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 ایران برای هر سناریویی
 آمادگی دارد

صفحه3

سه شنبه 9 دی 399 1- 14 جمادی االول 1442 - 29 دسامبر 2020 - سال بیستم - شماره  5335-  12 صفحه - 4000تومان

صفحه4 صفحه5

رئیس انســتیتو پاستور ایران با اشــاره به جزئیات تامین واکسن از طریق سبد 
کووکس، تولید مشــترک و تولید داخلی، گفت: در حال حاضر کارآزمایی بالینی فاز 
یک واکســِن تولید مشترک با یکی از کشورها، تمام شده است و با نظارت انستیتو 
پاستور کارآزمایی بالینی فاز دوم در حال انجام است و در صورت اطمینان به ایمنی 
و کارایی واکسن، فاز سوم مطالعه بالینی که کم خطرترین فاز است، در ایران انجام 
خواهد شد. دکتر علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات تولید و تامین 
واکســن کرونا در ایران گفت: در وهله اول باید توجه داشته باشیم که تصمیم گیری 

درباره واکسن یک تصمیم اساسی و...

گروه اقتصادی-محمدرضا حقی: سال 2020 میالدی با دست و پنجه کردن 
مشکالت ناشی از شیوع جهانی ویروس کووید 19 به پایان رسید و همه کشورهای 
جهان را با اثرات سوء اقتصادی و معیشتی حاصل از این بیماری تنها گذاشت. طبق 
آخریــن گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پاندمی شــدن ویروس 
کرونا در جهان به کاهش رشــد اقتصادی کشــورها دامن زده است و این افول توان 
اقتصادی کشورها در کشورهای آسیب پذیر و توسعه نیافته بیشتر از سایر کشورهای 
توسعه یافته بوده است. البته طبق پیش بینی ها توسط نهادهای بین اللملی اقتصادی 

وضعیت اقتصادی کشورها با کاهش شیوع کرونا در...

رئیس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

 1۸ کارخانه تولید واکسن کرونا 
و شرط ایران برای خرید

لیست تازه کشورهای دارای باالترین تورم منتشر شد

 ایران
 در پله هفتم باالترین تورم ها 

عباسعلی کدخدایی:

 شورای نگهبان هیچ مشکلی 
 برای بازنگری 

در قانون اساسی ندارد
تاکنون سندی درباره تخلفات قالیباف به دست ما نرسیده است

گالیه رئیس خانه مطبوعات از طرح انتخاباتی مجلس یازدهم
چرا اهالی مطبوعات نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند؟

رئیس خانه مطبوعات کشــور با انتقاد از طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری از سوی مجلس یازدهم، گفت: اهالی مطبوعات نقش تعیین کننده ای 
در انتخابات ریاســت جمهوری دارند، نباید حق ثبت نام برای کاندیداتوری از این افراد ســلب شــود. »مصطفی کواکبیان« در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری  از ســوی مجلس، گفت: در شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری، شرایط رجال مذهبی و سیاسی و همچنین 
معیارهای مدیریت در این طرح، انتقادات فراوانی مطرح شده است، مثال اشاره ای به نیمی از جمعیت کشور در اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 

صفحه2نشده در واقع حقوق زنان تضییع شده است.
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طبق بررسی ها تولید خودرو و قطعات در مهرماه 
امسال و نسبت به مهر 9۸ بیش از 20 درصد رشد 
کرده است. همچنین در شهریور امسال و نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته نیز تولید خودرو و قطعات 

حدود 19 درصد رشد را نشان می دهد. 
هرچند هنوز آمار و ارقام تولید خودرو و قطعات 
در آبان منتشــر نشده اســت، اما با توجه به روند 
صعودی رشد تیراژ، به نظر می رسد در این ماه نیز 
بخش خودرو و قطعات با رشد تولید مواجه باشند. 
این روند ممکن اســت در سه ماه پایانی سال نیز 
ادامه یابد و در مجموع نیمه دوم ســال، روزهای 
بهتــری برای صنعت خــودرو و قطعه رقم بخورد. 
از جمله فاکتورهایی که به نظر می رســد بر تداوم 
روند بهبود تولید خودروهای داخلی اثرگذار باشد، 
می توان به تســریع ترخیص قطعات و مواد اولیه 
از گمرک، رشد قیمت کارخانه ای خودروها، طرح 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت برای آزادســازی 
قیمت بخشی از خودروها و همچنین سیگنال های 
مثبــت احتمالی از احیای توافق هســته ای برجام 

اشاره کرد.
 این آمارها در حالی بیان شده که به گفته علی 
چنگــی، مدیرعامل گروه پژوهــش صنعت مدرن 
کشور ما ظرفیت بیشتری نسبت به آمار ارائه  شده 

در تولید خودروی داخلی  دارد.
وی معتقد اســت: در حال حاضر برای رسیدن 
به ظرفیت ایده آل در تولید خودرو با دو مشــکل 

اساســی یعنی قوانین دســت وپا گیــر و بی ثباتی 
صنایع بزرگ به عنــوان تامین کننده مــواد اولیه 

روبه رو هستیم.
متن زیر ماحصل گفت وگوی ما با علی چنگی، 
مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن حول محور 
موفقیت های این شرکت در 9 ماه اخیر و همچنین 
مشکالت پیش روی توســعه خودروسازی داخلی 

است.
 آیا عملکــرد گروه پژوهش صنعت مدرن 

کشور در ۹ ماهه اخیر مطلوب بوده است؟
بــا توجه به اینکه ایران خــودرو تا پایان آذرماه 
توانســته رکورد تولید ســال گذشــته را به ثبت 
برساند و میزان تولیدات خود را 2۵ درصد افزایش 
دهد ما نیز به  عنوان تامین کننده چراغ های خودرو 
برای محصوالت ایران خودرو در این رشــد سهیم 
بوده ایم؛ اما اینکه آیا شــرکت ما توانایی و ظرفیت 
تولید بیشتر را دارد نیازمند توجه به ظرفیت تولید 

خودروی داخلی است.
اگر شــرکتی مانند ایران خودرو توانسته به  رغم 
مشــکالت ارزی، تحریم هــا و ســنگ اندازی های 

فراوان به تولید 2۵ درصدی برســد یعنی توانایی 
افزایش این میزان تولید را دارد و باید ببینیم چه 
موانعی موجب شــده به  رغم ظرفیت باال این رشد 

باالتر از میزان ذکرشده نباشد؟
  شما دلیل این موضوع را در چه می دانید؟

به طورکلی در اقتصاد ایران، فضای کســب وکار 
یک فضای کســب وکار دوگانه اســت که می توان 
بــه آن دوگانگی انگیزشــی اقتصاد ایــران گفت، 
اگر اقتصاد ایران را به 2 دســته فعالیت تقســیم 
کنیم یک دســته از فعالیت هــا، فعالیت هایی که 
مولــد هســتند و ارزش افزوده ایجــاد می کنند و 
اشتغال زا هستند که شــامل فعالیت های تولیدی 

در حوزه صنعت، کشــاورزی و... است. دسته دیگر 
فعالیت هــا، فعالیت های غیر مولد اســت که این 
فعالیت ها اشــتغال زایی ندارنــد و ارزش افزوده ای 
ایجــاد نمی کنند که فعالیت های داللی یا رانتی را 

شامل می شود.
قوانین و مقررات و شــرایط کسب وکار اقتصاد 
ایــران به صورتی اســت که همیشــه برای بخش 
مولــد مانع ایجاد می کند، یعنــی اگر بخش مولد 
بخواهد به دنبال فعالیت باشــد با هزار مشــکل، 
مانع و قانون مواجه می شــود، مجوزهای مختلف 
نیاز دارد و با محدودیت های مختلف مواجه اســت 
و عوارض و مالیات های مختلفی باید پرداخت کند 

و دست وپای این بخش بسته است.
در مقابل بخش غیر مولد، آزاد است و قوانین و 
مقررات و سیســتم مالیاتی مانعی برای بخش غیر 
مولد ایجاد نمی کند، درصورتی که در یک کشــور 
توسعه یافته عکس این اتفاق می افتد و بخش های 
غیرمولد با محدودیت های زیادی مواجه هســتند 
و بخش های مولد آزاد هســتند، امــا راه فعالیت 
بخش مولد را بسته ایم و فضا را برای فعالیت بخش 

غیرمولد فراهم کرده ایم.
بنابراین مشکل اساسی در بخش مولد مربوط به 
قوانین دست وپا گیر است. باید توجه داشته باشیم 
در جهت تحقق جهش تولید، نیاز اســت تا دولت 
و حاکمیت نیز گام هایی بردارند که مهم ترین آنها  
حذف قوانین دســت وپا گیر فرا روی تولید اســت 
که باید یک بار برای همیشه این مشکل حل شود، 
قوانیــن کار، تامین اجتماعی و مالیات مخل تولید 

هستند و این قوانین مانع جهش تولید می شوند.
اما در خصوص مشــکل دوم بایــد بگوییم این 
مشــکل ناشــی از عدم ثبــات کاری و عملکردی 
صنایع مادر اســت متاسفانه این صنایع نگاه ثابت 
بــرای صنایع کوچک و خرد ندارند حتی این عدم 
ثبات را می توان به صــورت ماهانه در عملکرد این 

شرکت ها دید.
مشکالتی ازجمله عدم ارائه به موقع مواد اولیه، 
افزایــش قیمت روزانــه و نبود برنامه جامع ســه 
مشــکل کنونی صنایع کوچک اســت که از رفتار 

بی ثبات صنایع مادر نشات می گیرد.
البته از دیگر معضالت اقتصادی ایران می توان 
به شــبکه بانکی و سیاســت های پولــی در ایجاد 
نقدینگی های بدون پشتوانه اشاره کرد و تا زمانی 
که این معضالت اصالح نشــود حتی اگر تحریم ها 

برداشته شود مشکالت اقتصادی حل نمی شود.
 صادرات شما در ۹ ماه اخیر به چه میزان 

بوده است؟

ما در بخش صادرات مشکل چندانی نداشتیم و 
توانسته ایم به  رغم مشکالت متعدد بازارهای خود را 
حفظ کنیم. به طورکلی یکی از مسائل مهم در بازار 
صادراتــی حفظ کیفیت محصــوالت و مولفه های 
رقابتی آن است که ما توانسته ایم به تعهدات خود 
در این 9 ماه اخیر عمل کنیم. البته از آنجا  که نرخ 
ارز از ابتدای ســال جاری با رشد مطلوبی روبه رو 
شده نرخ حاصل از صادرات کاال برای شرکت رقم 

قابل توجهی بوده است.
قطعات خودرو  واردکننده  کشورهای  آیا   

از کیفیت محصوالت ایرانی راضی هستند؟
در ابتدای امر باید بدانیم دســت کشــورهای 
واردکننده در انتخاب مبدأ واردات بسیار باز است 
و آنها می توانند به راحتی از هر کشــوری که مایل 
هســتند کاال وارد کنند. اگر این کشــورها کاالی 
ایرانــی را انتخاب می کنند دلیلــی جز کیفیت و 
قیمت مطلوب ندارد. به هرحــال ایران برای انجام 
مبــادالت و تامین واردات متنوع خــود به مقدار 
معتنابهی ارز نیازمند اســت که برای کســب این 

درآمد ارزی راهی به جــز صادرات وجود ندارد. به 
همیــن دلیل در هر راهبرد بلندمدت توســعه ای، 
توجه به گســترش صادرات الزم اســت؛ صادراتی 
کــه می توانــد به عنوان رشــد و محرک توســعه 
صنایع کشــور عمل کند. ازایــن رو توجه به بازار 
کشــورهای دیگر برای صادرات محصوالت ایرانی 
امری ضروری به نظر می رســد و باید مســووالن 
 در  هموارســازی امــر صادرات تالش بیشــتری

 داشته باشند.
امر نــوآوری توجه  به  نیز  آیا امســال   

داشته اید؟
در حال حاضر بومی سازی خط تولید و طراحی 
نســل جدید چراغ ها را در داخل شــرکت انجام 
داده ایم. در برخی از حوزه های طراحی نیز پیشرفت 
 K1۳2 مناسبی داشته ایم که طراحی چراغ خودرو
نیز بر عهده گروه پژوهش صنعت مدرن بوده؛ اما با 
توجه به اینکه صنعت چراغ خودرو پویا و همچنان 
در حال  توسعه اســت،  ما باید تمام تالش خود را 
برای پیشرفت و توســعه به کار بگیریم. بیشترین 
مشــکلی که بــرای تولید چراغ خــودرو داریم به 
داشتن دسترسی به نرم افزارهای پیشرفته طراحی 
برمی گردد. متاسفانه چنین نرم افزارهای کاربردی 
و پیشــرفته را به ایران نمی دهند و اگر هم بدهند 
قیمت بســیار باالیی بــرای آن در نظر می گیرند. 

البته بازهم خرید آن نرم افزارها برای افزایش عمق 
داخلی سازی محصوالت ارزشــمند است و حاضر 
هســتیم زیر بار قیمت باالیی که می گویند برویم، 
اما مشــکل دیگر این است که پشــتیبانی فنی از 
نرم افــزار انجام نمی دهند. دلیل این ماجرا هم این 

اســت که در دنیا منابع محــدود و معدودی این 
نرم افزارهــا را تولید می کنند. جبر تحریم ها منجر 
به این شــده که از فــروش نرم افزارهای اصلی به 
تولیدکننــدگان ایرانــی خــودداری کنند. همین 
موضوع منجر به افزایش مشــکالتی شده که برای 
ادامه تولید باید با آن دســت وپنجه نرم کرد؛ اما با 
تمامی این اوصاف در امر نوآوری همچنان پیشتاز 

هستیم.
 اگر شــرکت تولیدکننده ای قصد داشته 
باشد توان دانشــی و فنی خود را در جهت 
تولید چراغ افزایش دهد، نخستین بخشی که 
باید به آن توجه کند چیست؟ خودروسازان 

چقدر در این هدف می توانند موثر باشند؟
در پاســخ به قسمت اول سوال شما باید گفت، 
توان مهندسی را افزایش دهند، سپس از نیروهای 
متخصص و نرم افزارهای پیشــرفته استفاده کنند. 
در پاســخ به قسمت دوم سوال شــما باید گفت 
نقش محوری در رشــد و توســعه قطعه سازان را 
خودروسازان دارند. حتی خودروساز تعیین می کند 
که قطعه ســاز در چه رده ای صعود یا تنزل داشته 
باشد. خودروساز به کمک تکنولوژی روز می تواند 
قطعه سازان را مجبور به افزایش توان فنی و کیفی 

خود کند.
 بارها انتقاد شده که کیفیت خودروها طی 
دو ســال اخیر با کاهش روبه رو بوده است، 
این مساله در مورد تولید چراغ خودروها هم 

صادق است؟
به طور حتم پاســخ منفی است. خودروسازان 
کیفیــت قطعات را به شــدت کنتــرل کرده و در 
با  بحث کیفیــت هیچ گونه کــم کاری نمی کنند. 
وجود همه مشکالت اعم از تحریم ها و چالش های 
تولیــدی و صنعتــی، خودروســازان در بحــث 
کیفیت کوتاه نیامده اند. قطعه ســازان باید چابکی 
و کارآمــدی خــود را در کنار منابــع تامین مواد 
حفظ کنند تــا کیفیت کاهش نیابد. باید اشــاره 
داشــت که در سال جاری بررســی کیفیت بیش 
 از گذشــته از سوی خودروســازان با سختگیری 

همراه است.

علی چنگی، مدیرعامل  بزرگترین تولیدکننده چراغ خودرو مطرح کرد

عدم دسترسی قطعه سازان به نرم افزارهای پیشرفته

از  معضالت اقتصادی ایران می توان به شبکه بانکی و سیاست های پولی در 
ایجاد نقدینگی های بدون پشتوانه اشاره کرد و تا زمانی که این معضالت اصالح 

نشود حتی اگر تحریم ها برداشته شود مشکالت اقتصادی حل نمی شود.

 مشــکالتی ازجمله عدم ارائه به موقع مواد اولیه، افزایش قیمت روزانه و نبود 
برنامه جامع، سه مشکل کنونی صنایع کوچک است که از رفتار بی ثبات صنایع 

مادر نشات می گیرد.

مشکل اساسی در بخش مولد مربوط به قوانین دست وپا گیر است. باید توجه 
داشته باشــیم در جهت تحقق جهش تولید، نیاز اســت تا دولت و حاکمیت نیز 
گام هایی بردارند که مهم ترین آنها حذف قوانین دست  و پا گیر فرا روی تولید است 
که باید یک بار برای همیشه این مشــکل حل شود، قوانین کار، تامین اجتماعی و 

مالیات مخل تولید هستند و این قوانین مانع جهش تولید می شوند.

 روایت های مرتبط با آخرین سفر 
سردار سلیمانی به بغداد 


