استاندار کرمانشاه :

همايش فرصتهاي سرمايه گذاري استان،
بايد جلوه گرشناسايي درست ظرفيت هاي كرمانشاه باشد

استانداركرمانش��اه تاكيدك��رد :همايش فرصتهای س��رمايه گذاري اس��تان كه
قراراس��ت درتهران براي معرفي ظرفيتهاي ومزيتهاي كرمانش��اه دربخش��هاي
مختل��ف برگزارش��ود ،بايدتمهيدات الزم جهت برگزاري آن به ش��كل مطلوب
وباش��كوه خاصي انديش��يده ش��ود .به گزارش واحد خبرروابط عمومي واموربين
الملل اس��تانداري؛مهندس هوش��نگ بازوند درجلس��ه س��تاد س��رمايه گذاري
استان ،اظهارداشت :اين همايش بايدجلوه گروبيانگر ظرفيتها ،پتانسيلها ومزيتهاي
استان دربخشهاي كشاورزي ،صنعتي ،گردشگري وخدماتي باشد.وي تاكيدكرد:
براي برگزاري همايش فرصتهاي س��رمايه گذاري استان ضروري است كه همه
دراين راس��تا تالش��واهتمام داشته باشيم.وي بااش��اره به فرصتهاومزيتهاي ويژه
استان دربخشهاي مختلف خاطرنشان ساخت :بامعرفي صحيح ومناسب مزيتهاي
استان ،فرصت خوبي براي شناس��ايي اين مزيتها فراهم خواهد شد وبدون شك
س��رمايه گذاران بيش��تري انگيزه الزم رابراي س��رمايه گذاري دراس��تان بدست
خواهندآورد .مهندس بازوند تاكيدكرد :فرصتهاي س��رمايه گذاري اس��تان بايدبه
شكل هنرمندانه به س��رمايه گذاران شناسانده ش��ودزيرا اين استان دربخشهاي
كشاورزي ،صنعتي ،گردشگري وخدماتي داراي ظرفيتهاي مناسبي براي سرمايه
گذاري است.وي خواستارتبيين وتشريح ظرفيتهاي استان باارائه برنامه هاي جذاب
به سرمايه گذاران شد.دراين جلسه چندين طرح آماده سرمايه گذاري دراستان مورد
بررس��ي قرارگرفت واستانداركرمانشاه دستورات الزم رابراي تسريع درروندامورات
اين طرحها صادركرد

معاون استاندار :

شهرداران به دنبال خلق درآمد پايداربراي شهرداري ها باشند

معاون هماهنگي امورعمراني اس��تانداري گفت :شهرداران بايد نوع نگاه خود رابه
خل��ق درآمد تغيير دهند زيرا خلق درآمد ،تنها ارجاع به ماده  100وشهرفروش��ي
و تغييركارب��ري نيس��ت.به گ��زارش واحد خب��ر روابط عموم��ي واموربين الملل
استانداري؛مهندس مهرداد ساالري امروز درگردهمايي شهرداران استان كه درمحل
سالن جلسات تدبيراستانداري برگزارشد ،افزود 50 :درصد خدمات دراستان كرمانشاه
درمركز اس��تان ارائه ميش��ود وبه خاطر حجم خدمات شهرداري كرمانشاه نسبت
به ش��هرداريهاي ديگر متفاوتاست .وي اظهارداشت :براي حل سريعترمشكالت
درشهركرمانشاه يك كميته راهبردي وباحضورمديركل دفترشهرياستانداري ،فرم
اندار،ش��هردارورئيس شوراي شهروكميسيونهاي عمران وسرمايه گذاري تشكيل
ش��ده زيرا خدماتی كه دركرمانشاه ارائه ميشود فراترازاستان است واين شهرحتي
به استانهاي همجواروكش��ورعراق نيزخدمات ارائه ميكند.وي بااشاره به برگزاري
نشست كارگروه توسعه منطقه  4كشوردراستان كرمانشاه ،بيانداشت :ازسوي وزارت
كشورمقررشده كه دبيرخانه اينكارگروه بااستان كرمانشاه باشدواولين جلسه آن هفته
گذشته به منظور بررسيهاي الزم براي توسعه هرچه بيشتراستانهاي اين مناطق
دركرمانشاه برگزارشد.مهندس ساالري درادامه به ايجاد درآمد پايدارتوسط شهرداران

تاكيد كرد وگفت :شهرداران بايد به گونه اي عمل كنند كه يك درآمدپايداروعمومي
رادرش��هرداريها داشته باش��ند وهمواره تالش خود رابراي خلق درآمدهاي جديد
بكارگيرند.معاون هماهنگي امورعمراني استانداري باتاكيد برنظارت كافي وجدي
شهرداران دراجراي پروژههاي عمراني درشهرها ،تصريح كرد :وظايف شهرداران
به گونه اي است كه ازيكسوبايد براي خلق درآمدهاي جديد تالش كنند وازسوي
وظيفه دارند كه به عموم جامعه خدمات بهتروبيش��ترارائه كنند.وي خاطرنش��ان
ساخت :شهرها نيازهاي روزدارند ودرحال حاضردرشهرهاي توسعه يافته دنيا بحث
ش��هرهاي الكترونيكي ،يكي ازنيازهاي مهم به شمارميرودلذاش��هرداريها عالوه
براينكه بايدبه كارهاي روزمره خود بپردازند همچنين ضرورت دارد كه درفكرارائه
خدمات جديدبه شهروندان باشند.وي شهرداران رابه اجراي فضاهاي زيبا واثربخش
براي مردم با هزينه هاي كم فرا خواند وگفت :ضرورت ندارد كه باهزينه هاي زياد
به دنبال اجراي خيلي طرحهاي سنگيني باشيم كه باتوجه به وضعيت بودجه از اجرا
وادامه آنها بازبمانيم لذاباهزينه هاي كم ميتوان فضاهاي بس��يارزيبا ومفرح براي
شهروندان ايجاد كرد كه اينموضوع به خالقيت وابتكارشهرداران نيازدارد.مهندس
ساالري تاكيد كرد :نبايديك الگو فضاي شهري رابراي تمام شهرهاي استان بكار
برد مث ً
ال اگريك نماد يايك پروژه دريك شهرانجام ميشودهيچ نيازي به استفاده
اين نماد درشهرهاي ديگر نيست بلكه گردشگربه هركدام ازشهرهاي استان ميرود
بايد بابرنامه هاواقداماتي متفاوت روبروشود تاانگيزه كافي براي سفرمجدد راپيدا كند.
معاون هماهنگي امورعمراني استانداري گفت :شهرداران وظيفه دارندكه از خالقيتها
وقابليتهاي خود براي برند شدن شهرها استفاده كنند واگرتنها به روشهاي قديمي
وسنتي بس��نده كنيم هيچ تحولي درشهرها اتفاق نخواهد افتاد.وي با بيان اينكه
درشهرها بايد فضاي زندگي متنوع باشد برضرورت تجهيزخدمات و ماشين آالت
ش��هرهاي استان به تجهيزات جديد تاكيد كرد .وي تصريح كرد :شهرداران بابت
پول ودرآمد يكه ازمردم دريافت ميكنند در قبال آنها تعهد ووظيفه دارندكه خدماتي
مطلوب ارائه كنند.مهندس س��االري تاكيدكرد :چنانچه مشاهده شود كه هركدام
ازش��هرداريهاي اس��تان ازاعتبارات عمراني خود صرف پرداخت حقوق به پرسنل
خود ميكند حتم ًااعتبارات عمراني آن كم وصفرخواهدش��د زيرا اعتبارات عمراني
رابه ش��هرداريهاي مشاركت براي ارائه خدمات كسب گردد وازاين طريق فرصت
سازي و توسعه فضاي شهري براي شهروندان ايجادشود.وي همچنين ازاختصاص
بيش از  15ميليارد تومان اعتبار براي شهرداريهاي مناطق زلزله زده خبرداد وگفت:
باتخصيص اين اعتبارات درنظرداريم كه عالوه بربازس��ازي اين مناطق فرصتي
مناسب براي ارائه خدمات بيشتربه شهروندان مناطق زلزله زده ايجاد شود.معاون
هماهنگي امورعمراني استانداري بيان داشت :ازفرمانداران خواسته ايم كه عالوه
برانجام كارهاي اقتصادي وامورات سياس��ي حتم ًابه بخش عمران شهرستانهاهم
توجه ويژه داشته باشند.مهندس ساالري بابيان اينكه خلق درآمددرشهرداري تنها
ماده  100نيست ،گفت :ش��هرداران بايدنوع نگاه خودرابه درآمد شهرداريها تغيير
دهند زيراخلق درآمد ،تنها اقدام به ماده  100وشهرفروش��ي وتغييركاربري نيست

زيرا بااين موضوعات نه تنها درآمد پايداري براي شهرداري محقق نميشود بلكه
منجر به افزايش گرفتاريها ومشكالت درشهرهاميگردد.وي در پايان سخنان خود
بااش��اره به ضرورت حمايت ازتوليدات وكاالهاي ايراني درس��ال حمايت ازكاالي
ايراني خواستار خريد تمام محصوالت موردنياز درشهرداريها ازتوليدات داخلي توسط
شهرداران شد.

معاون استاندار:

يك ميليارد تومان اعتباربراي توسعه بخش آي تي درنظرگرفته ايم

معاون هماهنگي اموراقتصادي وتوس��عه منابع اس��تانداري گفت :امسال ازمحل
كمكهاي فن��ي واعتباري ،رقمي معادل يك ميليارد تومان براي توس��عه بخش
آيتي اس��تان درنظرگرفته ايم.به گزارش واحد خبرروابط عمومي واموربين الملل
اس��تانداري؛مهندس رضا رحيمي امروز در جلسه بررسي تسهيالت طرحهاي آي
تي استان ،افزود :امسال ازمحل كمكهاي فني واعتباري رقمي معادل يك ميليارد
تومان بودجه براي توسعه بخش آي تي قرارداديم وپست بانك مسئول پرداخت
اين تس��هيالت به متقاضيان اين بخش اس��ت.وي ازهمه كارآفرينان اين بخش
خواست كه از فرصت فراهم آمده براي ايجاداشتغال دراستان استفاده كنند.
معاون هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منابع تصريح كرد :همه وظيفه داريم كه
كارآفرينان وجواناني را كه دربخش آيتي فعاليت دارند ،حمايت وبس��ترهاي الزم
رابراي فعاليت گسترده ترآنها فراهم كنيم.مهندس رحيمي بيان داشت :بايد يك
نگاه ويژه درزمان تصويب وپرداخت تسهيالت به حوزه آيتي استان اعمال شودو
ازهمه ميخواهيم كه اين بخش مهم راحمايت وپش��تيباني كنند.وي بيان داشت:
دفتر س��رمايه گذاري ودفترهماهنگي اموراقتصادي اس��تانداري برنحوة پرداخت
تسهيالت وچگونگي روند اجرايي طرحها نظارت خواهند داشت.معاون هماهنگي
اموراقتصادي وتوسعه منابع استانداري ازسازمان امورصنفي رايانه اي ومراكزدانش
بنيان خواست كه بيش ازپيش براي توسعه بخش آيتي استان كه زمينه ساز ايجاد
اشتغال براي جوانان استان است ،تالش وبرنامه ريزي داشته باشند.وي بابيان اينكه
بخش آي تي زمينه گسترده اي براي توسعه دارد،گفت :ضرورت دارد كه به سمت
توانمند ساختن هرچه بيشترجواناني كه درزمينه آي تي فعاليت دارند،گام برداريم
زيرا اين بخش قادر اس��ت كه اشتغالزايي خوبي درمناطق مختلف استان به ويژه
روستاها ايجاد كند.

معاون استاندار:

جمهوري اسالمي هيچگاه نقض كننده تعهدات خود نبوده است

معاون سياسي وامنيتي استانداري گفت :جمهوري اسالمي ايران هيچگاه نقض
كنن��ده تعهدات خود نبوده وهمواره به تعهدات و تفاهماتي كه داش��ته،پايبندبوده
است.به گزارش واحد خبر روابط عمومي واموربين الملل استانداري؛محمد ابراهيم
الهي تبار درنشست روزملي جمعيت كه درتاالرهمايشهاي بيمارستان امام رضا(ع)

برگزارش��د،افزود :اين روزها شاهد تحوالت وتحركاتي در حوزه مسائل بين الملل
هس��تيم خصوصا آن چيزي كه امروز درصدر اخبار رسانه هاي جهان قرارگرفته
درحوزه مس��ائل برجام خروج آمريكا ازبرجام،نظراتي كه جمهوري اسالمي دراين
خصوص داشته وتاكيداتي كه مقام معظم رهبري درحوزه سياست خارجي خصوصا
بعدازخروج امريكا داش��تند وتحوالتي ك��ه امروزاروپا پيرام��ون مذاكراتيكه بين
كشورهاي اروپايي وجمهوري اسالمي ايران درجريان هست وبه تعبيري مذاكرات
1+4خيلي مختصرعرض ميكنم.وي بيان داشت :اززمانيكه برجهاي دوقلوي آمريكا
موردحمله قرارگرفت آمريكا يك سياستي رادر  فرا مرزها پيگيري  كردوبه دنبال
اين بود كه هرنقطه اي ازجهان كه امنيتش را تهديد كند آن مركزرابه شكلي در
كنترل خوددرآورد.وي اظهارداشت :تقريبا دهه هشتاد آمريكا چندين  كشورازجمله
ايران،ليبي  ،افغانس��تانوكره شمالي رامركزشرارت خواند وسناريوهايي رابراي اين
كشورها تعريف كرد ودراين راستا بود كه به بهانه هاي مختلف اينكار راشروع كرد
ازجمله درليبي بحث سقوط هواپيما درسودان بحث ترور رئيس جمهور مصرومبارزه
باتروريست رامطرح كرد درافغانستان عليرغم اينكه طالبان راخودشان درافغانستان
مطرح كردند درآنجا نيز بحث مبارزه باتروريسم رابهانه كردند ،درعراق ضمن اينكه
خودش��ان مشوق صدام بودند ،صالحهاي شيميايي را مطرح كردند.وي ادامه داد:
درايران هم بحث سالحهاي هسته اي رامطرح وتهديدها وتحريمهاي خود را عليه
كشور شروع كرد وبرخي ازكشورها رادرذيل بحث فصل هفتم شوراي سازمان ملل
قرارگرفتند يعني كشوري كه تهديدكننده امنيت جهاني است وهمه كشورهاموظف
هستند كه هماهنگ باهم درجه برداشتن اين تهديد همراه وهمگام باشند .الهي
تبارتصريح كرد :كش��ورهايي كه درطول تاريخ فعاليت سازمان ملل متحد درذيل
فصل هفتم سازمان ملل قرارگرفته اند قطعا بافروپاشي وتغييرنظامها مواجه شده
اندوهمانطور شاهدبوديم كه لبيي  ،عراقوافغانستان چه سرنوشتي پيداكردند .وي
اظهار داش��ت :دربحث مذاكراتي كه دربرجام اتفاق افتاد مابهانه آمريكا وكساني
راكه با آمريكا هماهنگ شده بودند راگرفتيم وبه دنيا فهمانديم كه به دنبال توليد
بمب هسته اي نيستيم چون دراين راستا هم فتواي مقام معظم رهبري  راداشتيم
وهماين كه توليد بمب هسته اي باآموزههاوفرهنگ ملي وديني ما سازگاري ندارد
لذااين بهانه ها را ازآنها گرفتيم وآنها رامكلف كرديم كه به برنامه هاي هسته اي
ايران تمكين كنند وامروزشمامي بينيدرئيس جمهورآمريكا دريكي ازصحبتهايش
ميگويد من وقتي صحنه مذاك��رات وزيرامورخارجه آمريكا(جانكري) باظريف را
ديدم گفتم وزيرخارجه آمريكا ازعهده اين ش��خص برنخواهدآمد .معاون سياسي
وامنيتي اس��تانداري خاطرنشان س��اخت :ما در برجام يك توافق با حفظ تمامي
منافع ملي مان بس��تيم وآنچيزي كه آمريكا رادغدغه مند كرد اين بود كه بااين
توافق،هدفي را كه در راستاي تغييرجمهوري اسالمي دنبال مي كرد،ناكام گذاشت
لذا به اين جهت ترامپ براساس يك سري ازاقداماتي كه برخي مراكزجاسوسي دنيا
انجام دادند روي كارآمد كه بتوانداين معاهدات را برهم بزند .وي گفت :امروزهمه
شاهد هس��تند كه عليرغم اينكه آمريكا ازبرجام كناركشيد امابه دنبال اين بودند
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ك��ه ايران رابه عنوان نقض كننده معاهده برجام معرفي كنندتادراين راس��تاازاين
فرصت براي فش��ارهاي بيشتر برجمهوري اس�لامي ايران استفاده كنند اماايران
به صراحت اعالم كردبه تعهداتي كه منعقد كرده ،پايبنداس��ت.وي تصريح كرد:
وقتي آمريكا ازبرجام خارج ش��د سه جريان يعني رژيم اشغالگراسرائيل و جريان
جاهليت كه هماناعربس��تان بود ويكس��ري هم جريانهايي به هرشكل در داخل
كش��وربودند ( يك زمان دولت را متهم ميكردند كه چرابرجام رامنعقدكرده است)
ابرازخوشحالي كردند .وي گفت :امروزكشورهاي اروپايي تالش ميكنند كه نظام
جمهوري اس�لامي برجام راحفظ كند وبايد توجه داشت كه اگرهراتفاق ديگري
بيفتند به هرشكل ايران سرفرازانه درمذاكرات حضورپيداكردوسرفرازانه دراجراي
تعهدات بين المللي عمل كردوزماني  هم ك��ه اگرمنافعي دربرجام  متصوربراي
جمهوري اسالمي متصورنباشدقطعا قادرخواهدبود همان فعاليتهايي راكه درسنوات
گذشته دربحث انرژي صلح آميز هسته اي راداشته ،ادامه دهد.الهي تبارخاطر نشان
ساخت :برجام توانست كشورايران راازجنگي كه جامعه جهاني عليه ما تدارك ديده
بود،بيرون بكشدوخيلي ازتحريمها وعهدنامه هاي مختلف عليه ايران را رفع ونقض
نمايد.وي بااش��اره به انجام اقدامات وبرنامه هاي گس��ترده ازسوي نظام ودولت
جمهوري اسالمي براي حل مشكالت مردم ،بيان داشت :باتوجه به اينكه دشمن
به دنبال ايجاد يا س��و نااميدي درجامعه است همه مابايد تالش كنيم كه روحيه
اميدواري وپويايي را درجامعه زنده نگهداريم ومردم را به آينده جامعه اميدوارسازيم.
وي درادامه سخنان خود به برنامه ريزي هاي لحاظ شده براي تشكيل كارگروه
راهبردي جمعيت اش��اره كردو گفت :كارگروهي تحت عنوان ش��وراي راهبردي
جمعيت درهمه اس��تانها ش��كل گرفته كه اين كارگروه،تحوالت جمعيتي رامورد
بررس��ي قرارميدهد و ثبت اسناد اين تحوالت جمعيتي را دراختيارتصميم گيران
نظام براي اتخاد تصميمات مناسب به منظورپويايي،بالندگي و  ...قرارميدهد.معاون
سياسي وامنيتي استانداري افزود :امروز كيفيت جمعيت وپويندگي وهمچنين توزيع
جغرافيايي جمعيت بانگاه توسعه اي نسبت به جمعيت وتحوالت جمعيتي مورد
بررس��ي قرار ميگيرد كه اين حركت،اقدام بسيارمناس��بي است كه ضرورت دارد
دربحث مسائل جمعيت مطرح شود.وي گفت :مادركشوري هستيم كه نرخ باروري
جمعيت پائينتر ازنرخ جانشيني جمعيت است هرچندكه طي دوسال گذشته دراستان
كرمانش��اه دو دهم درصد افزايش  رشد درباروري جمعيت براساس آمار دانشگاه
علوم پزش��كي رقم خورده ولي نرخ جانشيني تالش بيشتري راميطلبد.الهي تبار
ادامه داد:درحوزه ازدواج جوانان قطعا بايدكارهاي بيشتري انجام دهيم وهمچنين
درزمينه تس��هيالتي كه براي ازدواج واشتغال جوانان مصوب شده ،دستگاههاي
ذيربط وظيفه دارند كه بيش��تركاركنند.وي گفت :ماامروزخوشحاليم كه دربحث
كاهش آس��يبهاي اجتماعي،بح��ث كنترل وكاهش رون��د افزايش پديده طالق
اقدامات خوبي دراستان دنبال وپيگيري شده لذاباتوجه به اينكه بحث تحكيم بنيان
خانواده يكي ازموضوعات بسيار مهم درجامعه است همگي وظيفه داريم كه تالشو
جديت خودرادراين راستا بكار گيريم.

حال توليد خودرو خوب تر ميشود

عملکرد صنعت خودرو در دولت تدبير و اميد

صنعت خودرو به عنوان يکي از صنايع مهم و اثرگذار کشور
در سالهاي گذشته افت و خيزهاي فراواني داشته اما در
دولت تدبير و اميد روند توسعه اين صنعت رشد چشمگيري
را تجربه کرده است.
نگاهي به آنچه در صنعت خودروهاي داخلي در چند سال
اخير رخ داده نشان ميدهد که تعامل بين المللي کشورمان
با اروپا توانست دروازههاي توسعه را به روي خودروسازان
داخلي باز کند تا اين فعاالن اقتصادي که سالهاي سختي
را در س��الهاي  91و  92تجربه کرده بودند اندکي آسوده
خاطر شوند و با همراهي خودروسازان بزرگ دنيا زمينههاي
توسعه کيفيت خودروي ايراني را فراهم کنند.
هر چند در س��الهاي گذش��ته برخي حمالت رسانهاي و
هدفمند نيز صنعت خودروي کشور را نشانه گرفت اما نگاه
رو به جلو و عملکرد مطلوب خودروس��ازان به ويژه فعاالن
خودروي��ي در کارخانه بزرگ ايران خ��ودرو ثابت کرد که
بسياري از اين هجمهها کارساز نبوده و خودروسازان ايراني
در مسيري که قرار داشتهاند ثابت قدم مانده اند.
تنها در يک نمونه س��اده ميتوان به موضوع استانداردها
اشاره کرد که خودروس��ازان داخلي و شرکت بزرگ ايران
خودرو در مسير تحقق خواسته شرکت ملي استاندارد ايران
و کس��ب بيش از  85اس��تانداردهاي خودروي��ي در ميان
هجمههاي رسانهاي منتقدان حرکت مطلوب و ارزندهاي
را تجربه کردند.
صنعت خودروسازي ايران در  ۵سال گذشته توانسته است
بار ديگر به توليد يک ميليون و  ۵۰۰هزار دس��تگاه برسد،
در حالي که در اوج تحريمها در سالهاي  ۹۲و  ۹۳ميزان
توليد خودرو به  ۶۰۰هزار دس��تگاه کاهش پيدا کرده بود و
اين روند صعودي طي سالهاي اخير به بازگشت مجدد ۵۰
هزار نفر اشتغال در صنعت خودرو منجر شد.
س��الهاي  ۹۱و  ۹۲پيش از آغ��از کار دولت تدبير و اميد،
تحتتاثي��ر تحريمهاي خارجي روند توليد خودرو در ايران
نزولي ش��ده ب��ود و حتي به کمتر از ي��ک ميليون خودرو
در س��ال رس��يده بود ،اما با روي کار آمدن دولت يازدهم،
روند نزولي توليد خودرو در کش��ور متوقف شد و بعد از آن
س��ير صعودي نيز گرفت تا به رکوردهاي قبل از تحريمها
برسد .در اين چند سال اخير خودروسازهاي ايران به ويژه
ايرانخودرو توانستند با قراردادهاي جديد خارجي ،مدلهاي
روز دنيا را به سبد توليدات خود اضافه کنند .هرچند برخي
از اين محصوالت توليد نشدهاند .با اين حال خروج آمريکا
از برجام ني��ز نميتواند تهديدي ب��راي همکاري خارجي
ايرانخودرو با شرکتهاي خارجي باشد ،زيرا زيرساختها
و تجهي��زات خط توليد اين محصوالت در ايران مس��تقر
ش��دهاند و به زودي وارد فرايند توليد خواهند شد .از طرف
ديگ��ر در قراردادهاي جديد که با ش��رکاي خارجي منعقد
شده ،موارد زيادي پيشبيني شده است.
دولت يازدهم پس از برجام اقدامات مناسبي براي برقراري
تعامل صنعت خودروي ايران با کش��ورها و ش��رکتهاي

ميتوان پيش بيني کرد سهم صنعت خودرو از ايجاد ارزش
افزوده در آينده نزديک با افزايش مواجه خواهد شد.
از ديگر س��و ،ش��يوه جديدي ک��ه در قراردادهاي خارجي
ايرانخودرو اعمال ش��ده ،امکانات ت��ازهاي براي صادرات
خ��ودرو از مب��دا ايران فراه��م کرد .الزام به ص��ادرات ٣٠
درصدي محصوالت توليد ش��ده به صورت مش��ترک در
اي��ران ،در کن��ار انتقال دانش و تکنول��وژي فني به داخل
کشور ،در عمل بهره وري کل اقتصاد ايران را نيز افزايش
داده و حتي موجب اشتغالزايي هم ميشود.

بازاري به بزرگي  ٦٠ميليون خودرو

صاحب فناوري صورت داد که در اين زمينه ،قراردادهايي
با ش��رکتهاي پژو و سيتروئن (فرانسه) امضا شد .از ديگر
رويکرده��اي مهم در دولت تدبي��ر و اميد ،امضاي قرارداد
همکاري ۱۰جانبه بينالمللي براي طراحي و توليد پلتفرم
توس��عه محصوالت جدي��د ايرانخودرو اس��ت و در اين
کنسرس��يوم عالوه بر طراحي پلتفرم و محصوالت جديد
براي ايرانخودرو ،توليد خودروهاي س��واري ،شاسيبلند،
برقي و هيبريدي نيز پيشبيني شده است.
صنعت خودروي کش��ور از س��ال  ۱۳۹۱به بعد تحتتاثير
برخي مشکالت داخلي و خارجي در روند توليد تنزل کرد،
به طوري که از مجموع يک ميليون و  ۶۵۰هزار دس��تگاه
خودروي توليدش��ده در س��ال  ۹۰به  ۹۲۴هزار دستگاه در
س��ال  ۹۱رسيد و سال  ۱۳۹۲نيز روند نزولي توليد خودرو
تشديد شده و توليدات اين بخش به رقم  ۷۳۷هزار دستگاه
کاهش يافت .همچنين براساس اقدامات صورتگرفته از
س��وي دولت يازدهم ،در سال  ۱۳۹۳روند توليد خودرو در
ايران بار ديگر روند صعودي پيدا کرد ،به طوري که به يک
ميليون و  ۱۳۰هزار دس��تگاه افزايش يافت .عالوه بر اين،
سال  ۹۴تعداد خودروهاي توليدي  ۹۷۸هزار و  ۷۹۶دستگاه
شد و سال گذشته هم در مجموع يک ميليون و  ۳۵۰هزار
دستگاه خودرو توليد شد .براساس گزارش وزارت صنعت در
سه سال ( )۱۳۹۳ -۹۵دولت يازدهم ،ازسوي خودروسازان
 ۲ميليون و  ۳۰۰هزار دس��تگاه خودروي سواري در کشور
توليد ش��د که اين رقم در ش��هريور س��ال  ۹۲يعني پايان
عملکرد دولت دهم (تحويل دولت يازدهم) به يک ميليون

و  ۹۰۰هزار دستگاه رسيده بود .براساس هدف تعيينشده
در سند چشمانداز ( )۱۴۰۴وزارت صنعت دستيابي به توليد

صنعت خودروسازي ايران در ۵
سال گذشته توانسته است بار
ديگر به توليد يک ميليون و ۵۰۰
هزار دستگاه برسد ،در حالي
که در اوج تحريمها در سالهاي
 ۹۲و  ۹۳ميزان توليد خودرو به
 ۶۰۰هزار دستگاه کاهش پيدا
کرده بود و اين روند صعودي طي
سالهاي اخير به بازگشت مجدد
 ۵۰هزار نفر اشتغال در صنعت
خودرو منجر شد
 ۳ميليون دس��تگاه خودروي س��واري و وانت را در دستور
کار دارد ک��ه از اين رقم يک ميليون دس��تگاه بايد راهي
بازارهاي صادراتي ش��ود .در عينحال براي س��ال ۱۳۹۶
پيشبين��ي رقم تولي��د يک ميليون و  ۷۵۰هزار دس��تگاه

خودروي سواري و وانت در چارچوب سند راهبردي وزارت
صنعت تعريف شد که اين رقم نسبت به سال ( ۹۳وضعيت
ارزيابي توليد) تعداد  ۶۴۰هزار دس��تگاه افزايش داش��ت و
در س��ال  ۹۶ميزان توليد خ��ودرو در ايران به بيش از يک
ميليون و  ۵۰۰دستگاه رسيد .بنابراين پس از بهبود ميزان
توليد خودرو و در نتيجه اقدامهايي که از  ۵س��ال پيش در
گروه صنعتي ايرانخودرو آغاز و اجرا ش��د ۲۰ ،هزار کارگر
قطعهسازي که بيکار شده بودند ،دوباره به کار دعوت شدند
و قطعهسازان شرايط مناسبي پيدا کردند و در نتيجه ،روند
توليد در صنعت خودرو سر و شکل مناسبي گرفت و همه
خودروهاي توليدشده از آغاز سال  ۱۳۹۳تاکنون به صورت
کامل و بدون کسري قطعه توليد شده است .در اين سالها
 ۷۲۴ط��رح کيف��ي تعريف و بيش از  ۵۰۰م��ورد آن روي
محصوالت ايرانخودرو اجرا شد .همچنين مرکز تحقيقات
ايرانخودرو امروز به طور کامل فعال است و طرحهاي زياد
و مهميرا در دس��ت دارد« .اعتقاد داريم بايد محصوالت
باکيفيت و متنوع و جديدي با برند ايرانخودرو توليد شود
و در بازارهاي داخلي و منطقهاي س��هم مناسبي را به خود
اختصاص دهد ».همکاري ايرانخودرو با پژو ،بنز ،سوزوکي
و ...نيز س��هم عمدهاي در توسعه بازار خودرو کشور داشته
و تشکيل شرکت مشترک ايرانخودرو و پژو تحت عنوان
ايکاپ و توليد محصوال ت مش��ترک از جمله ٣٠١ ،٢٠٠٨
و ...از ثم��رات تالشهاي دولت تدبير و اميد اس��ت .اين
قرار دادها در شرايطي منعقد شد که زمزمه اشکال تراشي
طرف امريکايي در برجام به گوش ميرسيد .به اين ترتيب

صنعت خودروس��ازي تقريبا از ابتداي آغ��از به کار دولت
تدبي��ر و اميد ،جايگاهي ويژه در ذه��ن مديران اقتصادي
داش��ت .رييسجمهور در ابتداي آغاز به کار دور نخس��ت
رياس��تجمهوري خ��ود تالش گس��تردهاي ب��راي جلب
همکاري خودروس��ازان بزرگ جهان را کلي��د زد .به اين
منظ��ور ،گفتوگوهاي دوجانب��ه زيادي با خودروس��ازان
مشهور جهان صورت گرفت تا از پتانسيل پسابرجام براي
ايجاد کارخانه مشترک خودروسازي در کشور استفاده شود.
دبير وقت شوراي عالي مناطق آزاد از طرف رييسجمهور
ماموريت پيدا کرده بود تا اين گفتوگوها را به پيش ببرد و
بر اين اساس ،گفتوگو با خودروسازاني مانند «هيونداي» و
«نيسان» هم شروع شد و البته اعالم شد که دستکم ٣٠
درصد از توليد مشترک بايد به بازارهاي جهاني صادر شود.
ايران اعالم کرد که حاضر اس��ت با تامين زيرساختهاي
مورد نياز ،توليد مشترک با خودروسازان بزرگ را کليد بزند.
اين موضوع به دليل موقعيت ژئوپولتيک ايران و دسترسي
به بازار چند صد ميليون نفري کشورهاي منطقه خاورميانه
و آس��ياي مرکزي ،عمال ميتواند اي��ران را بههاب توليد
خ��ودرو در منطقه بدل کند .افزون ب��ر اين اما بازار داخلي
کش��ور هم با خروج از فض��اي رکود بيش از پيش مهياي
فروش خودروهاي داخلي اس��ت .بر اساس آمارها ،اکنون
چيزي حدود  ٢١ميليون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد
و با توجه به آمار  ٢١ميليوني تعداد خانوارها ،ميتوان گفت
بهطور متوسط ،تقريبا تماميخانوارهاي ايراني يک دستگاه
اتوموبيل دارند .با اين همه ،مقايسه ايران با کشوري مانند
آلمان که از نظر جمعيتي مشابه ايران است ،ظرفيت فروش
خ��ودرو در بازار ايران را روش��نتر ميکند .به اين ترتيب،
توليد خودرو در کش��ور از رشدي قابل توجه برخوردار بوده
است .پيش بينيها نشان ميدهند صنعت خودرو در سال
 ١٣٩٧ني��ز روزهاي خوبي را پي��ش رو دارد و بزرگترين
س��هم از اين افزايش توليد توس��ط بزرگترين خودروساز
ايران و خاورميانه ،يعني ايرانخودرو صورت خواهد گرفت.
افزون بر اين ،با اعمال سياس��تهاي حاميتوليد و تالش
براي مديريت واردات ،ميتوان پيش بيني کرد توليد خودرو
در کش��ور در قالب پلتفرمهاي جديد و با استاندارد باالتر،
بيش از پيش اوج بگيرد.

