تفاده از روش واگذاری حق امتیاز تجاری برش��مرد و گفت: با توسعه 
فرانچایز نباید کسب و کارهای سنتی دچار مشکل شوند.  کانتری با بیان 
اینک��ه اکنون تعاونی های توانمندی در ایران فعال هس��تند که باید آنها 
را حف��ظ کرد، گفت: تعاونی ه��ای پرورش دهنده مرغ،  زعفران، زیتون و 
همچنین تعاونی پسته رفسنجان با ۷۰ هزار عضو بزرگترین تعاونی های 
کش��ور به ش��مار می روند که در ایجاد نش��ان تجاری و صادرات موفق 
بوده اند.  وی آموزش و نظارت را از ارکان مهم برای توسعه فرانچایز عنوان 
کرد و گفت: نظارت موجب می ش��ود که فرانچایز به ش��کل مناس��بی در 
کشور توسعه یابد.  به گفته کانتری، تعاونی های تامین مالی و خدمات 

می توانند بهترین بستر برای فرانچایز به شمار روند. 

کارتون  روز بین الملل
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طرح: هادی اشرفی

گزارش»گسترشصنعت«ازدستاوردبرجامدربخشهایصنعتکشور


