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«جهــان صنعــت» -دوازدهمین
نمایشــگاه بینالمللی قطعــات ،لوازم
و مجموعههــای خــودروی تهران که
بزرگترین نمایشگاه بینالمللی قطعات،
لوازم و مجموعههای خودروی خاورمیانه
محسوب میشود ،دیروز با حضور مقامات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،برخی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
روسای انجمنها و مدیران شرکتهای
ی در محل دائمی
مختلف خودروســاز 
نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش
یافــت و تا  25آبان هر روز از ســاعت
 9تــا  17آماده بازدیــد عالقهمندان
خواهد بود.
در ایــن نمایشــگاه ،شــرکتها و
نمایندگان  23کشور مناطق مختلف
جهان ،نوینتریــن تولیدات و خدمات
خود را در معرض دید عالقهمندان قرار
میدهن د که از میان آنها ترکیه ،چین،
تایوان ،کره جنوبی ،هند ،آلمان ،هلند،
ایتالیا ،دانمارک ،بلژیک ،لهستان ،امارات
متحده عربی ،اتریش ،استرالیا ،اسپانیا،
ژاپن ،سوئد ،فرانسه ،انگلیس ،آرژانتین،
رومانی ،برزیل و اندونزی در نمایشگاه
قطعات خــودروی تهران حضور دارند.
در این نمایشگاه بیش از  1080شرکت
حضور دارند که  570شرکت داخلی و
 510شرکت خارجی هستند.
  تعداد قطعهسازان صادرکننده
به  60شرکت افزایش مییابد
رییس هیات عامل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در جریان
افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی
قطعات ،لوازم و مجموعههای خودروی
تهــران اعالم کرد :طبــق قراردادهای
خودرویی پسابرجامی شمار قطعهسازان
ایرانی که توان صادراتی داشته باشند ،از
 15شرکت فعلی به 60قطعهساز افزایش
مییابد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر
گالیهمندی قطعهسازان از فاصله زمانی
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دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران آغاز به کار کرد؛

حضور پررنگ چین و ترکیه

زیاد در نظر گرفته شــده برای ارتقای
داخلیســازی قطعات در قراردادهای
خارجی ،افزود :قراردادهای منعقد شده
را به طور کامل مطالعه کردهام و جای
نگرانی برای قطعهسازان وجود ندارد.
وی ادامــه داد :تاکیــد وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت بــر توجه
ویژه به قطعهســازان داخلــی در این
قراردادهاست.
به گفته معظمی ،اکنون 15قطعهساز
داخلی داریم که تولیداتشان از قابلیت
صادرات برخوردار اســت و در قرارداد
منعقده با رنو مقرر شــده شــمار آنها
یعنی قطعهسازانی که تولیداتشان در
سطح اســتاندارد جهانی باشد ،به 60
مورد برسد.وی تصریح کرد :قراردادهای
خودرویی منعقد شــده با خارجیها،
فرصــت خوبی بــرای قطعهســازان،
خودروسازان و مصرفکنندگان است اما
قطعهسازان آگاهی و شناخت کاملی از
قراردادها ندارند که در این زمینه ایدرو
و خودروســازان آماده پاسخگوییاند.
رییس هیات عامل ایدرو در ادامه افزود:
نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی
از سالهای گذشته تاکنون حاکی از روند
رو به رشد آن است که امسال بیش از
هزار شــرکت داخلی و خارجی در آن
حضور دارند.
وی یادآور شد :صنعت خودروسازی
کشور نیز در سالهای اخیر رشد خوبی
را تجربه کرده و همواره با افزایش تولید
مواجه بوده اســت؛ سال گذشته یک
میلیون و 350هزار دستگاه خودرو تولید
شد که این میزان امسال به یک میلیون و

دســتاوردهای گروه صنعتــی ایرانخودرو در
سال 96را میتوان گام مهم تحول در خودروسازی
كشور به شمار آورد؛ چه آنكه در این سال نخستین
و مهمترین قرارداد بینالمللی صنعت خودروی ایران
با برندهای معتبر برای طراحی پلتفرم به مرحله اجرا
رسید و همكاری ایرانخودرو با سازندگان طراز اول
جهانی به صورت رسمی آغاز شد.
اجرای قرارداد و تفاهمنامه بینالمللی ایرانخودرو
با طراحان و صنعتگران معتبر جهانی براساس برنامه
زمانبندی و شرح وظایف طرفین قرارداد آغاز شد.
این پروژه با مشاركت و همكاری شركتهای مطرح
جهانــی مانند پینین فارینــای ایتالیا ،هیوندایی
پاورتــك كرهجنوبــی و ماهلــه آلمــان درحال
اجرا است.
بــه منظور تحقــق اهــداف در بخش طراحی
پلتفرم و توســعه محصول ،نخســتین نشســت
مشترك سازندگان پلتفرم جدید با عنوان«Early
 »Supplier Involvementبا حضور نمایندگانی
از شــركت پینین فارینا و نمایندگان شركتهای
طراح و ســازندگان داخلی و خارجی در روزهای
ابتدایی آبان ماه در محل سالن اجتماعات ساپكو
برگزار شد.
در این نشســت كه نمایندگان و مدیران ارشد
طراحــان جهانی و بیش از  80ســازنده 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
شركت پینین فارینا بود تا به تمامی تامینكنندگان
داخلــی و خارجی عالقهمند ،اهداف فنی و برنامه
زمانی پــروژه پلتفرم جدید ایرانخودرو را معرفی
كنند.
 نقش مهم زنجیره تامین
مدیرعامل ســاپكو اولین سخنران این نشست
بــود .وی درباره طرفهای قرارداد طراحی پلتفرم
جدید ایرانخودرو گفت :پینین فارینا از شركتهای
مطرح در بخش طراحی خودرو ،هیوندایی پاورتك
كره در طراحی و تولید گیربكس اتوماتیك و ماهله
آلمان در طراحی موتور خودرو از شــركای اصلی
ایرانخودرو در پروژه طراحی پلتفرم جدید هستند
كه با همراهی ســازندگان بنام خارجی و بیش از
 100سازنده داخلی مسوولیت اجرای پروژه پلتفرم
جدید ایرانخودرو را برعهده دارند.
حسین نجاری هدف پروژه طراحی پلتفرم جدید
را ارتقــای نام ایرانخودرو در بازارهای بینالمللی
دانست و ضمن وسیع خواندن طیف آن از مرحله
مفهومی و كانســپت تا تولید انبوه خودرو گفت:
طراحی ،مهندسی ،اجرا ،تولید و ارزیابی در طیف
اجرای این پروژه قرار دارند.
نجــاری افزود :شــركت ایتالیایی پینین فارینا
طراحــی پلتفرم مــاژوالر بــرای خودروهایی در
كالسهای ســدان،هاچ بك ،كراس اوور و وانت را
برعهده خواهد داشت و شركت ماهله نیز طراحی
پیشرانه با احتراق بنزینی را انجام خواهد داد.

 600هزار دستگاه خواهد رسید و طبق
سند چشم انداز به سه میلیون دستگاه در
سال  1404افزایش خواهد یافت.
 فاصلهزیادبینکیفیتخودروها
با انتظارات مردمی
به گفته معاون وزیر صنعت ،تاکید
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر افزایش
کمــی و کیفی تولید اســت و در این
زمینه اســتانداردهای مورد نیاز ابالغ
شده است.
وی خاطرنشــان کرد :هرچند روند
ت اما
کیفی خودروها رو به بهبود اســ 
هنوز بین رضایتمندی مردم با کیفیت
موجود فاصله زیادی وجود دارد.
معظمی با اشاره به قراردادهای متعدد
خودرویی منعقد شــده با خارجیها،

گفــت :یکی از بندهای اصلی همه این
قراردادها ،ارتقای کیفی قطعهســازان
ایرانی است تا در نهایت ،به شبکه جهانی
پیوند بخورند.
وی با اشــاره به اینکه این مهم در
ســایپا و ایرانخودرو آغاز شده است،
افزود :امسال و با وجود همه مشکالتی
که در فضای کســب و کار وجود دارد،
شــاهد کاهش و تعدیل نیروی انسانی
در قطعهسازیها نبودیم که خبر خوبی
است؛ هرچند مشکل اصلی قطعهسازان،
پرداختیهای آنهاست.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پاســخ به انتقاد یکی از خبرنگاران
درخصوص حضور گســترده چینیها
در این دوره از نمایشــگاه بیان داشت:

بازار ،ویژگیهای خاص خــود را دارد
و نمیتوان مانع حضور شرکتها شد.
نمایشگاه فرصتی برای همه کشورها و
شرکتهاست و شرکتهای با شناخت
بهتر و بازاریابی قویتر حضور پررنگتری
خواهند داشــت.معظمی با اشــاره به
قراردادهــای منعقده با شــرکتهای
ی افزود :آنچه در همه قراردادها
خارج 
بر آن تاکید شده ،شروع داخلیسازی با
 40درصد است ،اما در همه قراردادها تا
زمان اجرایی شدن آنها ،وزارتخانه اجازه
داده با درصد کمتری از داخلیســازی
وارد بازار شویم.
با گشــتی در این نمایشگاه شاهد
حضور پررنگ شــرکتهای چینی و
ترکیهای و حضور کمرنگ شرکتهای

سازندگان پلتفرم جدید ایرانخودرو گرد هم آمدند

گامی مهم در تحول خودروسازی كشور

مدیرپروژه طراحی پلتفرم جدید ایرانخودرو تاكید
كرد :محصوالت در دو بخش مشخصات سطح باال و
معمولی طراحی خواهد شد كه پیشرانه محصوالت
در هر دوبخش موتور سه سیلندر توربو شارژ است.
وی ادامه داد :پروژههای صنعتیسازی نیز همزمان
در بخشهای بدنهسازی ،پرس ،مونتاژ و ...درحال
انجام است.
مدیرعامل ســاپكو زمان عرضه اولین محصول
ایــن همكاری را دو ســال و نیم آینده اعالم كرد
و گفت :قیمت محصوالت در دو بخش سطح باال
و معمولــی رقابتی خواهد بــود .وی صادرات 30
درصدی و بومیسازی بیش از  70درصد قطعات
و مجموعهها را از دیگر اهداف پروژه عنوان كرد و
گفت :در صورت تحقق اهداف داخلیسازی ،قیمت
محصول رقابتی خواهد بود.
وی همكاری سازندگان در اجرای پروژه را مهم
توصیــف كرد و گفت :درحال حاضر بیش از 600
ســازنده و تولیدكننده داخلی با ساپكو همكاری
میكننــد و در بخشهــای مختلف مجموعهها و
قطعات را در اختیار ایرانخودرو قرار میدهند.
 تولید موتور بسیار كممصرف
عضو هیاتمدیره شركت ماهله آلمان نیز در این
نشست با بیان اینكه همكاری ما با ایرانخودرو در
مســیر پیشرفت و توسعه قرار دارد ،گفت :یكی از
پروژههای مشترك ایرانخودرو و ماهله تولید یك
نمونه پیشرانه سه سیلندر است كه بسیار كممصرف
خواهد بود.
مارتین برگر اظهار كرد :افزایش استانداردهای
پیشرانهها و رفتن به سمت هیبریدیها پرهزینه
است و به همین دلیل از نمونههای سادهتر شروع
كردیم .ضمــن اینكه ماهله در بخش  CNGهم
تجربیات زیادی دارد.
وی در ادامــه ضمن اشــاره به پتانســیلهای
همــكاری با ایرانخــودرو گفت :شــركت ما در
بخش پیشرانه كنسرسیوم طراحی و تولید پلتفرم
جدید ایرانخــودرو فعالیت میكنــد و با توجه
به پتانســیلهای موجود اطمینان داریم كه این
همكاری چندملیتی نتیجه بسیار خوبی به همراه
خواهد داشت.

برگــر افزود :میدانیم كه در ســالهای آینده
برقیسازی و رانندگی اتوماتیك تا سال ٢٠٣٠و بعد
از آن نقش مهمی در صنعت خودرو جهان خواهد
داشــت از اینرو باید فناوریهایی را به كار گیریم
كه در ســال ٢٠٣٠شیب استفاده از پیشرانههای
درونسوز كمتر شود.
 آمــاده همكاری با قطعهســازان معتبر
جهانی
دبیر انجمن قطعهســازان كشور دیگر سخنران
این نشست بود .وی گفت:اولین تجربه همكاری
قطعهسازان با شــركای جهانی در شركت ایكاپ
بوده كه با ارزیابی دقیق  200واحد قطعهســازی
از ســوی پژو ،در نهایت  100قطعهســاز در كنار
ایكاپ همكاریهای خود را با قطعهسازان جهانی
آغاز كردهاند.
رضا رضایی با اعــام آماده بودن قالبها برای
ساخت قطعات و مجموعههای محصوالت ایكاپ
اظهــار كرد :قطعهســازان آمادگــی دارند میزان
داخلیسازی قطعات در خودروهای 208 ،2008
و  301را به  70درصد برسانند.
وی با بیان اینكه مدیریت هوشمند در ایرانخودرو
باعث شد كشور در شرایط سخت اقتصادی تحوالت
عظیمی را در صنعت خودرو و قطعهسازی تجربه
كند ،افزود :در حال حاضر  1200قطعهساز به تولید
قطعات مورد نیاز خودروسازان مشغول هستند كه
از این تعداد  550واحد عضو انجمن و دارای برند
و شناسنامه هستند.
رضایــی افزود :صنعت قطعهســازی و انجمن
قطعهســازان در اوایل دهه 90براساس استراتژی
توســعه صنعت و با حمایت خودروسازان و دولت
شكل گرفت و با حمایتهای خودروسازان مراحل
رشد خود را پشت سر گذاشت.
وی با اشاره به ظرفیت فعلی قطعهسازان گفت:
هماكنون بیش از  270هزار نیرو در قطعهسازی كشور
مشغول كار هستند و میزان دارایی ثابت قطعهسازان
با گردش مالی پنج میلیارد دالر ،چهار میلیارد دالر
برآورد میشود.
رییس انجمن قطعهسازان كشور ضمن اشاره به
تصمیم درست و بجا در استفاده از توان قطعهسازان

بزرگ اروپایی بودیم به طوری که گویی
صنعت قطعهســازی کشور در دستان
چینیها و ترکیه جای گرفته است.
وقتی با شــرکتکنندگان در این
نمایشــگاه صحبت میکنیم از نحوه
برگزاری نمایشــگاه و ارائه امکانات به
بخــش خصوصی گله میکنند .برخی
دیگــر نیز از زمان کوتــاه برای برپایی
غرفههــا انتقاد کردند که باعث شــده
کیفیت غرفهها پایین بیاید.
  چین و ترکیه گوی سبقت را
ربودند
یکــی از شــرکتکنندهها در این
نمایشــگاه به «جهان صنعت» گفت:
نشان دادن توانمندی شرکتها هدف
اصلی حضور در دوازدهمین نمایشگاه
قطعات ،لوازم و تجهیزات خودرو است.
فرشاد آتاکیشــیزاده ،مدیر فروش
شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک
حضور سایر کشورها را بسیار کمرنگ
دانســت و گفــت :تنهــا چینیها و
شرکتهای ترکیهای در نمایشگاه حضور
دارند .با توجه به رفع تحریمها و توافقات
اخیر انتظار بیشتری از حضور خارجیها
داشتیم که این موضوع به گسترش روابط
برگزارکنندگان نمایشگاه با نمایندگان
صنعت خودرو در سایر کشورها بستگی
دارد و با اطالعرسانی بینالمللی میتواند
جذب بیشــتری در عرصه بینالملل
داشته باشد.
 مشکالت مالی و عدم حضور
برخی شرکتهای داخلی
مدیرفروششرکتتولیدمنابعتغذیه
الکترونیک افزود :بسیاری از شرکتهای
داخلــی هم به دلیل مشــکالت مالی
توان حضور در این مارکتینگ بزرگ را
نداشتند .حمایت دولت از این شرکتها با
پرداخت تسهیالت با بهره پایین میتواند
مشــکالت عمدهای از ایــن گروههای
صنعتی را طرف کند.
گزارش 2

داخلی در مشــاركتهای بینالمللــی در تولید
خودرو گفت :قطعهسازان بزرگ و توانمند داخلی
آمادگی دارند با ایجاد شــركتهای جوینتونچر
یا شــكلهای دیگری از همكاری ،با قطعهسازان
بزرگ جهانی مشاركت كنند و موجب فناوری در
این بخش شوند.
 تولید خودروهــای مختلف روی پلتفرم
جدید
نماینده مدیرعامل شركت پینین فارینا ایتالیا به
عنوان یكی از طرفهای اصلی قرارداد ،پروژه این
شركت در همكاری با ایرانخودرو را طراحی پلتفرم
آینده این خودروساز اعالم كرد و گفت :طراحی و
توســعه خودروها و موتورهــای احتراق داخلی با
همكاری دیگر شركتهای حاضر در این كنسرسیوم
از جمله فعالیتهای ما خواهد بود.
جینو موزاكو اظهار كرد :استراتژی اصلی ما سبك
جدیدی دارد كه تنها شــامل طراحی یك خودرو
نمیشود و مباحثی مثل مصرف سوخت ،رقابتی
بودن ،ایمنی و محیطزیست را نیز در نظر دارد.
وی گفت :تولید خودرو در كالسهای مختلف
هاچبك ،ســدان ،كراس اوور و اسیووی روی این
پلتفرم پیشبینی شــده است ،ضمن اینكه تولید
خودروهــای هیبریدی و الكتریكــی نیز در این
كنسرسیوم مورد نظر قرار گرفته است.
موزاكو در ادامه ضمن معرفی شــركت پینین
فارینا گفت :شــركت ما یك شــركت طراحی و
مهندســی اســت كه محصوالتی مثل فراری از
جمله خودروهایی هستند كه توسط این شركت
طراحی میشوند.
 زیرســاختهای مطلــوب ،عامل مهم
سرمایهگذاری
دیگر سخنران نشست سازندگان پلتفرم جدید
ایرانخودرو ،معاون طراحی و توسعه محصول جدید
ایرانخودرو بود .وی گفت :با اجرای پروژه طراحی
پلتفــرم جدید ایرانخــودرو و عرضه محصوالت
جدید ،سهم بازار افزایش یافته و اهداف صادراتی
نیز محقق شود.
كامران ســپهری با اشــاره به رشد اقتصادی
ایران در شــرایط لغــو تحریمهــای بینالمللی
گفت :زیرســاختهای موجود در ایران نسبت به
كشــورهای منطقه در شرایط مطلوبی قرار دارد،
نیروی انسانی جوان در دسترس با سطح دانش و
تخصص مناسب نیز یكی از مزایای سرمایهگذاری
به شمار میرود.
وی افزود :ایــران با جمعیت  84میلیونی خود
تقاضای باالیی برای خودرو در آینده خواهد داشت
كه این فرصت و مزیتی است كه سرمایهگذاران به
آن توجه دارند.
سپهری به میزان باالی فروش خودرو در بازار
ایران اشاره كرد و گفت :در سال  2016با فروش
یك میلیــون و نیم خودرو رتبــه  13فروش از
آن بازار ایران بوده اســت كه پیشبینی میشود
بــا عرضه محصوالت متنــوع در آینده این رتبه
ارتقا یابد.

خبر

وزیر کار:

ل اولی داشتیم
امسال  ۴۰۰هزار شغ 
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری ۱۲
درصدی بر اســاس هدفگذاریها باید به  ۴درصد برسد گفت :امسال
 ۴۰۰هزار شغل اولی داشتیم که یکی از برنامههای ما رسمی کردن
آنهاست.
علی ربیعی با بیان اینکه مهمترین برنامه ما تثبیت شــغل است،
گفت :وقتی رکود طوالنی داریم روی همه چیز تاثیر میگذارد بنابراین
در این شرایط باید روی تثبیت شغل کار کنیم.
بــه گزارش مهر وی تاکید کرد :نرخ بیکاری ما  ۱۲درصد اســت
که بر اســاس برنامهها باید به چهار درصد برسد؛ اکنون ساالنه ۸۰۰
هزار بیکار تحصیلکرده به جامعه افزوده میشــود .ما امســال ۴۰۰
هزار شــغل اولی داشــتیم که یکی از برنامههای ما این است که آنها
را رســمی کنیم .همچنین پیشبینی ما این است که آنها را به ۷۰۰
هزار شغل برسانیم.

نمایندگیهای رسمی واردکننده خودرو
دارای مجوز پیشفروش
مدیــر کل صنایع خودرو و نیرو محرکــه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت فهرست شــرکتهای نمایندگی رسمی واردکننده خودروی
دارای مجوز پیشفروش را اعالم کرد.
امیرحسین قناتی با اعالم این خبر افزود :این اقدام در جهت رعایت
آییننامه اجرایی قانون حمایت مصرفکنندگان خودرو مصوب هیات
وزیران و نیز جلوگیری از پیشفروش خودروهای وارداتی از ســوی
شرکتهای فاقد مجوز است.
وی گفــت :بر این اســاس نام  15مدل خودرو با ذکر شــرکتهای
واردکننده رســمی بــه عنــوان خودروهای مجاز بــرای پیشفروش
اعــام شــدند که شــرکت جهــان نوین آریا بــا دو مــدل خودروی
 NISSAN JUKEو  ،NISSAN XTRAILشــرکت نگیــن
خــودرو بــا دو مــدل RENAULT KOLEOSوRENAULT
 TALISMANو نیز شرکت ایر تویا با پنج مدل TOYOTA CHRو
 TOYOTA LEXUS NXT200 ،TOYOTA PRIUSو
TOYOTA RAV4و نیز  LEXUS RXT200از جمله آنها هستند.
به گزارش شاتا ،مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :همچنین شرکت آرین موتور پویا برای واردات
و پیشفروش دو مدل خودروی  MITSUBISHI ASXاستیشن
واگن ( )CVTو نیز  MITSUBISHI OUTLANDERاستیشن
واگن ( )CVTو شــرکت آرین موتور تابان برای خودروهای،3 DS
 LS 5 DS ،6 DS ،5 DSو 4 DSمجاز اعالم شدهاند.
قناتی در ادامه گفت :شرکت کرمان موتور برای واردات و پیشفروش
 HYUNDAI SANTFEو HYUNDAI IX35و شرکت آسان
موتــور برای خودروی  ELANTRAو رامک خودرو برای واردات و
پیشفروش خودروی  TIVOLIنیز مجاز هستند.

زلزله به کارخانههای سیمان غرب کشور
آسیب وارد نکرد
دبیر انجمن ســیمان گفت :زلزله آسیبی به کارخانههای سیمان
واقع در غرب کشــور وارد نکرده و هماکنون در این کارخانهها قطعی
برق و گاز نداریم.
عبدالرضا شیخان اظهار داشت :زلزله باعث قطع برق در غرب کشور
شد و در نتیجه برق کارخانههای سیمان واقع در آنجا نیز قطع شد اما
بعد از چند ساعت جریان برق مجددا ً برقرار شد.
وی با بیان اینکه قطعی گاز در کارخانههای ســیمان غرب کشور
اتفاق نیفتاده است ،گفت :دو کارخانه سیمان در غرب واقع شده که
در حال حاضر مشکلی در روند تولید آنها وجود ندارد.
وی همچنیــن در مــورد موضــوع تعیین قیمت مــازوت برای
کارخانههای سیمانی در آستانه روزهای سرد سال به فارس گفت :هنوز
بوکار
بخشــنامهای در این مورد صادر نشده اما بر اساس قانون کس 
در صورت قطع گاز ،مازوت یارانهای به کارخانههای سیمان اختصاص
خواهد یافت.
شیخان به فارس تصریح کرد :بســیاری از کارخانههای سیمانی
مطابق با میزان عرضه و تقاضا به تولید ســیمان میپردازند و در این
شرایط ،مطرح کردن بحث عدم پرداخت یارانه مازوت به کارخانهها به
منظور مدیریت تولید و جلوگیری از تولید مازاد ،منطقی نیست.
وی با اشــاره به طلب  29میلیون دالری صنعت سیمان از وزارت
نفت بابت صرفهجویی در مصرف گاز طی سالهای قبل ،گفت :در حال
حاضر کارخانههای سیمانی با  73درصد ظرفیت خود فعال هستند.

توسط جهانگیری صورت گرفت؛

ابالغ آییننامه اجرایی قانون حمایت از
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار
معاون اول رییسجمهور آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه
و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از
منابع صندوق توسعه ملی را ابالغ کرد.
در ایــن آییننامه که توســط اســحاق جهانگیــری ،معاون اول
رییسجمهــور به وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،ارتباطات و
فناوری اطالعات ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری،
سازمان برنام هوبودجه کشور ،بانک مرکزی ،معاونت توسعه روستایی و
مناطق محروم کشور و نهاد ریاست جمهوری ابالغ شده ،منابع مالی
اجــرای این قانون ،معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دالر از
منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است.
به گزارش ایبِنا ،بر اساس این آییننامه عالوه بر تعیین سهم استانها
بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی ،نرخ بیکاری و درآمد سرانه
استان ،سهم بخشهای هدف نیز به تفکیک بخش کشاورزی و منابع
طبیعی ( ۴۵درصد) ،صنایع و معادن کوچک ( ۱۰درصد) ،فعالیتهای
خدماتی و فناوری اطالعات ( ۱۵درصد) ،گردشــگری ( ۱۰درصد)،
صنایعدســتی و فعالیتهای فرش دســتباف ( ۱۰درصد) و سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی مســتقر در نواحی صنعتی روستایی و
شهرهای زیر ده هزار نفر ( ۱۰درصد) مشخص شده است.
همچنین وظایف دســتگاههای بخشــی نیز در این آییننامه به
صورت دقیق تعیین شــده و در بخش دیگری از آییننامه آمده است
که دستگاههای اجرایی و موسسههای عامل موظفند به طور مستمر
گزارشهای عملکرد خود را در ســامانه نظارت و بر اساس ترتیبات
و زمانبندی که توسط سازمان برنام هوبودجه اعالم خواهد شد ثبت
و ارائه کنند و ســازمان برنام هوبودجه نیز موظف به ارائه گزارشهای
دورهای شــش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی
به رییسجمهور و مجلس شورای اسالمی است.

