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ﺧﺒﺮ

نایبرئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در گفتوگو با »شرق« عنوان کرد

ﮔﺬر

دالر رکورد  ۹۶را شکست

سهم ۱۰درصدی مشاغل خانگی از تولید ناخالص داخلی

وابستگي در تأمین غذا
به  ۶۰درصد رسید

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3028

 نــرخ دالر در یــک هفته اخیر بــا افزایش بیش از
 ۸۰تومانــي از نرخ چهارهزارو  ۲۰۰تومان عبور کرد تا
باالترین قیمت براي این نوع ارز در ســال جاري ثبت
شــده باشــد .به گزارش ایســنا ،قیمت دالر در ادامه
روندي صعودي خــود ۱۴ ،آذر به باالتر از چهارهزارو
 ۲۰۰تومان رســید کــه باالترین نرخ در ســال جاري
براي این نوع ارز اســت .نرخ دالر از اواخر مهر امسال
به بیــش از چهار هزار تومان رســید و حدود یک ماه
اخیر نیز در کانال چهارهزارو صد تومان قرار داشــت؛
اما در دو هفته گذشــته شــیب قیمت دالر بیشتر شد
و در نهایت با رکوردشــکني به چهارهزارو  ۲۱۰تومان
رســید .این نــرخ براي دالر در ســال جــاري باالترین
قیمت محسوب ميشــود .در اواخر سال گذشته هم
در مقطعي نرخ دالر به حدود چهارهزارو  ۲۰۰تومان
رسید؛ اما در فاصله کوتاهي با دخالت بانک مرکزي در
بازار ،کاهشي شد .از طرف دیگر دالر مبادلهاي به بیش
از سههزارو  ۵۰۰تومان رسیده است تا فاصله دالر آزاد
و دالر مبادلهاي به کمترین مقدار خود برســد؛ چراکه
در هیچ دوره زماني دیگري فاصله بین دالر آزاد و دالر
مبادله تا این میزان پایین نبوده است.

براي پرداخت سود سهام عدالت
قرار نیست اجازه بگیریم
 رئیــس ســازمان خصوصيســازي ميگویــد
ایــن ســازمان بــراي پرداخت ســود ســهام عدالت
مربوط به ســال مالــي  ۱۳۹۵با فرد یــا ارگان خاصي
مذاکــره نميکند؛ بلکه فقط پارهاي از مســائل اداري
مانده کــه پس از انجامشــان ،ســودها واریز شــود.
علياشرف عبداﷲپوريحســیني در گفتوگو با ایسنا
در پاسخ به اینکه آیا درباره زمان واریز سود سال مالي
 ۱۳۹۵ســهام عدالت به جمعبندي نهایي رسیدهاید و
آیا براي این موضوع بــا ارگان خاصي در حال مذاکره
هســتید؟ اظهــار کرد :مــا دراینباره با کســي مذاکره
نميکنیم .مسیر پرداخت ســود به مشموالن در حال
طيشدن است و در زمانش اطالعرساني خواهیم کرد.

قرارداد زمین شهرکهاي علمي
وثیقه تسهیالت ميشود
 به گــزارش مهر ،بانکها موظفانــد قراردادهاي
مربوط به حق بهرهبرداري از زمین و خدمات زیربنایي
در شــهرکهاي علمي و تحقیقاتي ،پارکهاي علم و
فناوري ،مراکز رشد و مراکز نوآوري را همردیف اسناد
رسمي پذیرفته و تسهیالت اعتباري و حقوقي مربوط
به اسناد رسمي را درباره این قراردادها اعمال کنند.

 ۱/۵میلیون چک
مهرماه برگشت خورد
 بالغ بــر  ۱.۵میلیون فقره چک بــه مبلغي حدود
 ۱۲۶هزار میلیارد ریال در مهرماه  ۱۳۹۶در کل کشــور
به دالیل کسري یا فقدان موجودي برگشت داده شده
است .به گزارش بانک مرکزي ،بالغ بر  ۱.۵میلیون فقره
چک به مبلغي حدود  ۱۲۶هزار میلیارد ریال در مهرماه
 ۱۳۹۶در کل کشور به دالیل کسري یا فقدان موجودي
برگشت داده شده است که در واقع در کل کشور از نظر
تعــداد  ۹۷.۲درصد و از نظــر مبلغ  ۹۶.۴درصد از کل
چکهاي برگشتي به دالیل کسري یا فقدان موجودي
بوده است .در ماه گزارششده ،در استان تهران حدود
 ۵۱۷هزار فقره چک به مبلغي بالغ بر  ۶۷هزار میلیارد
ریال به دالیل کســري یا فقدان موجودي برگشت داده
شــده اســت .در واقع در اســتان تهران از نظر تعداد
 ۹۶.۵درصــد و از نظر مبلغ  ۹۶درصد از کل چکهاي
برگشتي به دالیل کسري یا فقدان موجودي بوده است.
در ماه یادشــده در بین سایر استانهاي کشور ،بیشترین
نسبت مبالغ چکهاي برگشتي به ترتیب به استانهاي
بوشهر ) ۹۸.۵درصد( ،هرمزگان ) ۹۸.۴درصد( و ایالم
و یزد هر یک ) ۹۷.۹درصد( اختصاص یافته است.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

پیام مدیرعامل سایپا به
مدیرعامل ایرانخودرو
 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پیامی به
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،ضمن تبریک
میالد با سعادت پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع(
از همکاری بین این دو گروه صنعتی اســتقبال کرد.
در ایــن پیام آمــده اســت ...» :از مرحمت و لطف
جنابعالی درخصوص ارسال پیام تبریک انتصاب
اینجانب که بسیار دلگرمکننده و موجب خرسندی
بنده و همکاران گروه خودروسازی سایپا بود ،تشکر
مینمایم .بیشــک همانگونه که بهدرستی اشاره
فرمودید ،صنعت خودرو ،تنها بر دوش سرمایههای
انســانی فعال و خــالق این صنعــت میتواند به
تعالی و پیشــرفت قابل قبول برســد .انشاءاﷲ با
همکاری در بخشهــای مختلف ازجمله طراحی
و توســعه ،اســتفاده از تجارب موجود و همچنین
همراهــی و یاری در زمینه رفع نیازهای مشــتریان
داخلــی و توســعه بازارهــای صادراتــی بتوانیم
روزهای بهتری برای صنعــت خودرو داخلی رقم
بزنیــم .آرزوی ســالمتی و توفیــق حضرتعالی،
مدیــران بزرگوار و پرســنل محترم گــروه صنعتی
ایرانخودرو را از خداوند متعال در ســایه توجهات
حضرت ولیعصر)عج( داریم«.

شــرق :در کشــورهایی مانند تایوان ،چین و حتی ایتالیا از مدتها پیش
برای کاهش بیکاری در مناطق کمترتوســعهیافته ،سیاســت توســعه
و حمایــت از صنایع کوچک ،بهویــژه تولیدات خانگــی در پیش گرفته
شــد .اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در حوزه آموزش ،توسعه صادرات
تولیدات خانگــی ،حمایت در بازاریابــی ،بازارشناســی و تبلیغات در
سطح جهانی ،گســترش توانمندیهای فنی و فناوری ،تشویق و ترغیب
کارآفرینان خانگی به اســتفاده از تکنیکهای نــوآوری و خالقیتهای
تولید محصوالت ویــژه و منحصربهفرد ،تأمین نیازهای مالی و اعتباری و
بازنگری در سیاستهای مالیاتی بخشی از سیاستهای این کشورها در
حمایت از مشاغل خانگی و کاهش نرخ بیکاری است .بهطوریکه ایتالیا
با اجرای این سیاســتها توانست نرخ بیکاری را  ۱۰درصد کاهش دهد؛
اما در ایران هنوز مشــاغل خانگی نتوانستهاند جایگاه خود را در اقتصاد
کشــور تثبیت کنند و متقاضیان کار در این بخش با موانع بسیاری روبهرو
هســتند .موانعی که پروانه مافی ،نایبرئیس فراکسیون تولید و اشتغال
مجلس ،هم به آنها اذعان دارد و معتقد است در تعریف مشاغل خانگی،
اعطای مجوز ،شناسایی و طبقهبندی و چگونگی حمایت از آنها ،شفافیت
در عملکرد وجود ندارد.
 سهم کسبوکار و مشــاغل خانگی از کل اشتغال امروز چقدر است
و آیا این مشاغل میتوانند شــرایطی برای رفع نابرابری در دستیابی به
فرصتهای شغلی برای زنان ایجاد کنند؟
اگرچــه آمار دقیقــی در این زمینه وجــود ندارد؛ اما با توجــه به برایند
آمارهای ارائهشده میتوان گفت رقمی بین  ۱۰تا حداکثر  ۱۵درصد از تولید
ناخالص داخلی در کشور به فعالیت کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی
و عمدتا در حوزههای فرهنگی ،هنری ،صنایع دســتی ،تجارت الکترونیک و
تولیدیهای کوچک اختصاص دارد.
مطالعــات صورتگرفتــه از ســوی ســازمانهای بینالمللــی و فعال
در حوزه کارآفرینی نشــان میدهد که بین توســعه کســبوکارهای خرد و
متوســط ،با کاهش نرخ بیکاری ارتباط معناداری وجود دارد؛ بهگونهایکه
ســهم مشاغل خانگی در این نوع کســبوکارها  ۳۰درصد است و میتوان
گفت که توسعه کســبوکارهای کوچک خانگی همزمان به افزایش رشد
اقتصادی ،افزایــش میزان تولید ناخالص داخلــی و همچنین کاهش نرخ
بیکاری منجر میشــود .در برخی کشــورها مانند چین تایپه ۸۰ ،درصد از
فعالیتهای اقتصادی به طور مســتقیم یا غیرمستقیم با مشاغل خانگی در
ارتباط اســت .از ســوی دیگر نقش زنان در رونقدادن به مشاغل خانگی و
افزایش ســهم آنها از تولید ناخالص داخلی ،در کشورهایی مانند ایران که
هنوز در حال گذار از جامعه ســنتی به مدرن هســتند و شکاف جنسیتی و
اقتصادی در آنها باالست ،نقشی اساسی است.
 به نظر میرسد تصمیمگیری در حوزه کســبوکار بسیار جزیرهای و
پراکنده است و طرحهای زیادی در هر دولت ارائه میشوند که در نهایت
خروجی مناسبی نداشــتهاند و فقط میلیاردها ریال از جیب بیتالمال
رفته اســت .چه تصمیمهایی در نظامهای قانونگذار و اجرائی کشــور

برای رفع این مشــکالت بهویژه درباره مشــاغل خانگی گرفته شــده تا
تجربههای شکستخورده قبلی تکرار نشوند؟
بدیهی است که وضعیت کشور در حوزه کسبوکار را نمیتوان مطلوب
ارزیابی کرد و ما نخست در سهولت فضای کسبوکار و دوم در فناوریهای
استفادهشــده در انــواع کســبوکارها دچــار مســئله هســتیم که بخش
عمدهای از آن به تشکیلنشــدن سیستم تولید در کشــور برمیگردد .تولید
وقتی براســاس سیســتم صورت بگیرد و نه افراد ،بهــرهور و موفق خواهد
بود .سیســتم ،مجموعه قوانین ،مقررات ،رویهها و دستورالعملهای حاکم
بــر فرایندهای تولید هســتند که نه فقط روی کاغذ ،بلکــه در عمل کارایی
دارند .در عوامل تولید ،ما نیروی انســانی و مواد اولیه را به شــکل مطلوب
در اختیار داریم؛ اما وقتی سیستم کارایی نداشته باشد ،چنانچه همه عوامل
تولید را هم در اختیار داشــته باشیم ،بهرهوری اقتصادی ایجاد نمیشود .از
اصلیترین عواملی که موجب میشــود سیســتم به شکلی مطلوب شکل
نگیرد ،فقدان اعتماد میان عوامل همکار در فرایند تولید است .بیاعتمادی،
مابــازای اجتماعــی هزینــه مبادله و تعامــل در اقتصاد اســت .هر چقدر
بیاعتمــادی افزایش یابد ،هزینــه تولید باال میرود؛ چراکه دیگر سیســتم
نیســت که عمل میکند و این سلیقه و نظر شــخصی افراد است که جای
سیستم را میگیرد.
بااینحال مجلس شــورای اسالمی در ســال  ۸۹قانونی با عنوان قانون
ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مشــتمل بر  ۱۲ماده تصویب کرده
که برای اجرای آن دســتورالعملی مشــتمل بر  ۳۰ماده در همان ســال به
تصویب رسید .در این قانون به وظیفه سازمان صداوسیما در توسعه فرهنگ
مشاغل خانگی و همچنین وظیفه شــهرداریها در برپایی بازارهای محلی
موقت برای عرضه محصوالت مشاغل خانگی اشاره شده است که در این دو
موضوع شــواهد حاکی از آن است که سازمانهای مزبور قانون را به نحوی
نســبتا مطلوب اجرا کردهاند؛ اما در برخی دیگــر از مفاد این قانون ازجمله
تعریف مشــاغل خانگی ،اعطای مجوز ،شناســایی و طبقهبندی و چگونگی
حمایت از آنها ،شفافیت در عملکرد وجود ندارد .نقش مجلس در مواردی
از ایــن دســت ،نظارت مؤثــر بر اجرای قوانین اســت و معتقدم مــا نیاز به
گذراندن قانون جدید نداریم .برای مثال ،به موجب همین قانونی که اشــاره

شد ،ما در کشور ستادی داریم با عنوان ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل
خانگی با  ۲۰عضو که اکثر آنها از وزرا هستند .مجلس به طور مشخص باید
عملکرد این ستاد را بررسی کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
 به نظر میرســد کــه در بحث مشــاغل خانگــی بیشــتر تمرکز بر
فعالیتهای تولیدی اســت ،درحالیکه اغلب این افــراد دانش کافی
و آموزشهــای الزم را دریافــت نکردهاند ،ضمن اینکه مشــکل اصلی
صاحبان این مشــاغل بازاریابی و ارتباط با بازارهای فروش اســت .با
توجه به اینکه شــرط پایداری این مشاغل حل این مشکالت است ،چه
فکری برای این مسائل شده است؟
در رابطــه با بــازار برای عرضه محصوالت ،همانطور که اشــاره شــد
شهرداریها مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موظف
به برپایی بازارهای محلی موقت برای عرضه محصوالت مشــاغل خانگی
هســتند ،در این راســتا و همانطورکه در قانون هم آمده ،مراکزی با عنوان
مراکز کوثر در مجموعه شــهرداری تهران ایجاد شدهاند و فعالیت میکنند
که رویکرد آنها بیشــتر اجتماعی اســت و با هدف آموزش مهارت به زنان
سرپرســت خانوار و توانمندسازی آنها برای خوداشتغالی فعالیت میکنند.
بااینحال وجود این مراکز بســتری اســت که میتواند در آینده با توســعه
اهداف و شــرح وظایف ،رویکرد اقتصادی به خود بگیرد و عالوه بر حمایت
از زنان سرپرســت خانوار ،به سایر اقشاری که برای ایجاد کسبوکار خانگی
نیازمند کسب مهارت هستند ،خدمات ارائه دهد.
 آیا قرار اســت همه تولیدات و خدمات حاصل از مشاغل خانگی در
بازار داخلی ارائه شوند یا اینکه برای برندینگ ،صادرات و رقابتپذیری
این کاالها و خدمات در بازارهای خارجی هم فکری شده است؟
قاعدتا زمانی میتوان ادعا کرد اقتصاد کشــور به سمت شرایط مطلوب
در حرکت اســت که صادرات رونق بگیرد و ارزآوری انجام شود .متأسفانه
جای چنین نگاهی در نظام تولید و کسبوکار ما بهصورت عام خالی است
حول مهارتآموزی و
و بهتبع آن در مشــاغل خانگی که دغدغهها بیشــتر ِ
اعطای مجوز است ،اساسا نگاه صادراتمحور جایگاه خاصی ندارد .بررسی
محتوای قوانین موضوعه هم وجود این مسئله را تأیید میکند.
 در نهایت با توجه به اینکه دانشــگاهها نتوانستهاند ارتباط مناسبی
با بازار کار برقرار کنند ،چرا دوباره دولت تســهیل طرح توسعه مشاغل
خانگی را به جهاد دانشــگاهی سپرده است ،درصورتیکه دانشگاهها اگر
میتوانستند دانشجویان خود را برای ورود به بازار کار آماده میکردند؟
با اینکه دانشــگاهها نتوانســتند با بــازار کار ارتباط برقــرار کنند تا حدی
موافقم ،اما دلیل نمیشود که این موضوع را الینحل تلقی کنیم .در سالهای
اخیر دفاتر ارتباط با صنعت ،مراکز کارآفرینی و هدایت شغلی در کنار جهاد
دانشگاهی در دانشگاهها ایجاد شــدند که قطعا میتواند به مهارتآموزی
دادن آنها در سمت بازار کار مؤثر باشــد .اگرچه نباید
دانشــجویان و ســوق ِ
نادیده گرفت کــه این فعالیتها هنوز به کارایی مطلوب نرســیدهاند ،اما با
جوانان جوینده مهارت و دانش و در آســتانه
توجه به ظرف دانشــگاه که با
ِ
ورود به بازار کار ارتباط مستقیم دارند ،قطعا میتوانند محملی مناسب برای
محوریتدادن به توسعه مشاغل خانگی در کشور باشند.

سازندگان پلتفرم جدید ایرانخودرو گرد هم آمدند

ﮔﺎم ﻣﻬﻢ اﯾﺮانﺧﻮدرو در ﺗﺤﻮل ﺧﻮدروﺳﺎزى ﮐﺸﻮر
دستاوردهای گروه صنعتی ایرانخودرو در سال
 ۹۶را میتــوان گام مهــم تحول در خودروســازی
کشور به شمار آورد؛ چه آنکه در این سال نخستین
و مهمترین قرارداد بینالمللی صنعت خودرو ایران
با برندهای معتبر بــرای طراحی پلتفرم به مرحله
اجرا رسید و همکاری ایرانخودرو با سازندگان طراز
اول جهانی به صورت رسمی آغاز شد.
اجــرای قــرارداد و تفاهمنامــه بینالمللــی
ایرانخودرو با طراحان و صنعتگران معتبر جهانی
بر اســاس برنامه زمانبندی و شرح وظایف طرفین
قرارداد آغاز شــد .این پروژه با مشارکت و همکاری
شــرکتهای مطرح جهانــی مانند پینیــن فارینای
ایتالیا ،هیوندایی پاورتک کرهجنوبی و ماهله آلمان
در حال اجراست.
بهمنظــور تحقق اهــداف در بخــش طراحی
پلتفــرم و توســعه محصول ،نخســتین نشســت
مشــترک ســازندگان پلتفرم جدید با عنوان »Early
 «Supplier Involvementبــا حضور نمایندگانی از
شرکت پینین فارینا و نمایندگان شرکتهای طراح و
سازندگان داخلی و خارجی در روزهای ابتدایی آبان
ماه در محل سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد .در
این نشســت که نمایندگان و مدیران ارشد طراحان
جهانی و بیش از  ۸۰سازنده توانمند داخلی در آن
حضور داشتند ،وضعیت اجرای قرارداد بررسی شد
و گزارشی از برنامههای آینده تا زمان عرضه پلتفرم
و محصوالت جدید ارائه شد.
این نشست فرصتی مناسب برای ایرانخودرو و
شــرکت پینین فارینا بود تا به تمامی تأمینکنندگان
داخلی و خارجــی عالقهمند ،اهداف فنی و برنامه
زمانــی پروژه پلتفرم جدیــد ایرانخودرو را معرفی
کنند.
نقش مهم زنجیره تأمین
مدیرعامل ســاپکو اولین ســخنران این نشست
بود .وی درباره طرفهــای قرارداد طراحی پلتفرم
جدید ایرانخودرو گفت :پینین فارینا از شرکتهای
مطرح در بخش طراحی خودرو ،هیوندایی پاورتک
کره در طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک و ماهله
آلمــان در طراحی موتور خودرو از شــرکای اصلی
ایرانخودرو در پروژه طراحی پلتفرم جدید هســتند
که با همراهی سازندگان بنام خارجی و بیش از صد
سازنده داخلی مسئولیت اجرای پروژه پلتفرم جدید
ایرانخودرو را برعهده دارند.
حسین نجاری هدف پروژه طراحی پلتفرم جدید
را ارتقای نام ایرانخــودرو در بازارهای بینالمللی
دانست و ضمن وســیعخواندن طیف آن از مرحله
مفهومی و کانســپت تا تولید انبــوه خودرو گفت:

طراحی ،مهندســی ،اجرا ،تولید و ارزیابی در طیف
اجرای این پروژه قرار دارند.
نجاری افــزود :شــرکت ایتالیایی پینیــن فارینا
طراحــی پلتفــرم مــاژوالر بــرای خودروهایی در
کالسهای ســدان ،هاچبک ،کراساوور و وانت را
برعهده خواهد داشت و شرکت ماهله نیز طراحی
پیشرانه با احتراق بنزینی را انجام خواهد داد.
مدیــر پروژه طراحی پلتفــرم جدید ایرانخودرو
تأکیــد کــرد :محصوالت در دو بخش مشــخصات
سطح باال و معمولی طراحی خواهد شد که پیشرانه
محصوالت در هر دو بخش موتور سهسیلندر توربو
شارژ است .وی ادامه داد :پروژههای صنعتیسازی
نیز همزمان در بخشهای بدنهسازی ،پرس ،مونتاژ
و ...در حال انجام است.
مدیرعامل ســاپکو زمان عرضه اولین محصول
این همــکاری را دوســالونیم آینده اعــالم کرد و
گفــت :قیمــت محصــوالت در دو بخش ســطح
بــاال و معمولی رقابتی خواهد بــود .وی صادرات
۳۰درصــدی و بومیســازی بیــش از  ۷۰درصــد
قطعــات و مجموعههــا را از دیگر اهــداف پروژه
عنــوان کــرد و گفت :در صــورت تحقــق اهداف
داخلیسازی ،قیمت محصول رقابتی خواهد بود.
وی همکاری سازندگان در اجرای پروژه را مهم
توصیف کــرد و گفت :درحال حاضــر بیش از ۶۰۰
ســازنده و تولیدکننده داخلی با ســاپکو همکاری
میکننــد و در بخشهای مختلــف مجموعهها و
قطعات را در اختیار ایرانخودرو قرار میدهند.
تولید موتور بسیار کممصرف
عضو هیئت مدیره شــرکت ماهله آلمان نیز در
این نشست با بیان اینکه همکاری ما با ایرانخودرو
در مسیر پیشرفت و توســعه قرار دارد ،گفت :یکی
از پروژههای مشــترک ایرانخــودرو و ماهله تولید
یک نمونه پیشــرانه سهســیلندر اســت که بسیار
کممصرف خواهد بود.
مارتین برگر اظهار کرد :افزایش اســتانداردهای
پیشــرانهها و رفتن به ســمت هیبریدیها پرهزینه
اســت و بههمیندلیل از نمونههای سادهتر شروع
کردیم .ضمن اینکه ماهله در بخش سیانجی هم
تجربیات زیادی دارد.
برگــر در ادامه ضمن اشــاره به پتانســیلهای
همــکاری بــا ایرانخودرو گفــت :شــرکت ما در
بخش پیشــرانه کنسرسی و طراحی و تولید پلتفرم
جدیــد ایرانخــودرو فعالیــت میکند و بــا توجه
به پتانســیلهای موجــود اطمینان داریــم که این
همکاری چندملیتی نتیجه بســیار خوبی بههمراه
خواهد داشت.

وی افــزود :میدانیــم در ســالهای آینــده
برقیسازی و رانندگی اتوماتیک تا سال  ۲۰۳۰و بعد
از آننقــش مهمی در صنعت خودرو جهان خواهد
داشــت ازاینرو باید فناوریهایــی را به کار بگیریم
که در سال  ۲۰۳۰شیب اســتفاده از پیشرانههای
درونسوز کمتر شود.
آماده همکاری با قطعهسازان معتبر جهانی
دبیر انجمن قطعهســازان کشور دیگر سخنران
این نشســت بود .وی گفت :اولین تجربه همکاری
قطعهســازان با شــرکای جهانی در شرکت ایکاپ
بوده که با ارزیابی دقیق  ۲۰۰واحد قطعهســازی از
ســوی پژو ،در نهایت صد قطعهساز در کنار ایکاپ
همکاریهای خود را با قطعهســازان جهانی آغاز
کردهاند.
رضا رضایی با اعالم آمادهبــودن قالبها برای
ساخت قطعات و مجموعههای محصوالت ایکاپ
اظهار کرد :قطعهســازان آمادگی دارنــد تا میزان
داخلیسازی قطعات در خودروهای  ۲۰۸ ،۲۰۰۸و
 ۳۰۱را به  ۷۰درصد برسانند.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت هوشــمند در
ایرانخودرو باعث شــد کشــور در شــرایط سخت
اقتصــادی تحوالت عظیمــی را در صنعت خودرو
و قطعهســازی تجربــه کند ،افــزود :درحالحاضر
هزارو  ۲۰۰قطعهســاز به تولیــد قطعات مورد نیاز
خودروســازان مشــغول هســتند که از این تعداد
 ۵۵۰واحد عضو انجمن و دارای برند و شناســنامه
هستند.
رضایــی افزود :صنعت قطعهســازی و انجمن
قطعهســازان در اوایل دهه ۹۰بر اساس استراتژی
توســعه صنعت و با حمایت خودروسازان و دولت
شکل گرفت و با حمایتهای خودروسازان مراحل
رشد خود را پشتسر گذاشت.
وی با اشــاره بــه ظرفیت فعلی قطعهســازان
گفــت :هماکنــون بیــش از  ۲۷۰هــزار نیــرو در
قطعهسازی کشور مشغول به کارند و میزان دارایی
ثابت قطعهسازان با گردش مالی پنج میلیارد دالر،
چهار میلیارد دالر برآورد میشود.
رئیس انجمن قطعهســازان کشور ضمن اشاره
به تصمیــم درســت و بجــا در اســتفاده از توان
قطعهسازان داخلی در مشــارکتهای بینالمللی
در تولید خودرو گفت :قطعهسازان بزرگ و توانمند
داخلــی آمادگــی دارند تا بــا ایجاد شــرکتهای
جوینت ونچر یا شــکلهای دیگــری از همکاری ،با
قطعهسازان بزرگ جهانی مشارکت کنند و موجب
فناوری در این بخش شوند.
تولید خودروهای مختلف روی پلتفرم جدید

نماینده مدیرعامل شــرکت پینین فارینای ایتالیا
بهعنــوان یکی از طرفهای اصلی قــرارداد ،پروژه
این شــرکت در همکاری با ایرانخودرو را طراحی
پلتفرم آینده این خودروســاز اعــالم کرد و گفت:
طراحی و توســعه خودروهــا و موتورهای احتراق
داخلی با همکاری دیگر شــرکتهای حاضر در این
کنسرسیوم از جمله فعالیتهای ما خواهند بود.
جینو موزاکــو اظهار کرد :اســتراتژی اصلی ما
ســبک جدیدی دارد کــه تنها شــامل طراحی یک
خودرو نمیشــود و مباحثی مثل مصرف سوخت،
رقابتیبــودن ،ایمنی و محیط زیســت را نیز در نظر
دارد.
وی گفت :تولیــد خودرو در کالسهای مختلف
هاچبــک ،ســدان ،کــراس اوور و اسیــووی روی
این پلتفرم پیشبینی شــده اســت ،ضمن اینکه
تولید خودروهای هیبریــدی و الکتریکی نیز در این
کنسرسیوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاکــو در ادامه ،ضمن معرفی شــرکت پینین
فارینــا گفت :شــرکت ما یــک شــرکت طراحی و
مهندسی است که محصوالتی مثل فراری از جمله
خودروهایی هستند که ازسوی این شرکت طراحی
میشوند.
زیرساختهای مطلوب عامل مهم
سرمایهگذاری
دیگر سخنران نشست سازندگان پلتفرم جدید
ایرانخــودرو ،معاون طراحی و توســعه محصول
جدید ایرانخودرو بود .وی گفــت :با اجرای پروژه
طراحــی پلتفــرم جدیــد ایرانخــودرو و عرضه
محصــوالت جدید ،ســهم بــازار افزایــش یافته و
اهداف صادراتی نیز محقق میشود.
کامــران ســپهری با اشــاره به رشــد اقتصادی
ایران در شــرایط لغو تحریمهای بینالمللی گفت:
زیرساختهای موجود در ایران نسبت به کشورهای
منطقه در شرایط مطلوبی قرار دارد ،نیروی انسانی
جــوان در دســترس با ســطح دانــش و تخصص
مناسب نیز یکی از مزایای ســرمایهگذاری بهشمار
میرود.
وی افزود :ایران با جمعیــت  ۸۴میلیونی خود
تقاضای باالیی برای خودرو در آینده خواهد داشت
که این فرصت و مزیتی اســت که سرمایهگذاران به
آن توجه دارند.
ســپهری به میزان باالی فروش خودرو در بازار
ایران اشــاره کرد و گفت :در ســال  ۲۰۱۶با فروش
یکمیلیونونیــم خودرو ،رتبه  ۱۳فروش از آن بازار
ایران بوده اســت که پیشبینی میشــود با عرضه
محصوالت متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.
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 شــرق :دومین نشســت حقوق ،اخالق و ایمني
زیســتي در دانشــگاه تربیتمدرس تهــران ،میزبان
استادان زیســتفناوري کشــاورزي و ایمني زیستي
بود؛ سلسلهنشســتهایي که در آن قرار است سهم
مهندســي ژنتیک و زیســتفناوري در تأمین امنیت
غذایي در کشــور بررسي شود .در ابتداي این نشست،
جمشــید رســایي ،رئیس مرکز مطالعات و توســعه
زیســتفناوري ،با اشــاره به اینکه هدف مــا از این
نشستها صرفا آگاهيرســاني است گفت :با وجود
اینکه در زیستفناوري جزء کشورهاي پیشرو هستیم،
در حوزه کشاورزي و کمکهایي که زیستفناوري به
کشــاورزي ميکند ،اجازه پیشرفت به ما ندادند.او در
ادامه با اشــاره به اینکه برخي صحبتهامانند اینکه
در دنیــا اقبالي به محصوالت زراعي زیســتفناوري
وجود ندارد صحیح نیست ،گفت :تا همین لحظهاي
که مــا با هم صحبت ميکنیــم ۱۸۵ ،میلیون هکتار
از زمینهــاي کشــاورزي در تمــام دنیا ،زیر کشــت
محصوالت زیســتفناوري اســت و مــردم جهان،
از جمله در همه کشورهاي پیشرفته این محصوالت
را مصرف ميکنند .او ادامه داد :در حوزه محصوالتي
مانند پنبه ،اســتفاده از این فناوري باعث شده است
که اقتصاد و کشــاورزي در برخي کشــورها متحول
شــود که نمونه روشــن آن مربوط به هند ميشود.
هنــد پیش از کشــت پنبه تراریخته مقــاوم به آفت،
به واردات پنبه وابســته بود ،ولي بــا این انتخاب در
طول یک دهه بــه تولیدکننده و صادرکننده اول پنبه
جهان تبدیل شــد .در ادامه ،بهزاد قرهیاضي ،رئیس
انجمن علي ایمني زیســتي ،با اشاره به چالشهاي
امنیت غایي کشــور به دلیل تغییرات اقلیمي ،کمبود
آب ،رونــد جهاني خشکســالي و افزایــش فزاینده
جمعیــت اظهار کرد :اگر دسترســي به غذاي کافي
و مغــذي را امنیت غذایــي بدانیــم ،درحالحاضر
در ایــران امنیــت غذایــي داریــم ،ولي ایــن امنیت
بهطور فزایندهاي وابســته به بیگانگان است و پایدار
نیســت .ســاالنه  ۱۲میلیارد دالر محصوالت غذایي
به کشــور وارد ميشــود ،درحاليکه در سال ۱۳۸۴
وابستگي غذایي کشــور  ۲٫۴میلیارد دالر بوده است.
هماکنــون بیش از نیمي از کالري مصرفي کشــور از
محــل واردات تأمین ميشــود و  ۸۵درصد علوفه و
خوراک دام کشــور وارداتي اســت .قرهیاضي با بیان
اینکه ســه تــا پنــج میلیــارد دالر از واردات غذایي
کشــور در  ۱۰ســال اخیر تراریخته بوده است ،اظهار
کرد :باوجود پیشــرفتهاي خوبي که در تولید علم،
از جمله در زمینه آگرونومي داشــتهایم ،جاي تأسف
اســت که به دلیل کمتوجهي بــه فناوريهاي نوین،
در شــرایطي قرار گرفتهایم که امنیت غذایي کشــور
متکي به واردات اســت.در ادامه این نشســت ،دکتر
علي هاتف سلمانیان ،استاد بیوتکنولوژي ،با اشاره به
اینکه وضعیت بد اکوسیســتم باعث شده کشاورزي
در ایــران به چالــش بزرگــي بربخورد ،گفــت :اگر
تالشــي صورت نگیرد ،در آینده توانایي تأمین غذاي
خود از طریق کشــاورزي را نخواهیم داشــت .او در
ادامه با انتقاد از بحثهــاي غیرعلمي درباره کمک
مهندســي ژنتیک گفت :در مورد مباحثي که درباره
محصــوالت مهندســي ژنتیک در رســانهها مطرح
ميشود این سؤال مطرح است که چه کسي در مورد
ایــن محصوالت تصمیــم ميگیــرد؟ برخالف آنچه
که یک جریــان خاص دنبال ميکنــد ،تصمیمگیري
بایــد در محیطهاي علمي صورت بگیــرد .او ادامه
داد :در ایران اوضاع به شــکلي اســت که بر اساس
اظهارنظرهاي رسمي ،ایران در سال  ۲۰۲۵از کشوري
نیمهخشک به کشوري خشک تبدیل ميشود .جهان
درحالحاضر رو به گرمایش و کاهش شــدید منابع
آبي اســت و ایران در این بین نهتنها مســتثنا نیست،
بلکه یکي از مهمترین کشــورهایي اســت که شاهد
تغییر اقلیم خود است.
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دعوای مجلس و گمرک بر سر
 ۱۱۲۸کانتینر قاچاق باال گرفت
پس از اســتخراج اطالعات مربوط به فعالیت این
افراد در پنج شــرکت یادشده در طول فعالیتهایشان
مشــخص میشــود این افراد در مجموع تعداد ۶۵۵
اظهارنامه و پروانه گمرکی در گمرک بندر شهیدرجایی
داشتهاند که تشــریفات گمرکی  ۱۱۲۸دستگاه کانتینر
را بــا این تعــداد اظهارنامه در گمرک شــهیدرجایی
انجــام دادهانــد .کاالهــا به گمــرک اظهار شــده و
در واقع تشــریفات قانونی این کاالها انجام و حقوق و
عوارض گمرکی نیز دریافت شــده و تمامی اطالعات
نیز در ســامانههای الکترونیکی گمرک موجود است.
با اینکه متهمان اصلــی این پرونده پس از ورود یکی
از مراجــع نظارتی در تحقیقــات و اعترافات به جعل
گواهی مبدأ اقرار میکنند ،اما براســاس مســتندات،
پیش از این دفاتر نظارتی گمــرک به این پرونده ورود
کرده و بخش عمــدهای از اظهارنامههای متهمان را
که مربوط به ســال  ۱۳۹۴و ماقبل آن بوده بررســی و
صرفا براســاس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی
را احراز کردهاند و با بررســی تفاوت ارزش نســبت به
صدور مطالبهنامه در ســال  ۱۳۹۴اقدام شــده است.
بنابراین بهغیر از هشت کانتینری که با جعل بیجک از
بندر خارج یــا  ۱۳کانتینری که قبل از خروج ،از طریق
گمرک به جرم قاچاق توقیفشده ،موضوع جدیدی در
این پرونده نبوده است.

