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نخست

تحوالت كمي و كيفي اشتغال بانوان حاكي از آن است كه
ســهم زنان شاغل در بخشهاي اقتصادي با تغيير مواجه بود
ضمن اينكه تعداد زنان شاغل داراي تحصيالت عالي در۱۰سال
اخير رشد  ۶۷درصدي داشته است .مقايسه نتايج نيروي كار
طي  ۱۰ســال گذشته حاكي از آن است كه تعداد شاغالن با
رشد  6/6درصدي از  ۲۰ميليون نفر در سال  ۸۴به حدود ۲۲
ميليون نفر رسيد اما در بين بانوان تعداد شاغالن با كاهش12/6
درصدي مواجه بوده است به طوري كه از حدود چهار ميليون
نفر از در سال  ۸۴به حدود سه ميليون و  ۴۰۰هزار نفر در سال
 ۹۴رسيد به عبارتي به طور ميانگين ساالنه حدود  ۵۰هزار زن
از بازار كار خارج شدند.

در  ۱۰سال اخير؛

تعداد زنان شاغل داراي تحصيالت عالي رشد  ۶۷درصدي داشته است
يكي از موضوعات در حوزه اشتغال بانوان تحوالت اشتغال زنان
در بخشهاي عمده اقتصادي است كه براساس مطالعات انجام
شده در اطالعات به دست آمده از مركز آمار و اطالعات راهبردي
وزارت كار ،وضعيت اشتغال بانوان در ۱۰سال اخير نشان ميدهد
در سال  ۸۴حدود  ۳۸درصد از زنان در بخش «خدمات»33/6 ،
درصد در بخش «كشــاورزي» و  28/3درصد از زنان در بخش
«صنعت» مشغول به كار بودهاند در حالي كه طي ۱۰سال اخير
اشتغال زنان در بخشهاي مختلف متحول شده است به طوري

كه در سال  ۹۴سهم زنان از اشتغال در بخش «خدمات» 53/4
درصد ،در بخش «صنعت»  23/8درصد و در بخش كشاورزي
نيز 22/8درصد شده است .نتيجه تحوالت اشتغال بانوان طي۱۰
سال اخير حاكي از آن است كه اشتغال زنان در بخش خدمات
افزايش و در بخشهاي صنعت و كشاورزي كاهش يافته است .به
گزارش مهر ،اشتغال زنان داراي تحصيالت عالي نيز طي ۱۰سال
گذشته دچار تحوالتي شده است كه طبق آمارهاي رسمي تعداد
زنان شاغل داراي تحصيالت عالي در سال  ۱۳۸۴حدود ۸۶۰

هزار نفر بود كه در سال ۱۳۹۴به حدود يك ميليون و ۵۰۰هزار
نفر افزايش يافته است كه رشد  67/5درصدي را نشان ميدهد.
اشتغال زنان داراي تحصيالت عالي در سال ۱۳۸۴به ترتيب گروه
شغلي«متخصصان»باسهم ۴۳درصدي،گروهشغلي«كارمندان
امور دفتري» با سهم 35/2درصدي« ،تكنسينها و دستياران» با
سهم 25/8درصديو«قانونگذاران،مقاماتعاليرتبهومديران»با
سهم ۲۲درصديبودكههمچنانبيشترينگروههايشغليزنان
شاغل به همان ترتيب است با اين تفاوت كه سهم متخصصان به
 44/7درصد افزايش ،سهم كارمندان به 33/8درصد كاهش ،سهم
تكنسينها و دستياران به 28/8درصد افزايش و سهم قانونگذاران
و مقامات عالي رتبه به  21/1درصد كاهش يافته است.

رشد  5/8درصدي بخش صنعت در سه ماهه اول 96؛

تسهيالت  16هزار ميليارد توماني به داد توليد رسيد

نسترنیوسفبکیان-درحاليكهاين
روزها افزايش قيمت دالر ،توليدكنندگان و
فعاالن صنعتي را نگران كرده و مشخص
نيست كه آيا شوك دالر مقطعي است يا
اينكه ادامهدار خواهد شــد ،دولتمردان از
تالش براي ايجاد رونق در بازار خبر ميدهند
درصورتيكهبيشترمواداوليهكاالهايتوليد
داخل ،وارداتي است و افزايش دالر ميتواند
توليدكنندگان را از شرايط سختي كه با آن
دســت و پنجه نرم ميكنند ،بيشتر دچار
چالشكند.
در اين ميان در شرايطي كه صنعتگران
چندان از وضعيت سال  96هم دل خوشي
ندارند و همچنان با ركود دســت و پنچه
نرم ميكننــد ،وزارت صنعت آمارهايي را
ارائه ميكند كه چندان با واقعيت جور در
نميآيد .آمارهايي كه در اوج بحران و ركود
توليد داخل از رشد در بخش صنعت ،معدن
و بازرگاني خبر ميدهد.

  روند اعطاي منابع خطا نداشته
است

طبق گــزارش دفتر آمــار و فرآوري
دادههــاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
رشد بخشهاي صنعت و بازرگاني در سه
ماهه اول ســال  ۹۶به ترتيــب به  5/8و
 8/8درصد رســيد در حالي كه همچنان
زيرساختهاي اقتصادي كشور حل نشده و
مشكالت توليدكنندگان ادامه دارد.
در همين خصوص عضو هيات مديره
خانــه صنعت و معدن به «جهانصنعت»
گفت :به نظر ميرسد كه اين آمار تا حدي
منطقي باشــد چراكه تسهيالت  16هزار
ميليارد توماني بــراي كمك به واحدهاي
صنعتي در شش ماهه دوم سال  95توزيع
شد.بنابراينخودمانيزپيشبينيكردهبوديم
كه با تزريق اين منابع به واحدهاي توليدي از
اواخر بهمن تا اوايل سالجاري با رشد بخش
صنعت مواجه شويم.
آرمــان خالقي اظهار كــرد :واحدهاي
توليدي همچنان درگيــر جذب منابع و
دريافت اين تسهيالت هستند كه منجر به
بازگشتآنهابهعرصهتوليدوافزايشظرفيت
توليدي آنها ميشود.
وي افزود :به طور طبيعي بايد تزريق اين
منابعبهبخشصنعتتاثيرخودشرادرآمار
نشان ميداد .در غير اين صورت مشخص

ميشد كه در روند اعطاي منابع به صورت
درستعملنشدهواينراهباخطاهايبسيار
دنبال شده است.
قائممقام خانه صنعت بيان كرد :البته در
اين ميان هستند واحدهاي توليدياي كه با
بدهيهاي فراواني روبهرو هستند و پرداخت
تسهيالت جديد به آنها ،نهتنها مشكل آنها را
حل نميكند بلكه ميزان بدهيهاي آنها را
افزايش ميدهد چراكه آنها توان بازپرداخت
اقساط تسهيالت را ندارند .از اين رو بانكها
نيز با مشكل مواجه ميشوند.
وياظهاركرد:برخيازواحدهايتوليدي
كهورشكستشدهاند،نميتوانندبااينميزان
تسهيالت دوباره به چرخه توليد بازگردند و
اقساط بانكي خود را هم بدهند.
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن
گفت:بنابرايناگربانكهاهمبهآنهاتسهيالت
دهند ،نميتوانند پول خود را پس بگيرند
و بايد به نهادهاي باالتر پاسخگو باشند .از
اين رو ميزان منابع بايد بهگونهاي باشد كه
واحدهاي توليدي هم بتوانند مواد اوليه و
مايحتاج خود را تامين كنند و هم پول بانك
را پس دهند.

 گراني دالر مقطعي باشد ،رشد
صنعت ادامه مييابد

خالقي خاطرنشــان كرد :علي يزداني،
معاون وزير صنعت در ســال جاري اعالم
كرد كه در ســال  ،۹۵به بيش از  ۲۴هزار
بنگاه كوچك و متوسط براي خروج از ركود،
 ۱۷هزار ميليارد تومان وام پرداخت شده و
در سال جاري نيز  ۳۰هزار ميليارد تومان
به  ۱۵هزار بنگاه راكد و نيازمند بازســازي
تخصيصمييابد.
وي ادامه داد :اگر اين تسهيالت تا 30هزار
ميليارد تومان ارتقا پيدا كند به نظر ميرسد
كه رشد بخش صنعت ادامه يابد .اگرچه اين
روزها قيمت دالر افزايش داشته و مشخص
نيست كه آيا به دليل سفر حجاج ،سفرهاي
تابستاني و داليلي از اين دست است يا اينكه
ادام هدار خواهد بود.
قائــم مقام خانه صنعت گفت :اگر اين
شوك مقطعي باشد ،ميتوان به وضعيت
آينده صنعت اميدوار بــود اما اگر افزايش
قيمت دالر ادامه پيدا كند ،طبيعي است كه
مواد اوليه وارداتي و بسياري از هزينههاي
توليدكنندگان هم افزايش يابد .اين در حالي

سياوش مهرآيين* -بررسي كارنامه مديريتي افراد كاري
پيچيدهاي نيســت ،كافي است نگاهي به تصميمات و عملكرد
فرد داشته باشيم به ويژه در دوران بحران؛ بحران اگر با درايت
و هوشــياري مديران مجرب مهار نشود ،ســازمان را به ورطه
ورشكستگي ميكشاند.
بحران در سازمانهاي توليدي امري اجتنابناپذير است ،يك
سازمان توليدي بايد براي رويارويي با بحرانهاي احتمالي پيشآمده
داراي طرح و برنامه باشــد .اينجاست كه اهميت مديريت كاربلد،
مشخص ميشود .مديريت بحران نقشهاي براي به حداقل رساندن
آسيب است .اين برنامهريزي در برخي موارد ميتواند به كلي موجب
از بين رفتن يك بحران احتمالي بالقوه شود.
عملكرد تيم مديريتي گروه خودروسازي سايپا در سال 94نمونه
خوبيبرايعبوريكابرسازمانتوليديازبحرانبود.همهكارشناسان
صنعت خودرو به خوبي ميدانند كه در سالهاي ابتدايي دهه 90
گروه خودروسازي سايپا روزگارخوشي راسپري نميكرد.
توليد روندي به شــدت كاهشي داشت به نوعي كه اقتصادي
بودن فعاليت اين گروه بزرگ صنعتي در هالهاي از ابهام بود .جدول
توليدات اين شركت گوياي افت شديد توليد تا سال  92و احياي
آن در سالهاي بعد است.
كاهش توليد از يك ســو و عوامل ديگر از ســوي ديگر سبب
مجمع عمومي عادي ســاالنه سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
تشكيل و برگزار شد.
مجمع عمومي عادي ساالنه سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران مربوط به عملكرد ســال مالي منتهي به  ۳۰/۱۲/۱۳۹۵با
رياست محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و تجارت تشكيل
و با حضور نمايندگان سازمان برنامه بودجه ،وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،وزارت تعاون و كار و امور اجتماعي ،وزارت علوم تحقيقات و
فناوري و نمايندگان سازمان حسابرسي در محل سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران برگزار شد.
در ابتداي جلســه رييس هيات عامل ايدرو گزارش مفصلي
از عملكــرد ايدرو در حوزههاي صنايع انــرژي ،دريايي ،خودرو،
ريلي ،صنايع نوين ،آموزش و توسعه مديريت و نوسازي صنايع
ارائه كرد.
معظمي رياست هيات عامل ايدرو و معاونان سازمان در اين
جلسه پاسخگوي سواالت اعضاي جلسه بودند همچنين گزارش
حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه شد و صورتهاي مالي مورد
تصويب مجمع قرار گرفت .در اين مراسم وزير صنعت ،معدن و
تجارت ايدرو را پيشگام پيشرفت صنعتي در كشور دانست و گفت:
عدم تمركز در صنعت ،گسترش صنايع پيراموني و توجه به صنايع
دانشبنيان از اولويتهاي كاري اســت كه بايد مورد توجه ايدرو

است كه به دليل كاهش قدرت خريد مردم،
رونقي در بازار ايجاد نميشود و مشكالت
صنعتپيچيدهترخواهدشد.
وي افزود :البته افزايش قيمت دالر به
نفع صادركنندگان خواهد بود اما از آنجا كه
بسياري از آنها توليدكننده هم هستند ،با
مشكل روبهرو ميشوند.
خالقي با بيان اينكه اگر منابع  ۳۰هزار
ميليارد توماني را تا قبل از عيد و در فصل
پاييز به توليدكنندگان اعطا كنند ،ادامه داد:
همچنيناگرافزايشقيمتدالرهممقطعي
باشد ،ميتوان به آينده صنعت اميدوار بود.

 فضاي تجارت بينالمللي بازتر
شده

عضو هياتمديره خانه صنعت و معدن
همچنين در رابطه با رشــد  8/8درصدي
بخش بازرگاني در سه ماهه ابتدايي سال96
بيان كرد :واقعيت اين است كه فضاي تجارت
بينالمللي بازتر شده است و تجارت نسبت
بهگذشته،باسهولتبيشترياتفاقميافتد.
بنابراين چنين رشدي در بخش بازرگاني نيز
دور از انتظار نيست همانطور كه وضعيت
ســال  95هم نسبت به سال  94بهتر بود.
خالقي اظهار كرد :اگرچه هنوز مشكالت
زيادي وجــود دارد اما به هر حال تبادالت

بانكي تا حدي انجام ميشود.وي افزود :در
اين ميان اگر زيرساختهاي اقتصادي كشور
نالملليهممشكلي
فراهمشدهودرروابطبي 
ايجاد نشود ،ميتوان به برگشت بازارهاي
ازدســترفته اميدوار بود .خالقي گفت :در
حــوزه كاالهايي همچون لــوازم خانگي،
شيريني و شكالت ،پسته و محصوالتي از
اين دست توانايي داريم و اگر زيرساختهاي
مناســب فراهم شــود ،ميتوان در زمينه
صادرات اقدامات الزم را انجام داد كه در نهايت
تجارتخارجيكشوررابهبودميبخشد.وي
نالملليبا
اظهاركرد:باوجوداينكهتجارتبي 
وضعيتبهترينسبتبهگذشتهروبهروشده
اما به نظر نميرسد در تجارت داخلي هم
اتفاق مثبتي افتاده باشد چرا كه هنوز مردم
براي خريد مسكن پولي در بساط ندارند .به
هميندليلحوزههاييهمچونساختوساز
هنوز نتوانسته فعال شود.
قائم مقام خانه صنعت گفت :در حال
حاضر اگرچه به نظر ميرسد ترديد مردم
براي خريد كاال كمتر شده و آنها نسبت به
سالهاي گذشته امنيت بيشتري احساس
ميكنند اما هنوز هم براي خريد كاالهاي
بزرگ دچار مشكل هستند .اين در حالي
استكهحتيبرخياقشارجامعهبرايخريد

مايحتاج روزانه خود نيز پولي ندارند.
وي اظهار كرد :به طور كلي اگر دولت در
زمينهاعطايتسهيالت،بهدرستيعملكند،
ميتوانبهافزايشرونقتوليدوايجاداشتغال
اميدواربودكهدرنهايتمنجربهبرگشتپول
به چرخه اقتصاد ميشود.

  رشد بخش معدن

در بخــش ديگري از گزارش دفتر آمار
و فــرآوري دادههاي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت آمده است :رشد محصول ناخالص
داخلــي و ارزشافزوده بخش معدن كه در
سه ماهه اول ســال  95منفي  6/4درصد
بود در سه ماهه اول  96به رقم مثبت 4/2
درصد رسيد.
رشدمنفياينشاخصبابرنامهريزيهاي
صورتگرفته در ســال گذشته به تدريج
متوقف شد به طوريكه در سه ماهه چهارم
سال  95به مثبت  3/1درصد رسيده بود.
گفتني اســت رشد محصول ناخالص
داخلي و ارزشافزوده بخش معدن در سه
ماهه دوم و سوم سال 95به ترتيب منفي3/6
درصد و منفي  2/8درصد شده بود.
از ســوي ديگر رشد محصول ناخالص
داخليوارزشافزودهبخشصنعتنيزدرسه
ماهه ابتداي سال 96نسبت به مدت مشابه

قرمز نجات دهد .درست در سالهايي كه مقام معظم رهبري تاكيد
بسياري بر اقتصاد مقاومتي داشتند ،سايپا نشان داد كه با استفاده از
مفاهيم اقتصاد مقاومتي ميتوان از بحران عبور كرد.
بيان چگونگي عبور سايپا از آن بحران بزرگ مالي ،در واقع گونهاي
از تسهيم دانش است .بيگمان اينكه جمالي با كدام سبك و سياق

جدول روند توليد در گروه خودروسازي سايپا از
سال  90تا 95

ردیف
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1390
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میزان تولید
802935
397437
314469
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372953
570000

وزير صنعت در مجمع عمومي عادي ساالنه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران:

ايدرو پيشگام پيشرفت صنعتي در كشور است

واقع شود .وزير صنعت ،معدن و تجارت در مجمع عمومي سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اينكه ايدرو پيشگام و مايه
افتخار صنعت در كشور است ،گفت :انتظار داريم اين سازمان به
جايگاه اصلي خود كه همانا پيشران بودن در صنايع كشور است،
بازگردد كه فعاليتهاي انجام شده در سال گذشته حاكي از اين
حركت است.
محمد شــريعتمداري با اشــاره به اينكه اســناد باالدستي،
سياســتهاي كلي نظام و تاكيدات مقام معظم رهبري ،اقتصاد
مقاومتي واگذاري امور به بخشخصوصي مورد تاكيد است ،نقش
سازمانهاي توسعهاي مانند ايدرو در اين زمينه را پررنگ خواند.
وي افزود :بايد هر كجا كه بخشخصوصي وارد ميشود ايدرو
حمايت كند و در جاهايي كه بخشخصوصي تمايل به حضور ندارد
ايدرو به صورت مستقيم فعاليت و پوشش دهد تا صنعت از تمركز
جغرافيايي خارج شود .شريعتمداري با تاكيد بر اينكه ايدرو بايد
نقش مشاركتجويانه خود را در صنعت ،توليد ملي و افزايش توليد
ناخالص داخلي ايفا كند ،تصريح كرد :ايدرو در طول  ۵۰سال عمر
خود قدمهاي پرافتخاري برداشته و ميتوان در جايجاي كشور
حضور اين سازمان پرافتخار را ديد و اين ناشي از مديران و منابع

nastaran16yousefi@gmail.com
یادداشت

گفتيم «ناجي سايپا» خواندند «براي بقا»
شده بود كه زيان انباشته شركت رقم هنگفتي شود به طوري كه
در ابتداي ورود دكتر جمالي سايپا با رقمي معادل  3200ميليارد
تومان زيان انباشته مواجه بود .بحران گروه سايپا تنها در شركت
مادر نبود بلكه ساير شركتهاي گروه هم در گرداب مشكالت فرو
رفته ،در مرز ورشكستگي قرار گرفته و مشمول ماده « »141قانون
تجارت بودند.
تمام اين مســايل را بايد در زماني ديد كه حتي امكان تامين
هيچگونهاعتباريازبانكهاهموجودنداشت.ابرهايتيرهبحرانتمام
آسمان اين گروه بزرگ صنعتي را فرا گرفته بود بهگونهاي كه هر روز
راه كسب و كار اين شركت تنگ و تنگتر ميشد .در چنين وضعيتي
حتي عدهاي به فكر اعالم ورشكستگي شركت افتادند.
آنچهمسلماستبرعهدهگرفتنمسووليتچنينشركتيدرآن
زمان كار آساني نبود ،تصميمگيرندگان صنعتي كشور كه با مصائب
سايپاآشنابودندتصميمگرفتندتافرديراراهياينسازمانكنندكه
تجارب مالي و اقتصادي داشته باشد و چنين شد كه مهدي جمالي با
تخصص مالي و اقتصادي سكان مديريتي شركت را در دست گرفت.
اوبهتوانوهوشمنديمديرانومتخصصانيكهساليانسالدرسايپا
بودند اعتماد كرد و با برنامهريزي دقيق توانست سايپا را از آن وضعيت

سال گذشته روندي افزايشي داشت.
اين شاخص كه در سه ماهه اول سال95
مثبت  2/7درصد بود در سه ماهه اول سال
 96به مثبت  5/8درصد ارتقا پيدا كرد.
رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش
افزوده بخش صنعت در سه ماهههاي دوم،
سوم و چهارم سال  95به ترتيب  6/5 ،5و
 11/7درصد بود.
وزارتصنعت،معدنوتجارتروندمنفي
رشد محصول ناخالص داخلي و ارزشافزوده
گروه خدمات را نيز متوقف كرد و به رقمي
مثبترساند.
اين شاخص كه در سه ماهه ابتدايي سال
 95رقم منفي 0/9درصد بود با پيگيريهاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در همان سه
ماهه دوم سال 95مثبت 3/3درصد شد و در
سه ماهه ابتدايي سال 96به رقم قابل توجه
 8/3درصد ارتقا پيدا كرد.
شــايان ذكر اســت كه رشد محصول
ناخالص داخلي و ارزشافزوده گروه خدمات
در ســه ماهه سوم و چهارم  95به ترتيب
مثبت  5/7درصد و مثبــت  15/7درصد
شده بود.
گزارش دفتر آمــار و فرآوري دادههاي
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت از ارتقاي
رشد محصول ناخالص داخلي(بدون نفت)
در سه ماهه اول  96نسبت به مدت مشابه
سال گذشته حكايت دارد .اين شاخص در
سه ماهه ابتدايي سال 95مثبت 1/1درصد
بود كه در سه ماهه اول  96به هفت درصد
افزايش پيدا كرد .رشــد محصول ناخالص
داخلي(بدون نفت) در بازههاي ســه ماهه
دوم و سوم سال  95به ترتيب چهار درصد
و  6/2درصــد بود و در ســه ماهه چهارم
 95به بيشــترين ميزان خود يعني 13/8
درصد رسيد.
همچنيندربخشبازرگاني(عمدهفروشي
و خردهفروشي ،هتل و رستوران) رشد منفي
هشــت درصدي سه ماهه اول  95متوقف
شد و در سه ماهه ابتداي  96به رقم مثبت
 8/8درصد ارتقا يافت .اين شاخص در سه
ماهه دوم و سوم  95به ترتيب چهار درصد
و  10/6درصد شــد و در سه ماهه چهارم
 95بــه باالترين ميزان يعني  16/2درصد
رسيده بود.

انساني متخصص در ايدرو است كه خود يك سرمايه بزرگ محسوب
ميشود .وزير صنعت ،معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان
خــود با توجه به اختصاص بودجه ۱۰هزار ميليارد توماني براي
نوسازي صنايع كشور تصريح كرد :امر نوسازي صنايع را ايدرو بايد
هدايت كند و در اين زمينه دكتر معظمي برنامه خيلي خوبي ارائه
داده است كه با اجراي آن ميتوان اين مشكل را حل كرد.
وي عدم توازن جغرافيايي پيشرفت صنعتي در كشور را يك
آسيب خواند و تصريح كرد :بايد در اين حوزه اقدامات مهمي انجام

مديريتي توانست سازمان را احيا كند و نشر راهكارهاي آن براي ساير
سازمانها و صنايع مفيد است .چراكه بحران چند سال پيش سايپا
ميتواند دامن هر سازمان و شركت ديگري را هم بگيرد .پس نشر
تصميمگيرها و چگونگي گذر از بحران براي هر رسانهاي يك وظيفه
ملي تلقي ميشود .حال در اين بين گويي عدهاي در فضاي صنعت
خودرو نتوانستهاند اين موفقيت چشمگير را هضم كنند و بيان آن
موفقيتها و چگونگي عبور از آن بحران را ميل به ماندگاري و تالشي
براي بقاي بيشتر تلقي كردهاند!
بيگمان اگر تجربهاي نظير آنچه كه در سايپا رخ داد در يكي ديگر
از شركتهاي خارجي رخ داده بود االن آن تجربه منبعي ميشد
براي تدريس در دانشگاهها و باز نشرش در رسانهها؛ اما افسوس كه
برخي منبعي شدهاند براي تخريب بيشتر تجارب ناب مديريتي!
اميد است كه با همدلي و تعامل بيشتر بتوان نمونههاي موفق از
تجارب مديريتي ايراني را منتشر كرد تا بتوانيم بهدور از هرگونه حب
و بغض به ايران و ايرانيان بيشتر افتخار كنيم و باور داشته باشيم كه
نمونههاي تجارب مديريتي قابل دفاع فقط در آن سوي آبها نيست
تا باور داشته باشيم به خردجمعي و صدالبته باور داشته باشيم به
منطقاقتصادمقاومتي.
* كارشناس خودرو
با صنعت

شود و نقش ايدرو در انتقال صنعت به حوزههاي پيراموني و مناطق
كمتر توسعهيافته قابل توجه است و توجه به آمايش سرزميني در
طرحهاي صنعتي از نكات ضروري در توسعه صنعتي است.
وي با بيان اينكه ايدرو در حوزه صنعت دانشبنيان متكي به
محيطزيست قدمهاي خوبي برداشته است ،گفت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت در حوزه ستادي با تمام توان با ايدرو براي افزايش
سهم ارزش افزوده صنعتي همكاري خواهد داشت.
وزير صنعت در بخش ديگري از ســخنان خود با بيان اينكه
حوزه صنايع كوچك و متوسط ماموريت سازمان صنايع كوچك
و شهركهاي صنعتي اســت ولي ايدرو بايد در فكر و انديشه و
نحوه بهرهبرداري از اين صنايع كمك كند و با دانش خود به تهيه
و تنظيم برنامهها عملياتي در اين زمينه ياري رساند و با جديت
در حوزه توسعه صنايع روستايي گام بردارد .به گزارش ايدرونيوز،
محمد شريعتمداري با اشاره به اينكه صنعت خودرو بعد از نفت
نقش ويژهاي در اقتصاد كشور دارد ،گفت :براي افزايش كيفيت
در حوزه خودرو توجه به صنعت قطعهسازي بايد در دستور كار
قرار گيرد و مورد تاكيد ماســت و در اين بخش كه ايدرو متولي
آن در كشور است بايد به سوي ايمني و كيفيت برويم و اين امر
مورد حمايت ستاد وزارتخانه است و در جهت اين موضوع ايدرو
را همراهي ميكند.

خبر

با حضور سفير ايران در آلمان صورت گرفت؛

امضاي قرارداد ايرانخودرو و مرسدسبنز در
قالبشركتمشترك
ايكوپرس -گروه صنعتي ايرانخودرو و شركت مرسدسبنز قرارداد ايجاد
شركت مشترك در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري
را امضا كردند .همچنين قرارداد دو شركت مشترك ديگر نيز در ماههاي آينده
نهايي ميشود.اين قرارداد ديروز ميان شركت ايرانخودروديزل به نمايندگي
از گروه صنعتي ايرانخودرو و شركت بنز در سايت توليد وورث ،مقر اصلي
مرسدسبنز به امضا رسيد.در امضاي اين قرارداد دكتر علي ماجدي سفير
ايران در آلمان ،مهندس محسن صالحينيا ،معاون امور صنايع وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،مهندسهاشم يك هزارع مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو و
جمعي از مديران ارشد دو شركت حضور داشتند.مهندس يك هزارع ،مديرعامل
گروه صنعتي ايرانخودرو در اين مراسم با اشاره به امضاي قرارداد و تفاهمنامه
با شركت بنز در توليد و فروش محصول سواري ،ابراز اميدواري كرد كه با توجه
به همكاريهاي دو شــركت در حوزه خودروهاي تجاري همكاري طرفين
درخصوصتفاهمنامهوقراردادسالگذشتهنيزبههمينمنوالپيگيريشود.
قرارداد خودروهاي تجاري كه ديروز امضا شد ،شامل ايجاد شركت مشترك در
حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري است .اين شركت به
صورت انحصاري مسووليتaروش محصوالت تجاري مرسدسبنز را برعهده
خواهد داشت.همچنين شركت دوم كه قرارداد آن در ماه آينده نهايي ميشود،
مسووليت توليد را برعهده دارد و نسل فعلي و آينده كاميون آكتروس از جمله
توليدات اين شركت خواهد بود.نسل فعلي آكتروس تا سال 2019توليد شده
و نسل جديد اين كاميون نيز از سال 2019به بعد براساس استانداردهاي روز
اروپا توليد خواهد شد .در فاز بعدي نيز خط توليدي جديد ديگري پيشبيني
شده است.براساس برنامه ،ساخت داخل شركت مشترك توليدي در سال
نخست به  20درصد خواهد رسيد و اين ميزان در صورت صرفه اقتصادي
ميتواند به 30تا 50درصد افزايش پيدا كند.بر اساس اين گزارش نيازسنجي
وتوليدمحصوالتجديدوجايگزينيبامحصوالتفعلينيزدربرنامهشركت
مشتركتوليديايرانخودروودايملرپيشبينيشدهاست.همچنينشركت
ديگر در حال مذاكره درخصوص توليد موتور ميان شركت ايرانخودروديزل و
دايملر بوده كه وظيفه آن توليد موتورهاي جديد بر اساس نياز بازار در شركت
مشتركجديداست.شركتمرسدسبنزنخستينبرندخودروهايتجاريدر
دنيا را در اختيار دارد كه امضاي قرارداد سرمايهگذاري مشترك با ايرانخودرو
بيانگر امنيت سرمايهگذاري در ايران است.

نايبرييسكميسيونصنايع:

حمايت از قطعهسازان جزو وظايف وزارت
صنعتومعدناست

خبرخودرو-نايبرييسكميسيونصنايعومعادنمجلسشوراياسالمي
باتوجهبهمسايلمطرحدرجريانداخليسازيخودروهايجديدگفت:انتظار
ميرود با توجه به شروط معين در قراردادها تا پايان دولت دوازدهم ،سهم
داخليسازي خودروسازهاي جديد به رقم قابل قبول حداقل 70تا 80درصد
برسد .فريدون احمدي اظهار داشت :براساس اطالعات موجود شركتهاي
خارجي در جريان قراردادهاي جديد خودرويي و در راستاي شروط معين
در داخليسازيها ،در حال مميزي قطعهسازان هستند از اين رو پيشبيني
ميشود در اين جريان با تعداد قابل توجهي از قطعهسازان توانمند و داراي
تجهيزات و امكانات روز قرارداد همكاري امضا شود .وي تصريح كرد :البته
بخشي از قطعهسازان داخلي نيز براي همكاريها نيازمند نوسازي تجهيزات و
ماشينآالت هستند كه اين موضوع قطعا با حمايت و همراهي خودروسازان و
سرمايهگذاريدراينبخشمحققخواهدشد.ويبااشارهبهنقشمهمصنعت
قطعهسازيدرصنعتخودروبهلزومتالشبيشتربرايگسترشهمكارياين
بخش از صنعت در توليدات جديد خودروسازان پرداخت و اظهار داشت :در
صورتحمايتوسرمايهگذاريدراينصنعتپيشبينيميشودقطعهسازان
ايراني به صادركننده قطعات در دنيا تبديل شوند.وي خاطرنشان كرد :بيشك
با سرمايهگذاري در توليد و به روزرساني تكنولوژي ،كيفيت توليدات در حدي
ارتقا خواهد يافت كه ضمن همكاري در توليدات جديد ،بخشي از توليدات نيز
صادر خواهد شد .نماينده زنجان و طارم در مجلس دهم يادآور شد :هرچند
امروزبخشيازقطعهسازانداخليازتوانوتجهيزاتبهروزيبرخوردارهستند
چنانچه هماكنون سهمي از توليدات قطعهسازان در بازارهاي جهاني عرضه
ميشود.احمديافزود:البتهبرايتوليداتمشتركبرخيازقطعهسازانداخلي
نيازمند حمايت مالي در قالب تسهيالت و وارد كردن دانش فني و تجهيزات
بهروز هستند كه اين مسلما جزو وظايف وزارت صنعت و معدن است ضمن
اينكهخودروسازاننيزبايددراينجريانقطعهسازانراهمراهيكنند.ويتاكيد
كرد :البته در شرايط كنوني واحدهاي بسيار توانمندي در صنعت قطعهسازي
ايران وجود دارد كه قطعا ميتوانند در جريان همكاريها حضور يابند.

معافيت مالياتي از صادرات مواد خام معدني
برداشتهشد
ايسنا -رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي صنايع و معادن سرب
و روي ايران از حذف معافيت صددرصدي ماليات صادركنندگان مواد خام
معدني براساس بخشنامه دولت خبر داد و گفت :اين موضوع باعث آسيب به
فعاالن معدني و دولت به صورت دوطرفه ميشود .حسن حسينقلي با بيان
اينكه ادبياتي كه دولت و مجلس در قبال معادن به كار ميبرند ،ادبيات درستي
نيست ،عنوان كرد :همانطور كه پيش از اين عدم تفاهم در ادبيات معدني
باعث شده بود تصميمات نادرستي در اين حوزه گرفته شود ،اين موضوع در
بخشنامهاخيرهياتدولتنيزقابلرويتاستودرجلساتيهمكهباسازمان
برنامه و بودجه داشتيم به چشم ميخورد .وي ادامه داد :براساس متن قانون
رفع موانع توليد كه البته اين قانون براي ما بيشتر مانعتراشي كرده است ،در
تعريف ماده خام آمده است كه مواد خام ،موادي هستند كه پس از استخراج
هيچ تغيير فيزيكي و شيميايي روي آن انجام نشده و افزايش عياري روي آن
نيز اتفاق نيفتاده است .رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي صنايع و
معادن سرب و روي ايران اضافه كرد :با توجه به وضوحي كه تعريف انجام شده
در قانون دارد ،ميبينيم هنوز هم موادي مانند سنگآهن دانهبندي شده كه
پس از استخراج به كارخانه ميرود و فرآوري ميشود نيز در تعاريف قانونگذاران
و دولت هنوز به عنوان ماده خام معرفي ميشود و همين امر باعث شده در
بخشنامهاي كه اخيرا دولت براي حذف معافيت مالياتي مواد خام ابالغ كرده
از محصوالت معدني كه عمال ماده خام نيستند به عنوان مواد خام ياد كنند و
آنهارامشمولاينحذفمعافيتبدانند.ويبااشارهبهتعريفكارشناسيمواد
معدني عنوان كرد :اگر بخواهيم دقيقتر به تعاريف انجام شده نگاه كنيم بايد
بدانيممحصوالتمعدنيكهدرفرآيندفرآوريقرارميگيرندمانندمحصوالت
معدني كلوخه و دانهبندي شده و امثال اينها ،مواد اوليه به شمار ميروند نه
مواد خام .اين فعال معدني در ادامه با اشاره به بخشنامه اخير دولت گفت:
ممكن است هدف دولت تكميل زنجيره توليد مواد معدني باشد اما اين تفكر
بايد از بين برود كه با اجبار ميتوان بخشخصوصي را وادار به ورود به زنجيره
توليدي خاصي كرد چراكه در صورت وجود سود در يك فعاليت اقتصادي
قطعا بخشخصوصي عالقه دارد سرمايه خود را افزايش دهد و به آن زنجيره
ميپيوندد اما اگر سودي تشخيص ندهد حتي با اجبار دولتي نيز اين اتفاق
نخواهد افتاد و فقط توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي ضعيفتر ميشوند و
دولت نيز در اين ميان ضرر ميكند.

