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نبود برنامه ریزی  و سیاســت گذاری های اجرایی در 
زمان مناسب را شاید بتوان علت اصلی حل نشدن 
بسیاری از مسائل و مشکالت مردم به خصوص در 
حوزه های اقتصادی و معیشــتی معرفی کرد. آن هم 
در زمانی که با پیشرفت تکنولوژی و علم، اهمیت و 
ارزش زمان افزایش یافته اســت و از مدیریت زمان 
به عنوان یک استراتژی اثربخش برای کسب مزیت 

رقابتی پایدار یاد می شود. 
در دنیــای امــروز اهمیــت متغیرهــای هزینــه فرصــت 
زمــان در تعییــن نــوع انتخــاب خانوارها، بنــگاه ها و 
دولــت غیر قابل انکار اســت به طــوری که چگونگی 
و میــزان گــردش زمانــی پول و ســرمایه در کشــورها 
شــکل دهنــده خصوصیــات نهادهــای اجتماعــی و 
اقتصادی اســت و این امر باعــث تقویت یا تضعیف 
مــی  زمانــی  نهادهــا در دوره هــای مختلــف  بعضــی 
شــود. با این حــال و علی رغم اینکــه اقتصاددانان 
در شــرایط بحرانی اقتصاد این پیشنهاد را به دولت 
مــی دهند که بــرای موفقیــت در بازار رقابتــی امروز،  
بــه ویــژه در حوزه تولیــد و صنعت به ســمت رقابت 
مبتنــی بر زمان و تمرکز بــر کاهش زمان چرخه حرکت 
کنــد امــا طــی ســال هــای اخیــر شــاهد این هســتیم 
کــه نــه تنها در تدوین سیاســت هــای اقتصادی به 
عنصــر زمــان بهایی داده نشــده اســت بلکــه بحث 

تاخیرات زمانی )تشــخیص، تصمیــم، اجرا و تاثیر( در 
جهت کارا کردن سیاست های اقتصادی با عطف به 
مقوله زمان از اهمیت به ســزایی در نزد دولتمردان 
برخوردار نیســت. به این ترتیب با اتخاذ تصمیماتی 
دیرهنگام، اشتباه و نسنجیده در دوره های مختلف 
عــالوه بر اینکه اقتصــاد ایران و قــدرت خرید مردم 
بــه شــدت تضعیف شــده اســت، صنایع زیــادی در 
کشــور بــه ســمت تعطیلــی و کاهــش ظرفیــت تولیــد 

سوق داده شده اند.
 این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته 
یا در حال توسعه، زمان تاثیر بسزایی دارد و در این 
کشورها به دلیل اینکه  در آینده افق روشنی وجود 
نــدارد، چگونگی اســتفاده از زمان از ســوی مدیران 
نقشــی حیاتــی دارد چراکــه مــی تــوان با اســتفاده از 
عنصــر زمــان بــرای ارائــه مزیــت رقابتی پایــدار جهت 
خلــق ارزش هــای بلندمــدت  و جلوگیــری از عقــب 
ماندگــی اقتصــادی بهره بــرد. برای ایــن منظور و در 
راســتای کســب قابلیت رقابــت پذیری، الزم اســت 
تا مدیران هر شــرکت یا ســازمان به خصوص ارگان 
هــای زیرمجموعه دولــت با اخذ تصمیمات مناســب 
در حــوزه هــای تصمیم مهندســی تولیــد و عملیات، 
خــود  اشــراف  تحــت  مجموعــه  عملکــردی  اهــداف 
همچــون ســرعت و انعطاف را تامین کننــد. همانطور 
کــه در حــال حاضــر در بســیاری از کشــورهای دنیــا 
شــاهد این هســتیم که شــرکت هایی کــه روزگاری 
تمایــز، صرفــه جویــی و  کاهــش هزینــه،  از طریــق 
کیفیــت رقابت می کردنــد، امروزه به دنبال کســب 
بــر  مبتنــی  راهبردهــای  واســطه  بــه  رقابتــی  مزیــت 
زمــان هســتند. در ایــن میــان ارزش مــورد مطالبــه 
مشــتریان نیــز کــه محــل تمرکز ســازمان برای کســب 
مزیــت رقابتــی اســت از هزینــه وکیفیت بــه »زمان« 

تغییرپیداکرده است.
در واقــع زمــان یکــی از باارزشــترین منابعــی اســت 
کــه در اختیار بشـــر قــرار دارد.  مدیریــت زمان نیز به 
بهترین اســتفاده ممکن از زمان و انجام کار درســت 
در زمــان مناســب اشــاره مــی کند. بــه عبــارت دیگر 
مدیریــت خــوِب زمان نقش اساســی در اتمام کارها 
در چارچوب زمانی مقرر بازی می کند و همچنین بهره 
وری را نیــز افزایــش میدهــد. به همین دلیل اســت 

زمان گران تر است از منابع 

مرتضی سلطانی
بنیان گذار گروه صنعتی و پژوهشی زر و رئیس شورای 

سیاستگذاری ماهنامه همگام با صنعت

کــه قدیمیها مـیگفتنـــد وقـــت طالســـت امـــا امـــروزه 
میگوینــد  ارزش وقت بســـیار بـــاالتر از طالســـت چرا 
کــه ثــروت و منابعی همچــون طال و جواهــرات را می 
توان با استفاده از راهکارهای مختلف و تالش کافی 
جایگزیــن کرد امــا از هیچ عنصر دیگری نمی توان به 
جــای زمان اســتفاده کرد. در واقع اگــر گنجینه وقت 
و فرصــت به تاراج بــرود، دیگر به هیــچ طریقی نمی 
توان بار دیگر آن را به دســت آورد. بنابراین، وقت 
از طــال و دیگــر فلزهــای گران بها بســیار بــاارزش تر و 

کمیاب تر است.
بــه همیــن جهت همــواره بــه دولتمــردان و مدیران 
صنعتــی در کشــور توصیــه مــی شــود کــه بــا اتخــاذ 
رفتــن  دســت  از  باعــث  نســنجیده  هــای  سیاســت 
فرصت های طالیی نشــوند و صنایع کشــور را زمین 
گیر نکنند. در این خصوص باید این نکته را مد نظر 
داشــت که یکـــی از مهمتـــرین متغیرهـــای مـــدیریت 
عامـــل زمـــان اســـت به طوری که هر چه از نظر زمان 
بیشــتر صرفــه جـــویی شــود، فرصــت هــای آتــی به 
نفع برنامـــه ریزی کـــالن و اســـتراتژیك برای مسایل 
تغییــر  تکنولوژیــك  و  فنـــی  اجتمـــاعی،  اقتصـــادی، 
خواهد کرد. در این راستا در بسیاری صنایع اگر چه 
کیفیــت هنــوز بــه عنوان یــک عامل حیاتــی موفقیت 
محســوب می شــود، اما دیگربه عنــوان منبعی برای 
مزیــت رقابتــی منحصربــه فــرد لحــاظ نمــی شــود. در 
واقع مشــتریان ضمن مطالبه هزینه پایین وکیفیت 
باالتر، توجه خود را به در دســترس بودن محصول 

در هنگام نیاز منعطف کرده اند. 
کالم آخــر اینکــه امــروزه لحظــه هــا تعییــن کننــده و 
سرنوشــت ســازند و در دنیــای کنونــی، هــر روز کــه 
ســپری می شــود، بشــر به ارزش علمی، اقتصادی، 
روان شناســی و معنــوی وقــت بیشــتر پــی مــی برد. 
در همین راســتا در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته 
اقتصــادی در دنیــا میلیــون هــا دالر صرفــه جویــی 
در وقــت و در پــی آن، صرفــه جویــی در دیگر منابع 
اقتصــادی اتفــاق مــی افتــد. موضوعی که ایــران در 
ایــن حــوزه دچار عقــب ماندگی اســت و باید هر چه 
زودتر با تالش برای رســیدن به ســرعت مناسب در 
عملیات و تصمیم گیری ها، خودش را با کشــورهای 

موفق اقتصادی در دنیا برابر کند.  
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قریب به دو دهه است که رهبر معظم انقالب شعار 
سال را بر محور توجه به اقتصاد و تولید قرار میدهد 
بطوریکــه در ســالهای اخیر با عناوینــی همچون رونق 
تولید، جهش تولید و حمایت از تولید ملی به صورت 
شفاف اهمیت افزایش تولید ناخالص داخلی را مورد 
تأکیــد قــرار میدهند. البته تحقق تمامی این شــعارها 
را منــوط به اســتفاده بهینه از پتانســیل هــای داخلی 
تحــت عنوان اقتصــاد مقاومتــی مرتبــط نمودند.الزم 
بــه یادآوری اســت کــه رهبر انقــالب بــا درک اهمیت 
اقتصاد در رشــد و پیشــرفت کشــور اســتراتژی بسیار 

علمی و درستی را ترسیم می کنند. 
در پاســخ بــه ســوال فــوق باید گفــت بــدون تولید 
ادامــه حیات ممکن نیســت. تولیــد یعنی خالقیت و 
نوآوری و ایجاد ارزش افزوده، تولید یعنی باالرفتن 
درآمد ناخالص ملی، تولید یعنی ایجاد اشتغال برای 
جوانــان، تولیــد یعنــی ایجــاد فرصــت کار بــرای آحاد 
مــردم، تولید یعنی ایجــاد ارزش، تولید یعنی ترویج 
خالقیــت، تولید یعنی آفریدن، تولیــد یعنی راه خدا 

را پیمودن.
 در ســایه تولیــد اســت کــه جوهــر روح و توانمنــدی 
انسان ها ظهور و بروز می کند. در سایه تولید است 
که پتانســیل های موجــود در جامعــه از قبیل مواد، 
انــرژی، ســرمایه و ماشــین بــه کار گرفتــه میشــود و 
میگــردد.  عرضــه  جدیــد  مصنوعــات  و  محصــوالت 
تولیــد یعنی برآورده کردن نیاز مردم و در نهایت به 
حرکت درآوردن چرخ اقتصادی یک جامعه. پرواضح 
اســت به حرکــت در آمدن چرخه اقتصــادی صرفًا با 
بــه کار بــردن کلمه تولید صورت نمی گیرد بلکه نیاز 

به تعیین هدف و حرکت به سوی آن دارد. 
کســانی که چــرخ اقتصاد یک کشــور را بــه حرکت در 
مــی آورنــد بــه نــام آفریننــدگان کار و یــا کارآفرینان 

روز اقتصاد مقاومتی
و کارآفرینی

نامیــده مــی شــوند. انســان هــای کارآفریــن دارای 
قــدرت، ظرفیــت و تفکــر بــزرگ در ایــده پــردازی و 
تعییــن اهــداف بلند هســتند و از کنــار پدیده ها به 
ســادگی گــذر نمــی کننــد، بلکه پیوســته بــه دنبال 
کشــف روابط حاکم بین پدیده ها هســتند تا از این 
طریــق ایده های جدید، طرحی نو و محصولی نو به 
وجود بیاورنــد. حاصل تفکــرات کارآفرینان منتج به 
ایجــاد اشــتغال، تولید محصــول و در نهایت موجب 
بــاال رفتن درآمــد ملی و افزایش ارزش پول ملی می 
شــود. کارآفرینان به عنوان انســان های برتر دارای 
جایــگاه ویــژه ای هســتند اما اغلب افــراد جامعه به 
خصــوص مدیــران و سیاســت گذاران ارزش اینهــا را 
درک نمی کنند و به جای کمک به رشد و تعالی این 
افکار موجبات منزوی شدن آنها را فراهم می آورند.
باید بدانیم که در جوامع پیشــرفته کارآفرینان مورد 
حمایــت قــرار می گیرنــد و در ســایه آن حمایــت هــا 
پیوســته با نوآوری موجب رونق کار، اشــتغال، تولید 
و پیشــرفت کشور می شــوند. ضرورت دارد در ایران 
اســالمی بســتر حمایــت از اندیشــه هــای کارآفرینــی 
ایجاد شود و افرادی که دارای ایده های نو و قدرت 
آفرینــش هســتند مورد تشــویق قــرار گیرنــد. امروزه 

کشور ما دچار یک نوع  بی توجهی به نوآوران و افراد 
کارآفریــن شــده اســت و متأســفانه افراد ســودجو و 
متملق با نظریه پردازی غیر علمی، میدانداری کرده و 

بر کرسی های تصمیم گیری تکیه می زنند!
مــا زمانی مــی توانیــم به کشــوری پیشــرفته تبدیل 
شــویم و ارزش پــول ملی خودمان را بــاال ببریم که 
جــای ایــن دو تفکر عوض بشــود. و افــراد کارآفرین 
و مدیــران دلســوز و بــا تفکــر بــزرگ بــه جــای افــراد 
سودجو، ترسو و منفعل در مسند تصمیم گیری قرار 
گیرنــد وگرنــه صحبت از رونــق تولید، جهــش تولید 
و بــاال بــردن ارزش پول ملی شــعاری بیش نخواهد 
بــود و رهنمودهای رهبری معظــم انقالب نیز تبدیل 
به پوستر، بنر و کتاب شده و صرفًا در البالی کتاب 
ها و یا روی تابلوها بدون اثر و به صورت نمایشــی 

در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت!

به امید روزی که ارزش انسانها با 
عملکرد آنها سنجیده شود.
دکتر  ولی ملکی
رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع شیرایران و عضو 
شورای سیاستگذاری ماهنامه همگام با صنعت



به خصوص تا ســـــال 1397 افزایش منطقی داشت 
اما در دو سال گذشـــــته با وجود مشکالت ارزی و 
جهش نرخ آن صادرات رشـــــد مـــــورد انتظار را پیدا 

نکرد.
خوانســـــاری تاکیـــــد کـــــرد: البته در ســـــه ماه 
گذشـــــته با تصمیمات ســـــران قوا، صادرات 
تسهیل شـــــد و اقدامات مناســـــبی در زمینه 
تهاتـــــر و بازگشـــــت ارز حاصـــــل از صـــــادرات 
صورت گرفت که موجـــــب افزایش انگیزه در 

صادرکنندگان شده است.
به گفتـــــه وی، نداشـــــتن ثبـــــات در بـــــازار فعلی و 
کاهش قیمت ارز در داخل کشـــــور ابهاماتی را برای 
صادرکنندگان به وجود آورده که برنامه ریزی تجار 
را با مشکل مواجه کرده است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با اشـــــاره به کاهش شـــــیوع ویروس کرونا در 
کشـــــور، تصریح کرد: از یک ســـــو تدابیر ستاد ملی 
مقابله با کرونا و از سوی دیگر رعایت دستورالعمل 
ها توســـــط مردم موجب کاهش جانباختگان شده 

است.
وی افزود: البته باید درباره واکسیناسیون عمومی 
زودتر تصمیم گیری شـــــود تـــــا همانطور که در همه 
جهان برنامه آغاز، پایـــــان و نحوه انجام آن تعیین 
شـــــده اســـــت ایران نیز وضعیت برنامه خـــــود را از 

ابهام خارج کند.
وی با بیان اینکه واکســـــن به موضوعی سیاســـــی 
تبدیل شده اســـــت، خاطرنشان کرد: انتظار داریم 
دولـــــت برنامه ریـــــزی دقیقی در ایـــــن زمینه انجام 
دهـــــد و دغدغه 80 میلیـــــون نفـــــر را هرچه زودتر 
شفاف ســـــازی و مشـــــخص کند تا آرامش به کشور 

بازگردد.
رییس اتـــــاق بازرگانی تهـــــران همچنین با اشـــــاره 
بـــــه قطع بـــــرق در هفته های اخیر، اظهار داشـــــت: 
شکایات بســـــیاری در این زمینه از سوی بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی داشتیم؛ واحدهایی 
که بدون اطالع برق آن ها قطع  شد و صدماتی به 

تولید و صنایع مختلف وارد کرده بود.
وی با بیـــــان اینکه علل مختلفی در این زمینه مطرح 
شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه شفاف 
ســـــازی الزم انجام نشده و همه چیز در ابهام باقی 
مانده اســـــت و این درحالی است که مردم اخبار را 
از فضـــــای مجازی دنبال می کننـــــد که موجب عدم 

اطمینانی در جامعه شده است.
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تجارت

" رشد ۱۲8 درصدی 
سرمایه گذاری خارجی 

مصوب "
بررســـــی آمارهای وزارت صنعت، معـــــدن و تجارت 
حاکی اســـــت در 9 ماهه امســـــال تعداد 129 فقره 
ســـــرمایه گذاری خارجـــــی به ارزش چهـــــار میلیارد و 
384 میلیون دالر در کل کشور به تصویب رسیده 
کـــــه بخش صنعت، معدن و تجـــــارت با 104 مورد و 
حجم ســـــرمایه گذاری یک میلیـــــارد و 477 میلیون 
دالری، از نظـــــر تعداد 80 و حجم ســـــرمایه گذاری 
ســـــهم 33 درصدی را بـــــه خود اختصـــــاص داده 

است.
ســـــرمایه گذاری خارجی مصـــــوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت آذرماه امســـــال نســـــبت به مدت 
مشابه پارســـــال، از لحاظ تعداد 48 درصد و از نظر 

ارزش 128 درصد رشد داشته است.
در دوره مورد بررســـــی از لحاظ حجم سرمایه گذاری 
ســـــهم بخش صنعت 87.5 درصـــــد، معدن 5.7 

درصد و تجارت 6.8 درصد است.
همچنین از مجموع 104 فقره سرمایه گذاری خارجی 
در این بخش، 42 شـــــرکت با 100 درصد سهام دار 
خارجی،51 شـــــرکت به  شکل مشـــــارکتی با شرکای 
داخل )J.V( و 11 مورد به  شـــــکل مشارکت مدنی، 

بیع متقابل و BOT است.
بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در دوره مورد 
بررســـــی در گروه های ســـــاخت مـــــواد و محصوالت 
شـــــیمیایی، ســـــاخت رادیو، تلویزیون و وســـــایل 
الت و تجهیزات و همچنین  ارتباطی، ساخت ماشین آ

انتشار و چاپ و تکثیر بوده است.
لمان، صدرنشین سرمایه گذاری در ایران آ

چهار کشـــــور نخســـــت در این مدت، از لحاظ ارزش 
لمان،  ســـــرمایه گذاری خارجی مصوب بـــــه ترتیب آ

چین، ترکیه و انگلستان بودند.
کشور  توسط  ســـــرمایه گذاری ها  تعداد  بیشـــــترین 

افغانســـــتان بـــــا 30 فقره بوده و پـــــس از آن چین، 
ترکیه، و هنـــــد رتبه های دوم تا چهـــــارم را به خود 

اختصاص داده اند.
اســـــتان های خوزســـــتان، سیســـــتان و بلوچستان، 
تهـــــران، کرمانشـــــاه و قزوین به ترتیـــــب رتبه های 
نخست تا پنجم را از نظر حجم سرمایه گذاری خارجی 

مصوب کسب کردند.
برپایه این گزارش، ســـــرمایه گذاری خارجی مصوب 
شـــــامل همه درخواســـــت ها اعم از سرمایه گذاری 
بـــــرای ایجـــــاد طرح هـــــای جدیـــــد، خریـــــد ســـــهام 
سرمایه گذاری های  همچنین  و  موجود  شرکت های 

خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
مطابق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب در 
این بخش در هشت ماهه امسال یک میلیارد و 22 

میلیون دالر به ثبت رسیده بود.

رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

" افزایش انگیزه 
تاجران با قوانین 

جدید بازگشت برای 
ارز صادراتی "

رییس اتـــــاق بازرگانی تهـــــران گفت: در ســـــه ماه 
گذشـــــته بـــــا تصمیمات ســـــران قوا، بازگشـــــت ارز 
حاصل از صادرات تسهیل و موجب افزایش انگیزه 

در صادرکنندگان شد.
»مسعود خوانساری« در هجدهمین جلسه هیات 
نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برگزاری همایش 
روز صـــــادرات گفـــــت: در این زمینه نیـــــاز به انجام 
آسیب شناســـــی وجود دارد تا جایـــــگاه صادرات در 

اقتصاد مشخص شود.
وی افـــــزود: میـــــزان صـــــادرات در ســـــال های اخیر 

مسعود خوانساری

تا پایان آذرماه 
مصوب شد؛

بهمن ماه 1399 - شماره دوم
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رتبه نخســت صادرات ایران به عمــان در دوره این 
گزارش مربوط به صدور شــمش از آهن و فوالد غیر 
ممــزوج به ارزش 36.4 میلیــون دالر به وزن یکهزار 
و 79 تن با قیمت میانگین هرتن 337 دالر و سهم 

20.9 درصدی از کل صادرات به این کشور بود.
بررســی هــای اتــاق بازرگانــی تهــران حاکــی اســت، 
سومین قلم صادراتی ایران به عمان نیز محصوالت 
نیمه تمام از آهن یا فوالد غیرممزوج به ارزش 16.7 
میلیــون دالر بــه وزن بیش از 40 هزار تن ثبت شــد 
و قیمــت متوســط 418 دالر بــه ازای هــر تن و ســهم 
بیــش از 9.6 درصــدی از کل صادرات به این کشــور 

را داشت.
همچنیــن محصــوالت آهنی بــه وزن 20 هــزار تن به 
ارزش افــزون بــر 3.5 میلیــون دالر بــا میانگین 179 
دالر به ازای هر تن از دیگر اقالم ثبت شده است.

سایر فوالدهای ممزوج به شکل شمش نیز به وزن 
بیــش از 8.2 هــزار تــن به ارزش ســه میلیون دالر و 
متوســط 363 دالر بــه ازای هــر تن در این فهرســت 

جای دارد.
میلگــرد کالف بــه وزن 6.2 هــزار تــن بــه ارزش 2.4 
میلیــون دالر بــه ازای میانگیــن هــر تــن 397 دالر از 
دیگــر کاالهای صــادرات غیرنفتی بــه عمان در دوره 

یاد شده است.
صادرات سرب و روی به عمان

ایــن  بررســی در  مــورد  آمــاری  جــداول  برابــر 

برابر آمارهای هشت ماهه ۹۹؛
بیش از 35 درصد صادرات به عمان سهم آهن و فوالد است

گــزارش، صــادرات 78 تــن ســرب تصفیه شــده به 
ارزش 1.3 میلیــون دالر بــه قیمــت متوســط یکهزار و 
675 دالر در بیــن مجمــوع صــادرات بــه این کشــور 

جای دارد.
ضمــن اینکــه در دوره ایــن گــزارش صــدور روی غیر 
ممــزوج محتــوی 99.95 تــا 99.99 بــه وزن یک هــزار 
و 500 تــن و بــه ارزش 2.8 میلیــون دالر بــه قیمت 
متوســط هر تن یک هزار و 878 دالر در ســبد کاالی 

صادراتی به عمان جای گرفته است.
صدور سیمان سفید و کلینکر

براســاس آمــار مــورد ارزیابــی هشــت ماهــه 
امســال 68.4 هــزار تــن کلینکر بــه ارزش 1.2 
میلیــون دالر و قیمــت میانگیــن 18 دالر بــه ازای هــر 
تن در فهرست صادرات به عمان ثبت شده است.
همچنیــن 38.6 هــزار تن ســیمان ســفید بــه ارزش 
89 هزار دالر و قیمت متوســط 23 دالر برای هرتن از 

دیگر اقالم صادر شده محسوب می شود.
ســهم معــدن و صنایــع معدنــی بــا نزدیــک بــه 70 

میلیون دالر
براســاس آمار بررســی شــده نزدیک به 70 میلیون 
دالر از ارزش صــادرات ایــران بــه کشــور عمــان بــه 
وزن افــزون بر 291 هزار و 97 تن به کاالهای بخش 
معــدن وصنایــع معدنــی اختصــاص داشــت کــه در 
واقع ســهم حدود 38 درصــدی از مجموع صادرات 

را به خود اختصاص دادند.

سهم بخش آهن، فوالد و محصوالت مرتبط بیش از 
62 میلیون دالر، با افزون بر 182.5 هزار تن و سهم 

35.8 درصدی از کل صادرات بود.
کارنامــه تجــارت خارجــی ایــران در آبــان مــاه رقــم 6 
میلیــارد و 302 میلیــون دالر را نشــان مــی دهــد کــه 
ســهم صــادرات، ســه میلیــارد و 210 میلیــون دالر و 
واردات نیز سه میلیارد و 92 میلیون دالر ثبت شد.

آبــان مــاه صادرات کشــور از لحاظ وزنــی 10 میلیون و 
248 هــزار تن و واردات دو میلیون و 549 هزار تن 
بود که چهار برابر شدن وزن صادراتی کشور نسبت 

به واردات را نشان می دهد.
کل صادرات کشور در هشت ماهه ابتدایی امسال 
75 میلیــون و 821 هــزار تن کاال به ارزش 21 میلیارد 

و 448 میلیون دالر بود.
آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماهه 99 حاکی از 
تبــادل 97 میلیون و 700 هزار تن کاال به ارزش 44 

میلیارد و 600 میلیون دالر بود.
میــزان واردات کاال در هشــت مــاه ســال جــاری 21 
میلیــون و 800 هــزار تــن بــود کــه از ایــن رقــم 15 
اساســی  کاالهــای  را  آن  تــن  هــزار   200 و  میلیــون 

تشکیل می دهد.
ارزش کل واردات کاال در ایــن مــدت 23 میلیــارد و 
100 میلیون دالر بود و نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل از لحــاظ وزن یــک درصــد و ارزش 18 درصــد 

کاهش را نشان می دهد.



بهمن ماه 1399 - شماره دوم

است که بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
»محمـــــد راســـــتاد« مدیرعامـــــل ســـــازمان بنـــــادر و 
دریانـــــوردی نیز در ایـــــن در نشســـــت دوجانبه، با 
اســـــتقبال از توســـــعه همکاری هـــــای دوجانبـــــه در 
آمادگی  ایـــــران  عرصه های مختلف، اظهارداشـــــت: 
دارد تـــــا ظرفیت هـــــای بندری، دریایی و آموزشـــــی 
خود را برای بهره مندی دوجانبه با قرقیزستان ارتقا 

دهد.
وی، ظرفیت هــای بنــدری در نــوار ســاحلی جنــوب و 
شــمال ایــران را قابــل توجــه دانســت و افــزود: بــا 
توجــه به حضور فعال اپراتورها و تجهیزات مناســب 
در شــمال و جنــوب کشــور، امــکان ارائــه خدمات با 
بیشترین کیفیت و کمترین هزینه به صاحبان کاالها 
وجود دارد و برای تشویق صاحبان کاال تخفیف های 

برای اقالم ترانزیتی درنظر گرفته شده است.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با اشــاره به 
توســعه بنــدر چابهار و راه انــدازی راه آهن زاهدان-
چابهار، اظهارداشــت: این بندر قابلیت بسیار خوبی 
بــرای ترانزیــت کاال بــه کشــورهای آســیای میانــه از 

جمله قرقیزستان دارد.
راســتاد، دربــاره تفاهم نامه ســه جانبه ایــران، هند 
و افغانســتان بــرای توســعه بنــدر ترانزیتــی چابهــار، 
تاکیدکــرد: ایــن تفاهم نامــه بــه گونه ای اســت که 
ســایر کشــورها می تواننــد بــه آن ملحــق شــوند و از 
از  کننــد،  اســتفاده  آن  به فــرد  منحصــر  ویژگی هــای 
ایــن رو در مبحث ترانزیــت کاال این موضوع فرصت 

مناسبی برای تجار قرقیزستان است.
از  قرقیزســتان  در  کاال  صاحبــان  توصیه کــرد:  وی 
زیرســاخت ها و امکاناتــی کــه در بنــادر ایــران وجود 
دارد بازدید کنند تا از نزدیک متوجه شوند که این 

بخش چه خدماتی را ارائه می دهد.
در ایــن نشســت دوجانبــه مقــرر شــد کارگــروه فنی 
برای بررســی بیشــتر همکاری بین دو کشور با هدف 

ترانزیت کاال از بنادر جنوبی ایران تشکیل شود.
قصــد  کــه  کشــورهایی  از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران 
تجــارت آزاد بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را دارد، 
پــس از مذاکراتــی طــی ســال هــای گذشــته، در 5 
آبــان ماه ســال 98 با پنج کشــور عضو ایــن اتحادیه 
موافقت نامــه ای موقــت را امضــا کرد که بر اســاس 
آن 862 قلــم کاالیــی مــورد توافق برای صــادرات و 

واردات میان کشورهای مورد نظر، قرار گرفت.
ارزش صــادرات اقالم ترجیحی به قرقیزســتان از 26 
میلیون و 630 هزار دالر در بازه زمانی پنجم  آبان 97 
تا 31 مرداد 98 با رشــد 42 درصدی به 37 میلیون 
و 710 هــزار دالر در بــازه زمانــی پنجم آبــان 98 تا 31 

مرداد 99 رسیده است.
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سفیر قرقیزستان در 
تهران عنوان کرد:

تمایل قرقیزستان 
به ترانزیت کاال از 
بنادر جنوبی ایران

وزیر نیرو خبر داد:

افزایش سطح 
مبادالت تجاری 

ایران و عراق به 
۲0 میلیارد دالر در 

سال
ســفیر قرقیزستان بر توســعه همکاری های راهبردی 
حمل ونقــل و ترانزیــت کاال از بنــادر ایــران بــه ایــن 
کشــور تاکیــد و آمادگــی خــود را برای ترانزیــت کاال از 

بنادر جنوبی ایران اعالم کرد.
بـــــا  دیـــــدار  در  عبدالـــــرزاق اف«  بیـــــک  »آواز 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با تاکید 
بر عالقه کشـــــورش برای ترانزیـــــت کاال از طریق 
بنادر ایران، افزود: با توجه به بســـــته شـــــدن 
شدن مرز بین چین و قرقیزستان، ترانزیت کاال 
از طریـــــق بنادر جنوبی ایران به مرز ســـــرخس و 
قرقیزســـــتان اهمیت قابل توجهـــــی دارد و امید 

وزیــر نیــرو از تــالش ایــران و عــراق بــرای رســاندن ســطح 
مبــادالت تجــاری دو کشــور به بیــش از 20 میلیــارد دالر در 

سال خبر داد.
»رضــا اردکانیــان« در نشســت تجاری کمیســیون مشــترک 
همــکاری های اقتصــادی ایران و عراق افزود: رســیدن به 
این هدف مستلزم رفع موانع گمرکی، پولی و بانکی، حمل 

و نقل پول و میدان دادن به بخش خصوصی است.
وی همچنیــن بــر رفــع موانعــی مانند مســایل اســتاندارد، 
گمــرک، تعرفــه هــای ترجیهــی و ســایر اقدام های مشــابه 
برای رسیدن به سطح مبادالت تجاری با الی 20 میلیار دالر 

در سال تاکید کرد.
همچنین اردکانیان در مراسم آغاز به کار چهارمین اجالس 
کمیســیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران 
و عــراق ،در محل وزارت نیرو راهبرد اصلی ایران را توســعه 
روابــط بــا کشــورهای همســایه دانســت و گفــت:  آمادگــی 
داریم تجربه های کسب شده خود را در اختیار همسایگان 

قرار دهیم.
وزیــر نیــرو افــزود: حضــور کارآفرینان، شــرکت هــا و بخش 
ایــران در کشــورهای همســایه بیانگــر همیــن  خصوصــی 

سیاست راهبردی ایران است.
هــای  همــکاری  مشــترک  کمیســیون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اقتصــادی ایــران و عراق بعد از 6 ســال وقفه امروز دوباره 
آغاز به کار کرد، یادآور شــد: همزمان با ســالگرد شــهادت 
ســرداران شــهید ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس، ذلت 

دشمنان آنها را شاهد هستیم.
اردکانیــان افــزود:  برگــزاری ایــن اجــالس، مســیر توســعه 
روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را هموار تر خواهد کرد.

وزیر نیرو به سفر رییس جمهوری کشورمان به عراق و سفر 
نخست وزیر عراق به تهران اشاره کرد و گفت: امید است 
ایــن اجــالس بتوانــد طــرح هــای اجرایــی مربوط بــه عملی 

کردن اهداف سیاسی دو کشور را به نتیجه برساند.
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مهرداد سعادت 

رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه خبر 
داد؛ 

" فرصتی جدید برای تولید 
کنندگان؛ بازار ارمنستان در 

انتظار محصوالت ایرانی "

ســازمان  ســوی  از  نامــه ای  گذشــته  روز هــای  طــی 
توســعه تجارت منتشــر شــد که بر اســاس آن اعالم 
شد که ارمنستان به دلیل تحریم کشور ترکیه قصد 
دارد کاال هــای ایرانی را جایگزیــن 2 هزار و 250 قلم 

کاالی وارداتی خود از این کشور کند.
همچنیــن ارمنســتان قصــد دارد مــواد اولیــه و خــام 
وارداتی خود را از ایران دریافت کند که این فرصت 
خوبــی را بــرای شــرکت های ایرانی فراهــم می کند تا 

بتوانند کاال های خود را به این بازار عرضه کنند.
از ســوی دیگر قرار است یک هیات بلندپایه پایه با 
ریاســت وزیر اقتصاد ارمنســتان به تهران سفر کنند 
و گروهــی از تجــار بخــش خصوصــی نیــز در این ســفر 
حضــور دارند که می تواند اقدامــی موثر در افزایش 

مبادالت تجاری باشد.
اتــاق  بــر همیــن اســاس مهــرداد ســعادت رییــس 
مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه با بیــان اینکه باید 
از فرصت افزایش تجارت با ارمنســتان هوشمندانه 
اســتفاده کنیم، اظهار کــرد: در صورتی که اقدام به 
صادرات کاالی بی کیفیت کنیم بازار این کشور را به 

سرعت از دست می دهیم.
مهــرداد ســعادت افــزود: فرصتی بــرای تجــار ایرانی 
پیــش آمــده تا بتواند انــواع کاالی تولیــدی ایران را 
به بازار کشــور همســایه معرفــی کنــد و تولیدکننده 
برای حفظ این بازار باید کاالی با کیفیت صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل منافع خریدار و پرداخت 
اندک برای کاال نباید کیفیت کاالی عرضه شده ایرانی 
را کاهــش دهیم، خاطرنشــان کرد: کاســتن از کیفیت 
تولیدات ایرانی زحمات چندین ســاله تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان را از بیــن می بــرد و کاالی ایرانــی را 

تبدیل به محصولی بی ارزش خواهد کرد.

در 9 ماهه امسال، 110 میلیون تن کاال به ارزش 52 
میلیــارد دالر بیــن ایران و کشــور های مختلف مبادله 
شــد که ســهم صادرات 58 میلیــون و 200 هزار تن 
بــه ارزش 25 میلیــارد و 100 میلیــون دالر و ســهم 
واردات 25 میلیــون تــن به ارزش 26 میلیارد و 800 

میلیون دالر بود.
صــادرات ایــران طی هشــت ماهــه 99 به ارمنســتان 
233 میلیــون دالر بــوده که 23 میلیــون و 600 هزار 
دالر آن محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایی بوده 

است.
از آبان ماه سال 98 موافقت نامه تجاری میان ایران 
و اتحادیه اوراســیا به امضا رســید که بر اســاس آن 
860 قلــم کاالیــی میــان ایــران و پنــج کشــور متحــد 
اقتصادی مبادله می شود و در حال حاضر مذاکرات 

تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز شده است.
اوراســیا کــه یــک اتحادیــه اقتصــادی اســت کــه بــا 
حضــور پنــج کشــور روســیه، قزاقســتان، بــالروس، 
قرقیزســتان و ارمنســتان بــه عنــوان اعضــای اصلــی 
از ســال 2015 کار خــود را در زمینــه سیاســت گذاری 
اقتصــادی، اقتصــاد کالن و مهاجــرت نیــروی کار در 
بــا  تجــاری  آزاد و موافقت نامه هــای  تجــارت  جهــت 

کشور های دیگر آغاز کرد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کاال و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل 
از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است.

محمــود علیــزاده بــا صدور بخشــنامه ای، اظهــار کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتــی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مســتقیم به درآمد حاصــل از صادرات کاال و 
خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت 

مقررات مربوط است.
وی گفت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی کشــور، معاون این ســازمان تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند )ب( ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های 
توســعه کشــور به ســود تفاوت نرخ تســعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد ســال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشــت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات 

اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعالمی است.
وی همچنین افزود: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

علیزاده تاکید کرد: اعمال ســایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مســتقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها 

و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.
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بانک، بورس و بیمه
با حکم وزیر اقتصاد؛

رییس جدید سازمان 
خصوصی سازی منصوب شد

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی طــی حکمی »حســنعلی 
قنبــری ممــان« را بــه ســمت معــاون وزیــر و رئیس کل 

سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
اولویت هــای  بــر  حکــم  ایــن  در  دژپســند«  »فرهــاد 
برنامه ای از جمله، دستیابی به اهداف سیاست های 
اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون   44 اصــل  کلــی 
ایــران، شــفاف ســازی و ارتقــای نظــام ارزش گــذاری 
دارایی هــای مشــمول واگذاری، ســاختار دهی مجدد 
و تفکیک وظایف حاکمیتی شــرکت ها بــه منظور آماده 

بررسی کارنامه فروش شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی در آذر امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال گویای جهش 156 درصدی است.
آمار منتشــر شــده حاکی اســت، میزان فروش شــرکت های بخش معدن وصنایع سهامی عام در آذرماه به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسید که 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان 156 درصد رشد را ثبت کرد.
بررسی میزان فروش در ماه آذر در مقایسه با ماه ماقبل )آبان( افزایش 12 درصدی را نشان می دهد.

کارشناســان بورس در ارزیابی رشــد فروش شــرکت های بخش معدن وصنایع معدنی براین باورند که افزایش قیمت های جهانی محصوالت این 
بخش، همراه با رشد تولید و تداوم نرخ دالر باالی 24 هزار تومان از عوامل رشد قابل توجه فروش شرکت های یاد شده بود.

همچنین در بررســی انجام شــده، ســهم تقریبی شــرکت های بخش معدن وصنایع معدنی از فروش تجمعی 9 ماهه شرکت های بورسی 37 درصد 
ثبت شده است.

براســاس آمارهای گمرک جمهوری اســالمی ایران ســهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی در ســال 1397 افزون بر 9.2 میلیارد دالر 
بود و در سال گذشته به بیش از 8.5 میلیارد دالر رسید.

بهمن ماه 1399 - شماره دوم

ســازی واگــذاری، تقویت نظام کنتــرل اهداف پس از 
واگــذاری در ترتیبات حقوقــی و قراردادی واگذاری ها 
از روش هــای علمــی و نویــن در طراحــی  و اســتفاده 
روش هــای جدیــد و ترکیبــی واگذاری هــا تاکیــد کرده 

است.
براساس این گزارش، رئیس جدید سازمان خصوصی 
ســازی، تــا مقاطــع دکتری تخصصــی در رشــته اقتصاد 
تحصیــل کــرده و در کارنامــه شــغلی خــود نیــز عــالوه 
بــر عضویــت هیــأت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 

گــروه  مدیرعاملــی  چــون  مســئولیت هایی  عهــده دار 
و  ســپه  بانکــه  مدیرعاملــی  امیــد،  گــذاری  ســرمایه 
عضویــت در هیــأت مدیــره بانک هــای دی، حکمــت 

ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.
پیــش از ایــن، »حســن عالیــی« سرپرســت ســازمان 
خصوصــی ســازی بــود. وزیر امــور اقتصــادی و دارایی 
بعــد از موافقــت با اســتعفای »علیرضا صالــح«، رییس 
ســابق ســازمان خصوصی ســازی، حســن عالیی را به 

عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرده بود.

رشد فروش ۱5۶ درصدی
معدنی های بورس
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" سهامداران؛ 
زیان دیدگان اصلی 

مداخالت بورسی 
دولت "

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد:
بانک ها می توانند سهام 

شرکت های تامین سرمایه را بخرند

دبیرکل پیشـــــین بورس اوراق بهادار تهران 
بر این باور اســـــت که نتیجه ســـــلب امکان 
از  و شـــــرکت ها  تولیدکننـــــدگان  از  رقابـــــت 
طریق مداخالت دســـــتوری، کاهش حاشیه 
اســـــت که موجب می شود  سود شرکت ها 
شـــــرکت ها،  ســـــهامداران  عنوان  به   مردم 

زیان دیدگان اصلی باشند.
حســـــین عبـــــده تبریزی بـــــا تاکید بـــــر اینکه 
ورود مســـــتقیم دولت به مداخالت قیمتی، 
زانی کاال  نمی توانـــــد کاهش قیمت هـــــا و ار
را بـــــرای مصرف کننـــــده بـــــه ارمغـــــان آورد، 
توضیح داد: برای روشن شدن این جریان 

چگونگی معامالت را مرور کنیم.
وی توضیـــــح داد: وقتـــــی یـــــک عرضه کننده 
کاالیـــــی در بورس ناگزیر می شـــــود با قیمتی 
زیر قیمت تمام شده یا با قیمتی دستوری و 
بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار 
به دلیل کششـــــی که دارد، شروع به ایجاد 
فضایی برای خریـــــد و فروش بدون نظارت 
و بـــــا قیمت های خـــــارج از قاعده می کند. در 
جریـــــان این تحول، عـــــده ای که محصوالت 
خود را در بـــــورس عرضه کـــــرده و با قیمت 
دســـــتوری به فـــــروش رســـــانده اند، دچار 
زیان می شـــــوند و از محل این زیان وارده، 

سهامداران آن ها نیز متضرر خواهند شد.
به گفته این تحلیلگر، ازآنجاکه طی یک سال 

بانک ها و موسســات اعتباری براســاس ضوابطی که طراحی خواهد شد، می توانند واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه را 
خریداری کنند.

بانک مرکزی به بانک ها و موسســات اعتباری اصالحیه دســتورالعمل ســرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که 25 آذر ماه امســال به تصویب شــورای پول و اعتبار 
رسیده بود را ابالغ کرد.

گفتنــی اســت کــه ایــن اصالحیــه در قالب تبصــره 2 ماده 2 این دســتورالعمل قرار می گیــرد و در این تبصره آمده اســت: »تملــک واحدهای ســرمایه گذاری یک صندوق 
سرمایه گذاری »اختصاصی بازارگردانی« و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات 

موضـوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می شود، خواهد بود.«

اخیـــــر، فضای عمومی برای حضـــــور در بورس باال رفته و 
تعداد ســـــهامداران حقیقی و خرد نیز در بورس افزایش 
 یافتـــــه، پس بخشـــــی از این زیان دیـــــدگان هم همان 
ســـــهامداران خرد و مردمی هســـــتند که اندک سرمایه 

خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده اند.
ایـــــن کارشـــــناس بـــــازار ســـــرمایه ادامـــــه داد: اما این 
اتفاق، فقـــــط یک جنبه نـــــدارد و از محـــــل قیمت هایی 
که در بازار ســـــیاه شـــــکل می گیرد نیز مردم دچار زیان 
می شـــــوند. به عبـــــارت ســـــاده تر، وقتـــــی قیمت ها در 
بـــــورس از حالت منطقی کمتر اســـــت، محصوالت در بازار 

آزاد با قیمت هایی باال به فروش می رسد؛ 
بنابرایـــــن، هـــــدف دولـــــت بـــــرای حمایت 
از مصرف کننـــــده هـــــم محقق نمی شـــــود و 
منافـــــع ایـــــن قیمت گذاری های دســـــتوری 
در حلقه هـــــای میانـــــی تولیـــــد بـــــه گروهی 
افراد خاص کـــــه اغلب از آنـــــان، به عنوان 
واســـــط های ویژه خوار یاد می شـــــود، تعلق 
می گیـــــرد. بر ایـــــن اســـــاس، مصرف کننده 
را  اســـــت محصوالت موردنظـــــر خود  ناگزیر 
بـــــا قیمت های بـــــاال و بدون هیـــــچ حمایت 
قیمتـــــی خریداری کند. این در حالی اســـــت 
حمایت هایی  تولیدکننـــــدگان  از  دولت  که 
مانند ارائه یارانه های انرژی و … داشـــــته؛ 
با این انگیـــــزه که این حمایت ها درنهایت، 

به مصرف کننده برسد.
دبیرکل پیشـــــین بورس اوراق بهادار تهران 
تأکید کـــــرد: درواقع، نه  فقـــــط حمایت های 
قیمتـــــی به دســـــت مصرف کننده نرســـــیده 
بلکه بـــــه دلیل مداخله های دســـــتوری در 
بازار، مکانیســـــم عرضه و تقاضا نیز از حالت 
طبیعی خارج شده و قیمت ها از حالت رقابت 

آزاد نیز فراتر رفته است.
بر اســـــاس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید، دولت مکلف اســـــت 
به جز دارو، کاالی پذیرفته شده در بورس 

را از نظام قیمت گذاری خارج کند.

عبده تبریزی
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در گفتگو با 
همگام با صنعت: 

" اگر محدودیت های بانک مرکزی 
نبود رشد صادرات تا مرز صد در 
صد انجام می پذیرفت "
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صنایع غذایی

غالمرضا میری
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تولیــدی و  اکثــر واحدهــای  میــری گفــت:  غالمرضــا 
صادراتــی زعفران با توجه به شــرایط ســخت تحریم 
و کرونا، علی رغم اینکه از 30 درصد ظرفیت نیروی 
در اختیــار بهــره مــی برنــد ولی یــک نیرو هــم تعدیل 

نکرده اند.
به گزارش همگام با صنعت، غالمرضا میری، رئیس 
خراســان  اســتان  زعفــران  صادرکننــدگان  اتحادیــه 
رضوی در پاســخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ 
“کارآفرینــان تــا چــه حــد در شــرایط ســخت تحریمــی 
از  کشــور  مختلــف  اهــداف  بــه  توانســته اند  کشــور 
جملــه اقتصــاد مقاومتی و رونق تولیــد کمک کنند و 
در ایــن زمینــه ارگان هــای دولتــی در این مســیر چه 
حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟” گفت: تولید 
و صــادرات امــروزه بــه عنــوان نــوک پیــکان حرکــت 
توســعه اقتصــادی در همــه کشــورها بــه رســمیت 
شــناخته شده اســت و ســنجش و قدرت اقتصادی 
همــه کشــورها، میــزان حضــور در بازارهــای رقابتــی 
دنیــا اســت و نقش صــادرات در مســائل اقتصادی 

فرهنگی و اجتماعی و امنیتی بسیار بارز است.
کننــده و  افــزود: کارفرمایــان شــامل تولیــد  میــری 
صادر کننده در شــرایط ســخت تحریم هــای ظالمانه 
کشــور توانســته اند کمک های شــایانی به اقتصاد 

مقاومتی و رونق تولید انجام دهند.
اکثــر  کــرد:  بیــان  اینگونــه  را  هــا  کمــک  ایــن  وی 
واحدهــای تولیــدی و صادراتــی زعفران بــا توجه به 
شــرایط ســخت تحریــم و ویــروس کرونــا و تعطیلــی 
واحدها،علی رغم اینکه از 30 درصد ظرفیت نیروی 

در اختیــار بهــره مــی برنــد ولی یــک نیرو هــم تعدیل 
نکــرده انــد و متعهدانــه و بــا احتــرام ، تمــام حــق و 

حقوق پرسنل را پرداخت نموده اند.
میری عنوان کرد: آمار و ارقام صادرات زعفران بیانگر 
این حقیقت است که صادرکنندگان زعفران با همه 
بــی مهــری هایــی کــه از جانــب ارگان هــای دولتی از 
جملــه بانــک مرکــزی روا داشــته اســت ، توانســته 
اند با تمام توان حضور خود را در کشــورهای هدف 
صادراتی حفظ و به میزان 30 درصد رشــد صادرات 
داشــته باشند که اگر محدودیت های بانک مرکزی 
نبود بدون شــک رشــد صادرات تا مــرز صد در صد 

انجام می پذیرفت.
وی بیــان داشــت: صــادرات یــک تخصــص اســت و 
برای توســعه فعالیت های صادراتی باید به آن بها 

داده شود و حمایت های الزم انجام پذیرد.
ایــن فعــال صنایع غذایــی در ادامه افــزود: اعتقاد 
بخش خصوصی همیشــه ایــن بوده که دولت فقط 
مجوزهــای کار را به صورت کارشناســی شــده صادر 
کنــد و نظارت الزم را داشــته باشــد تــا تولید کننده 
و صادرکننــده بتواننــد بــا فــراق بــال بــه افزایــش 
تولیــد و صــادرات فکر کند نه ایــن که بانک مرکزی 
با بخشــنامه های بازدارنــده و بدون در نظر گرفتن 
تجربــه و تخصــص افــراد صاحب نظر، عامــل قاچاق 
نشــین  خانــه  و  ای  اجــاره  هــای  کارت  و  زعفــران 
کــردن صادرکنندگانــی بــا بیــش از 40 ســال تجربه 
باشــد ما از ارگان های دولتــی انتظار داریم به جای 
محدودیــت هــای بازدارنــده، بــرای رونــق تولیــد و 

صادرات در شــرایط ســخت اقتصــادی حمایت های 
الزم را از بخــش تولیــد و صــادرات زعفــران عملیاتی 

نمایند.
خراســان  زعفــران  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
رضــوی گفــت: متاســفانه از اردیبهشــت مــاه ســال 
بــر  مبنــی  صــادرات  بازدارنــده  بخشــنامه   1397
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــا همــه تــالش ها 
و  اســتانداران  توصیــه  و  منطقــی  پیشــنهادهای  و 
بازرگانــی کارســاز  اتــاق هــای  نماینــدگان محتــرم و 

نبوده و همچنان این مشکل پابرجاست.
میــری عنوان کرد: مقتضی اقتصــاد مقاومتی و رونق 
تولید این نیست که صادرکننده، زعفران را کیلویی 
700 دالر صــادر کنــد و بانــک مرکــزی بــرای تســویه 
حســاب ارزی از صادرکننــده 1300 دالر، آن هــم بــه 

نرخ نیمایی مطالبه نماید.
نائــب رئیس شــورای ملی زعفــران در ادامــه افزود: 
صادرکننــده ای که برای احقــاق حق منطقی خود به 
دنبــال راهی بــرای پرداخــت بدهی برابر مســتندات 
صادراتــی بوده و هســت و تاکنون امــکان پرداخت 
وجــه اضافه برایش مقدور نبوده و نیســت را نباید 
برایش انواع فشارها و تهدید ها را در نظر بگیرند.

غالمرضــا میــری در پایان گفــت: بنابر ایــن علی رغم 
اینکــه تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان زعفــران بر 
حسب وظیفه با تمام توان در خدمت نظام و کشور 
بوده و هستند ، تاکنون هیچ گونه حمایتی همانطور 
کــه عــرض شــد دریافــت نکــرده انــد و همچنــان در 

انتظار رفع این مشکل هستند.
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رئیس هیئت مدیره شرکت سمیه:

" کارآفرینان با ایجاد 
اشتغال مسئولیت 

اجتماعی خود در قبال 
جامعه را ایفا می کنند "

استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید و تسریع 
فعالیت این کسب و کارها در حوزه های مختلف 
اقتصادی نشان از امید و خودباوری کارآفرینان 

نسبت به آینده اقتصادی کشور دارد.
استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید و تسریع 
فعالیت این کسب و کارها در حوزه های مختلف 
اقتصادی نشان از امید و خودباوری کارآفرینان 

نسبت به آینده اقتصادی کشور دارد.
بـــــا صنعت، رئیـــــس هیئت  گـــــزارش همگام  به 
فـــــرآورده های غذایی ســـــمیه  مدیره شـــــرکت 
در پاســـــخ به ســـــوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ 
“کارآفرینان تا چه حد در شـــــرایط سخت تحریمی 
کشور توانســـــته اند به اهداف مختلف کشور از 
جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند 
و در این زمینه ارگان های دولتی در این مســـــیر 
چـــــه حمایتـــــی از تولیدکنندگان داشـــــته اند؟”  
گفـــــت: نگرش کارآفرین مانند چاهی اســـــت که 
از درون می جوشـــــد و نتیجـــــه فعالیت کارآفرین 

اقتصاد مقاومتی است.
محمـــــد عبداللهـــــی عنوان کـــــرد: در واقع و طبق 
ى  مفهومی کـــــه بارها از طرف مقـــــام معظم رهبر
نیز به آن اشاره شده است، اقتصادی که برای 
یک ملت حتی در شـــــرایط فشـــــار و تحریم زمینه 
رشـــــد و شـــــکوفایی را فراهم می کند، اقتصاد 

مقاومتی می باشد.
وی ادامه داد: کارآفرینان کشور در دوره تحریم 
علی رغـــــم فشـــــارها و محدودیت هـــــای ایجاد 
شـــــده، به خوبی توانســـــته انـــــد ظرفیت های 
بالقوه اقتصادی کشـــــور را بالفعـــــل کرده و افق 
های روشـــــنی برای آینده و اســـــتقالل اقتصادی 
کشـــــور ایجاد کنند. اســـــتارت آپ ها و کســـــب و 

17

محمد عبداللهی 

کارهای جدید و تســـــریع فعالیت این کســـــب و 
کارها در حوزه های مختلف اقتصادی نشـــــان از 
امید و خودباوری کارآفرینان نســـــبت به آینده 
اقتصادی کشور دارد. کارآفرینان در این شرایط 
با ایجاد اشتغال و حمایت از مردم توانسته اند 
نقش مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه را 

به خوبی ایفا کنند.
مهنـــــدس عبداللهـــــی افزود: رشـــــد صـــــادرات 
غیرنفتی در طول این ســـــالها، وابستگی کمتر به 
درآمدهای نفتی و اتکای بیشـــــتر به درآمدهای 
مالیاتی نشـــــان از حرکت های اثربخش و ظرفیت 

سازی مناسب فعالین اقتصادی دارد.
این فعـــــال صنایـــــع غذایـــــی در ادامـــــه گفت: 
همچنیـــــن تـــــالش در جهت انســـــجام و ثبات در 
بخـــــش هـــــای کالن اقتصادی از طـــــرف دولت و 
حمایـــــت هـــــای قانونـــــی و مالی و مشـــــارکت در 
ســـــرمایه گذاری از جانب بانک ها و موسسات 
ســـــرمایه گذاری دولتی در بخش های مختلف از 
جمله صنعت غذا و دارو منجر به آسیب پذیری 
کمتر ایـــــن صنعت و نزدیکی بیشـــــتر بخش های 

دولتی و خصوصی به یکدیگر شده است.
رئیـــــس هئیـــــت مدیره شـــــرکت فـــــرآورده های 
غذایی ســـــمیه خاطرنشـــــان کرد: توســـــعه طرح 
های زیربنایـــــی و تکنولوژیک و ایجاد زمینه های 
الزم از طرف ارگان هـــــای دولتی نقش جدیدی 
برای فعالین اقتصادی و مشـــــارکت بیشتر بخش 
خصوصـــــی در اقتصاد فراهم کرده اســـــت ولی 
بـــــا این حال ســـــازمان هاى دولتـــــی و نهادهاى 
حمایت کننده صنعت باید ســـــرویس هاى خود 
را بیش از پیش بهبود بخشند. این امر عالوه بر 
تقویت بنیان های اقتصادی و زمینه ظهور حوزه 
هـــــای جدید، منجر به تقویت اعتماد برای آینده 

اقتصادی کشور خواهد شد.
محمد عبداللهـــــی افزود: البته کارآفرین کســـــی 
اســـــت که به خلق، فکر می کند و با محدودیت 

ها از صحنه خارج نمی شود.
وی در پایـــــان گفت: شـــــاید وجه مشـــــترک کار 
آفرینی و اقتصاد مقاومتی در این باشـــــد که در 
هر دو حوزه محور موفقیت توان درونی اســـــت 
و امیـــــد به کمک هاى بیرونـــــی آنچنان کارکردى 
ندارد. در واقع هـــــر چند انتظار تعامل و بســـــتر 
ى و کمک نهادها و ارگان هاى دولتی براى  ســـــاز
یک کارآفرین وجـــــود دارد ولی در صورت وجود 
موانع هـــــم ، کارآفرین نقشـــــش را ایفا خواهد 

کرد.

شــرکت لبنیــات کالبــر در ســال 1373 بــا نــام 
ســرمایه گذاری نصر گســتر اراک کار خــود را آغاز 
کرد. این شرکت توانست پس از ده سال خود 
را وارد لیســت شــرکت های پذیرفتــه شــده در 

بورس اوراق بهادار کند.  
از  نقــل  بــه  صنعــت  بــا  همــگام  گــزارش  بــه 
اقتصادآنالیــن، شــرکت کالبــر طی این ســال ها 
موفق شــده است نشــان های کیفیت متنوعی 
را کســب کنــد؛ نشــان مدیریــت کیفیــت )ایــزو 
 TUV از شرکت HACCP 9001-2008(، نشــان
Nord و عنوان واحد نمونه صنایع لبنی اســتان 
نظــارت  اداره  طــرف  از   1390 ســال  در  مرکــزی 
بــر موادغذایــی اســتان مرکــزی از جملــه ایــن 

افتخارات هستند.
  بــا وجــود اینکــه این شــرکت محصــوالت خود 
را در سراســر کشــور بــه فــروش می رســاند، اما 
همچنــان به دنبال بهبود کیفیــت محصوالت و 

تنوع بخشی به تولیدات خود است.
در همیــن راســتا، ایــن شــرکت پــس از 20مــاه 
تــالش توانســت بــا ســرمایه گذاری 18میلیــارد 
تومانی خط تولید شیر خشک کالبر را در دی ماه 
ســال جاری بــه بهره بــرداری رســاند.   این خط 
تولید ظرفیت تولید یک تن محصول در ساعت 
را دارد و می تواند محصوالت شیر خشک، پودر 
آب پنیر، خامه، MPC و کازئینات را تولید کند.  

از  می کنــد  پیش بینــی  شــرکت  ایــن  پایــان  در 
محــل درآمدهــای این خط تولیــد بتواند حدود 
50درصــد درآمدهــای خــود را افزایــش دهد و 
به 165میلیارد تومان در ســال درآمدهای خود 

را ارتقاء دهد.

پیش بینی رشد 
50درصدی کالبر
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مسعود توتونچیان 

مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر خواستار شد: 

" حمایت دولت از تولید ملی، کارآفرینی، 
مدیریت مصرف و اصالح الگوی آن "

مسعود توتونچیان گفت: حمایت دولت از تولید ملی، کارآفرینی و مردمی کردن اقتصاد از 
جمله مواردی است که می تواند در موفقیت کارآفرین مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش همگام با صنعت، مهندس مسعود توتونچیان، مدیرعامل گروه صنایع غذایی 
ســحر در پاســخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ “کارآفرینان تا چه حد در شــرایط سخت 
تحریمی کشور توانسته اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 
کمــک کننــد و در ایــن زمینه ارگان هــای دولتی در این مســیر چه حمایتــی از تولیدکنندگان 
داشــته انــد؟” گفــت: می دانیــم که اقتصــاد مقاومتی برای صیانــت از تهاجم دشــمنان در 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و… به عنوان راهنمای عمل مسئوالن و 

مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان مطرح شده است.
توتونچیــان افــزود: کارآفرینی به عنــوان یکی از اصلی ترین و مهم تریــن موضوعات دنیای 
امروز و محرکه اصلی توســعه اقتصادی نقش اساســی در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید 

کسب و کار دارد.
این کارآفرین برجسته کشور در ادامه گفت: بی شک اگر کارآفرینی با عرق ملی و وطن پرستی همراه 
باشد تمامی ارکان سازمان های تولیدی در تالش خواهند بود تا به سوی کاهش وابستگی حرکت 

کنند. در این مسیر منابع متعدد و سرشار طبیعی و تکیه بر دانش بومی می تواند گره گشا باشد.
وی افــزود: قطعــًا این روند روندی دوســویه و متقابل اســت و کارآفرینــان بدون حمایت 
ارگان هــای دولتــی نمی توانــد در ایــن مســیر موفق باشــند. حمایــت دولــت از تولید ملی، 
کارآفرینی، مدیریت مصرف و اصالح الگوی آن، مردمی کردن اقتصاد، مصرف کاالی داخلی، 
کاهش وابستگی به درآمد نفت، حمایت از صنایع دانش بنیان از جمله مواردی است که 

می تواند در دستیابی به این مهم مورد توجه قرار گیرد.
توتونچیان گفت: ایجاد شــرایط کارآفرینی درون ســازمانی، نوآوری و توجــه به افراد داخل 
سازمان و باال بردن انگیزه ی تالش و کوشش آن ها نیز از مصداق های کارآفرینی سازمانی و 

یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامــل گــروه صنایع غذایی ســحر در پایان پیشــنهاداتی در خصــوص حمایت از تولید 

داخلی و کارآفرینان را برشمرد که به شرح ذیل است:
اصالح قوانین و مقررات بانکی )کاهش نرخ بهره و یا تخفیف بخشی از هزینه های مالی در 	 

دفاتر قانونی( در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی
اصالح و بازنگری قوانین مرتبط با رویکرد کارآفرینی، 	 
اصالح و بازنگری قوانین تجاری و مقررات صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی، 	 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی با واقعی سازی و ثبات نرخ ارز، 	 
کاهش بروکراسی اداری در سازمان ها به منظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیرضروری، 	 
پرداخت بخشی از هزینه های تأمین اجتماعی و یا کاهش سهم کارفرما به ده درصد و 	 

تأمین آن از سوی دولت در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود، 
حمایت از ایده های خالق و نوآور توسط سرمایه گذاران و بخش خصوصی،	 
ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی با رویکرد کارآفرینی 	 

موانع توسعه کارآفرینی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کاسته شود.

مهندس محسن احتشام گفت: فعاالن اقتصادی متعهد، کارنامه قابل قبول و 
قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند.

بــه گــزارش همــگان با صنعــت، مدیرعامــل گــروه تولیــدی و کشــاورزی تروند 
زعفــران قائــن در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کار آفرینان اعــم از صادر کنندگان و 
تولید کنندگان بحق سربازان جبهه اقتصادی بوده و هستند در شرایط سخت 
تحریم ها ی استکبار جهانی واقعا فدا کارانه تالش کردند تا خدشه ای به تولید 
و صادرات وارد نگردد .  فراوانی کاال در بازار و نبود کمبودی از کاالها و تامین ارز 

مورد نیاز تولید از فرایند ارز حاصل از صادرات گواه این واقعیت هست .
محســن احتشــام افزود: در این مســیر تولید کنندگان و صادر کنندگان هم از 
تحریــم هــای جهانی هــم از بی مهری هــا و تحریم های داخلی  خــون دل های 
فراوان خوردند تا در شرایط سخت اقتصادی رشد مثبت اقتصادی را رقم زدند 
ایــن کارآفریــن برجســته کشــور ادامــه داد: ایــن افــراد هــم تولیــد و صنعت را 
حفظ کردند هم اشــتغال را و با وجود تمام موانعی که پیش پای صادر کننده 
گذاشــتته شــد، صادر کنندگان بازارهای خود را به سختی حفظ کردند و ارز به 

چرخه اقتصادی برگشت دادند .
رئیــس اتــاق بازرگانــی بیرجند افزود: فعــاالن اقتصادی متعهــد، کارنامه قابل 
قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند .آنها تا آنجا که 
فراق باز این بخشنامه های خلق الساعه هر روزه داشتند در بسیاری از بخش 
هــا مجــری مولفه های اقتصاد مقاومتــی بودند و مرد میدان عمــل واجرای آن 

بودند.
مهنــدس احتشــام در پایــان گفت: در این راســتا بعضی از  مســئولین دولتی با 
تصمیمــات غیــر کارا و موثر در فرموله کردن اســتراتژی هایی که در این شــرایط 
بحرانــی و ســخت اقتصــادی بتواند فعاالن اقتصــادی را از چالــش و تهدیدات 
موجــود در فضــای کســب کار داخــل و خــارج نجــات دهــد و بــرای  رســیدن به 
اهــداف اقتصــادی حمایت و هدایت کند ،انتظــارات فعاالن اقتصادی نه تنها 

تامین نکردند بلکه موانع بسیاری پیشاپیش آنها قرار دادند .

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن :

" کارآفرینان در شرایط سخت تحریم 
و کرونا با حفظ تولید و اشتغال، با 

صادرات محصوالت خود ارز را به چرخه 
اقتصادی کشور وارد کردند "

محسن احتشام 
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مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران:

" در کارزار ناعادالنه ی تحریم، کارآفرینان در 
عرصه حمایت از تولید، مربی، جهت بخش و 

همراه و انیسی کامل بودند "
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محمدحسین عزیزی 

عبداهلل قدوسی " صدور پروانه ساخت 
بهداشتی به روز شد "

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشـــــامیدنی 
ســـــازمان غذا و دارو با بیان اینکه فرایند صدور 
پروانه ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی به 
روز شـــــد، از فعالیت ســـــامانه »تیکت« برای ثبت 

سفارش مواد مواد اولیه خوراکی ها خبر داد.
به گزارش همگام با صنعت ، دکترمحمدحســـــین 
عزیزی گفت: در ســـــال گذشـــــته بیـــــش از 1500 
درخواست در صف رسیدگی صدور مجوز بودند، 
افزود: اکنون درخواست صدور پروانه در سامانه 
IRC برای ورود مواد اولیه مـــــورد نیاز واحدهای 
تولیدی حداکثر طی 24 ســـــاعت پاســـــخ داده می 
شـــــوند .و این یعنی گامی بلند در راستای کاهش 
بروکراســـــی اداری و تحقق شـــــعار جهش تولید در 

سالی که مزین به این شعار است.
مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشـــــامیدنی 
سازمان غذا و دارو اظهار کرد:اداره کل غذایی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو در راستای شفاف 
سازی، تکریم مراجعان و پیشـــــگیری از مراجعات 
غیـــــر ضروری، با توســـــعه فرآیندهـــــای مربوط به 
ســـــامانه ها و برنامه ریزی های داخلی،  واردات 
مواد اولیه تولیدی بـــــرای فرآورده های غذایی و 
آشـــــامیدنی، فرآیندهای پاســـــخگویی را از طریق 

سامانه »تیکت« فعال کرد.
وی افـــــزود: تا پیـــــش از این روند صـــــدور مجوز 
نیاز واحدهـــــای تولیدی  مـــــورد  اولیه  ورود مواد 
بیـــــش از یک ماه زمان می برد کـــــه در حال حاضر 
پاســـــخگویی به درخواســـــت ها ظرف 24 ساعت 

انجام می شود.
عزیزی تصریح کرد:ســـــازمان غذا و دارو در حال 
از طریق مســـــیرهای سامانه  پاســـــخگویی  ارتقاء 
ای به منظور تســـــهیل و تســـــریع در پاســـــخگویی 
و جلوگیـــــری از عـــــدم حضور فیزیکـــــی مراجعین از 
طریـــــق تیکتینگ بوده که بـــــه زودی میز خدمت 
حضـــــوری  میزخدمـــــت  جایگزیـــــن  الکترونیـــــک 

می شود.

مهندس عبداهلل قدوســـــی گفت:خادمان تولید در همـــــه زمان ها و کمبودها و تحریم های 
ظالمانه هم چنان پرتوان ظاهر شـــــده اند و در حال پیمودن مسیر سختی هستند.

به گزارش همگام با صنعت، مهندس عبداهلل قدوســـــی، مدیرعامل شـــــرکت صنایع شـــــیر 
ایران )پگاه( در پاســـــخ به ســـــوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه؛ “کارآفرینان تا چه حد در شرایط 
ســـــخت تحریمی کشـــــور توانســـــته اند به اهداف مختلف کشـــــور از جمله اقتصـــــاد مقاومتی 
و رونـــــق تولید کمک کننـــــد و در این زمینه ارگان هـــــای دولتی در این مســـــیر چه حمایتی از 
تولیدکنندگان داشته اند؟” گفت: جایگاه و نقش کارآفرینی در مکتب دینی و در پیشرفت 
ملت ها یک حوزه بســـــیار اثرگذار و کاربردی را در اختیـــــار ما قرار می دهد که باید با همه ی 

توان در اعتالی آن کوشید.
ایـــــن نقش ویژه و اثرگـــــذار و این حضور مقتدرانـــــه مایه ی قـــــوام و دوام تولید و پویایی 
اقتصاد کشـــــور است.این خادمان تولید در همه زمان ها و کمبودها و تحریم های ظالمانه 

هم چنان پرتوان ظاهر شـــــدند و در حال پیمودن مسیر سختی هستند.
زار ناعادالنه ی تحریم،چند ویژگی  قدوسی در ادامه گفت :معماری حضور کارآفرینان در کار

عمده دارد:
کارآفرینان در عرصـــــه حمایت از تولید، مربی،جهت بخش و در یک کالم همراه و انیســـــی 	 

کامل بودند.
کارآفرینان با یک اســـــتراتژی تمام عیار در همه صحنه ها به میدان، آمدند.	 
توجه به نیازها و حمایت از ملت،اصلی ترین شـــــاخصه حضور آنان در میدان است.	 

این ها و چندین شـــــاخصه ی حرکتی دیگر ما را به مســـــیری می رســـــاند کـــــه می توانیم به 
جایگاه این سربازان خط مقدم تولید بیشتر رهنمون شویم.

مدیرعامل هلدینگ پگاه افزود: در چنین شـــــرایطی اســـــت که توجه بیشـــــتر دستگاه ها و 
نهادها به تسهیل این حضور و ادامه مبارزه در میدان ظالمانه ی تحریم توسط استکبار،یک 
اقدام فوری و عاجل است.،اقداماتی که باید آنها را در قالب یک برنامه مدون و در حوزه 

های عملیاتی پیش ببریم.
قدوسی در پایان گفت :تاکنون نیز با تدبیر این شرایط تالش شده تا ضمن حذف موانع و 

ترمیم مســـــیرهای پیش رو حضور عزتمند این بزرگوران مورد حمایت جدی قرار گیرد.
ان شـــــااهلل به برکت تالش این عزیزان بتوانیم به میدان بـــــزرگ خدمت و تولید، رونق و 

پویایی دوچندانی ببخشیم.
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پسته، زیره سبز و مانند آن می پردازد. پذیره نویسی 
نماد »سحرخیز« از روز 14 دی ماه آغاز شده است و در 
روز 16 دی ماه، افتتاح رســمی خواهد شــد. این نماد 
پس از طی مراحل اداری، به زودی بازگشایی خواهد 
ســامانه های  در  می تواننــد  ســرمایه گذاران  و  شــد 
آنالیــن، به خریــد و فروش واحدهــای این صندوق 

بپردازند.
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دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران:

" ۳0 هزار تومان قیمت پیشنهادی برای تن 
ماهی "

رکورد کم نظیردر اولین روز پذیره نویسی
»صندوق گروه زعفران سحرخیز« هزارمیلیاردی شد

محمد میررضــوی با بیان اینکه قیمت پیشــنهادی ما 
بــرای تــن ماهی 30 هزار تومان اســت، گفت: بر طبق 
قانون تن ماهی مشــمول قیمت گذاری ستاد تنظیم 
بــازار نمی شــود و فقــط نظــارت بــر قیمــت آن برعهده 

دستگاه های ذی ربط است.
محمــد میررضــوی دربــاره دالیــل افزایــش قیمت تن 
ماهــی اظهــار کــرد: هزینه هــای تولیــد تــن ماهــی بــا 
افزایش قیمــت مواد اولیه مانند؛ ماهی تن، قوطی، 
درب قوطــی، کارتــن، شــرینگ، مــواد افزودنــی و … 

افزایش قابل توجهی داشته است.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ســالجاری هزینه هــای 
جانبی مانند؛ دستمزد، بیمه، ارزش افزوده و…. نیز 

افزایش یافته است.
میررضــوی در پاســخ بــه چگونگــی قیمت گــذاری تن 
کنســرو  صنایــع  ســندیکای  اعضــای  گفــت:  ماهــی، 
ایران پیشــنهادات خود را همراه بــا آنالیز قیمت برای 

صنــدوق ســرمایه گذاری گــروه زعفــران ســحرخیز« در 
یــک رکــورد کم نظیــر در بازار ســرمایه، توانســت در روز 
اول پذیره نویســی خود به سقف  تعیین شده جذب 
ســرمایه خــود دســت پیــدا کنــد و بــا پایــان روز اول 
پذیره نویســی، صــف طوالنــی خریــد ســرمایه گذاران 
در برابر نماد »ســحرخیز« تشکیل شــد. پذیره نویسی 
بــرای صد میلیون واحــد این صنــدوق در حالی پیش 
از پایــان زمــان پذیره نویســی در روز اول این صندوق 
تکمیل شــد که تا پایان ســاعت رسمی پذیره نویسی 
این صندوق، صفی میلیونی در برابر نماد »ســحرخیز« 
تشــکیل شــده بــود و همچنــان بــر میــزان متقاضایان 

پذیره نویسی این صندوق افزوده می شد.
اعتماد هــزاران ســرمایه گذاران به نماد »ســحرخیز« و 
شرکت »ســبدگردان سهم آشنا« به عنوان مدیر این 
صندوق در حالی اســت که بازار سرمایه در روزهای پر 
افت و خیز خود به ســر می برد. کارشناســان معتقدند 
کــه افــق  جــذاب ســرمایه گذاری در ایــن صنــدوق، 

مــا ارســال می کننــد، ســندیکا پــس از بررســی آن هــا 
پیشنهاد خود را با در نظرگرفتن تمامی مولفه ها ارائه 

می دهد.
بــه گفتــه وی؛ ســندیکا در اعــالم قیمت پیشــنهادی 
عــالوه بــر در نظــر گرفتــن هزینه هــای تولیــد، شــرایط 

تولیدکنندگان در بازار رقابتی را نیز در نظر می گیرد.
میررضــوی با تاکیــد بر اینکــه تولیدکننــدگان همواره 
به دنبال حفظ ســهم خود در بــازار و عقب نماندن از 
رقبا هســتند، افزود: رقابت بــه تولیدکنندگان اجازه 
افزایــش قیمــت خارج از کشــش بــازار و تــوان مصرف 

کننده نمی دهد.
وی معتقــد اســت؛ هیــچ تولیدکننــده ای از افزایــش 
قیمــت اســتقبال نمی کنــد چراکــه افزایــش قیمت به 
معنی تقاضای کمتر و از رفتن دســت سهم فروش در 

بازار است.
میررضــوی آخرین قیمــت پیشــنهادی تولیدکنندگان 

تن ماهی را 32 تا 34 هزار تومان اعالم کرد.
 وی گفت: البته ســندیکا با افزایش قیمت تن ماهی 

به بیش از 30 هزار مخالف است.
میررضوی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر 
قیمت ها در بازار باالتر از قیمت ها اعالم شده است، 
افــزود: گران فروشــی در بــازار به دلیل عــدم نظارت 

اتفاق می افتد و به تولیدکننده ارتباطی ندارد.
دبیر ســندیکای صنایع کنسرو ایران همچنین بخشی 
بیشــتر  بی توجهــی  بــه  مربــوط  را  بــازار  مشــکالت  از 
خصوصــی  بخــش  تشــکل های  بــه  تصمیم گیــران 

دانست.
میررضوی با اشاره به قانون بهبود کسب و کار اظهار 
کرد: در ماده 2 قانون بهبود کسب و کار آمده است 
که هر تصمیمی باید با نظر انجمن های ذی ربط گرفته 
شود، اما کمتر مسئول تصمیم سازی نظر تولیدکننده 

را مورد توجه قرار می دهد.

پشــتوانه محکــم، تجربــه ارزشــمند و پیشــینه موفــق 
شــرکت مدیــر صنــدوق، از جمله عواملی هســتند که 
باعــث شــده اند تا خریــد واحدهای ایــن صندوق به 
عنــوان یک فرصت جذاب ســرمایه گذاری پیش روی 

سرمایه گذاران قرار گیرد.
صنــدوق گــروه زعفــران ســحرخیز طــی مراســمی در روز 
ایــران  بــورس کاالی  تــاالر  مــاه در  سه شــنبه 16 دی 
افتتــاح خواهــد شــد و پــس از طــی مراحــل اداری و 
قانونی در روزهای آینده و با گشــایش این صندوق، 
سرمایه گذاران قادر خواهند بود به معامله واحدهای 
آنالیــن  معامــالت  ســامانه های  در  صنــدوق  ایــن 

بپردازند.
صنــدوق گروه زعفران ســحرخیزیک صنــدوق کاالیی 
قابل معامله در بورس اســت و طبــق قوانین بورس 
کاالی ایــران اداره خواهــد شــد. ایــن صنــدوق بــه 
کشــاورزی  کاالهــای  ســپرده های  گواهــی  معاملــه 
ارزشــمند، اســتراتژیک و صادراتــی همچــون زعفران، 

محمد میررضوی
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گروه عالیفرد)سن ایچ( صادرکننده نمونه کشور شد
شرکت عالیفرد با کسب افتخار دیگری در سطح ملی

موفق به کسب عنوان صادر کننده نمونه کشور شد

به گزارش همگام با صنعت، شرکت عالیفرد به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع کنسانتره، آبمیوه، نوشیدنی و شربت، در 
سال 1356 در شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه کار خود را شروع کرد.این گروه صنایع غذایی متناسب با نیاز مشتریان 
و تغییــر ذائقــه و ســلیقه آن هــا، دائمــًا در حــال افــزودن به تنــوع محصوالتش اســت اما همیشــه کیفیت بــاالی محصوالت را 

سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش در مراسم روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری ،وزیر صمت ،رئیس اتاق بازرگانی 
و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت در اتاق بازرگانی ایزان برگزار شــد، شــرکت عالیفرد با برند ســن ایچ بعنوان صادر کننده  

نمونه ملی معرفی و لوح و تندیس صادر کننده نمونه را دریافت کرد.

حامد امینی مصلح آبادی 

مدیرعامل شرکت لبنیات صال:

" صنعت لبنیات ایران 
زخم خورده اظهارنظرهای 

غیرکارشناسی "
حامد امینی مصلح آبادی گفـــــت: برخی اظهارنظرهای 
غیرکارشناســـــی در خصوص شـــــیر و لبنیـــــات، به این 

صنعت آسیب زده است.
به گزارش همگام با صنعت، به نقل از ایســـــنا؛ حامد 
امینـــــی مصلح آبادی با اشـــــاره به طـــــرح برخی مباحث 
در رســـــانه ملی پیرامون مواد لبنی بویژه شـــــیر، اظهار 
کـــــرد: جای تعجب اســـــت گاهـــــی افـــــرادی در برنامه 
هـــــای تلویزیونی حضور مـــــی یابنـــــد و اظهارنظرهای 
غیرکارشناســـــی در خصوص شیر و لبنیات می کنند که 
بر رویکرد جامعه نســـــبت به مصرف این مواد غذایی 

مهم تاثیر می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا این اظهارنظرهای 
عجیب و غیرکارشناســـــی در خصوص لبنیات و مصرف 
شـــــیر دیده نمی شود، گفت: ســـــرانه مصرف شیر در 
ایران حدود 75 کیلوگرم اســـــت در حالی که میانگین 
این ســـــرانه برای نفر در جهان حـــــدود 300 کیلوگرم 

اســـــت و حتی در برخی کشـــــورهای توســـــعه یافته و 
امریکا این رقم به بیش از 300 کیلوگرم می رسد.

امینی با تاکید بر اینکه با توجه به این آمار، این سوال 
مطرح اســـــت که چـــــرا با صنعت لبنیـــــات در ایران این 
چنین رفتار می شود، گفت: متاسفانه به دلیل عدم 
آگاهی و اطالعات، افرادی دعوت می شوند که چنین 
اظهاراتی دارنـــــد و از طرفی هیچ نظارتی بر این مباحث 
نیســـــت که در نهایـــــت خروجی آن به زیـــــان مردم، 

صنایع لبنی و دامپروری ها خواهد بود.
وی تصریـــــح کـــــرد: پخش چنیـــــن اظهـــــارات غلطی در 
خصوص شـــــیر و موارد لبنی از رسانه ملی، تاثیر خیلی 
چشـــــمگیری در جامعه ندارد، اما به هرحال هستند 
افرادی که چنین اظهارات غیرکارشناســـــی را قبول می 

کنند که تبعات خاص خود  
و  دارد  همـــــراه  بـــــه  را 

مســـــلما تاثیـــــر منفی 
جامعه  سالمت  در 

خواهد داشت.
شـــــرکت  مدیرعامل 

لبنیات صال با بیان اینکه 

سرانه مصرف شیر نیز در استان مرکزی تابعی از الگو و 
میانگین کشوری است، گفت: شرکت های برتر لبنیات 
در کشور که ساختارهای نظارتی مانند اداره استاندارد 
و ســـــازمان غذا و دارو و بهداشـــــت بـــــر عملکرد آنها 
متمرکز هستند، شیر مصرفی خود را با بهترین کیفیت 
خریـــــداری می کننـــــد و روال تولید محصـــــول لبنی در 
این شـــــرکت ها از زمان دریافت شیر تا عرضه به بازار 
مشمول نظارت مستمر می شود و در واقع محصوالت 

لبنی با کیفیت به دست مردم می رسد.
امینـــــی با بیان اینکه حدود 70 درصد شـــــیر مورد نیاز 
شرکت را از داخل استان تامین می کنیم، اضافه کرد: 
در حـــــال حاضر هر کیلوگرم شـــــیر از دامدار صنعتی به 
قیمت  4800 تا 5 هزار تومان به دست شرکت های 
لبنیات می رسد و استان مرکزی در امر تولید شیر خام 
جزو استان های اول کشـــــور نیست چراکه بیشترین 
شیر خام توسط اســـــتان اصفهان تولید می شود ولی 
برنامه های توســـــعه دامپـــــروری بخش خصوصی در 
دستور کار قرار دارد و به نظر می رسد که در سال های 

آینده تولید شیرخام استان مرکزی افزایش یابد.
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علیرضا بوستانی 

مدیرعامل هلدینگ تبرک: 

" صنایع تبدیلی در صورت حمایت 
پیشگام در ارز آوری و اشتغال هستند "

علیرضا بوستانی در بازدید رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
از کارخانجــات اســتان خراســان گفــت: صنایــع تبدیلــی بــه ویــژه کارخانجات 
تولیــد رب گوجــه فرنگی در صورت حمایت، پیشــگام در ارز آوری و اشــتغال 

هستند.
بــه گــزارش همگام بــا صنعت، بــه نقــل از ســندیکای صنایع کنســرو ایران، 
مدیرعامــل هلدینگ تبــرک در بازدید دکتــر اکبری رییس کمیســیون صنایع 
مجلــس شــورای اســالمی و مهنــدس مــس فــروش رییــس صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان خراســان از صنایعی که ایــن روزها با چالش های بســیاری 
روبرو شــده اند لزوم حمایت از صنعت کنســرو علی الخصوص صادرات رب 

گوجه فرنگی را موضوعی حیاتی دانست.
علیرضــا بوســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانجــات تولیــد کننــده رب گوجه 
فرنگــی نــه تنها ارز آوری قابل قبولی دارند، بلکه باعث اشــتغال بســیاری از 
افراد در مناطق کمتر برخوردار شــده و بیشــترین انگیزه را نیز برای کشاورزان 

ایجاد می کنند تا تولید هدفمندی داشته باشند.
ایــن عضــو فعــال ســندیکا گفت: هــم اکنون بــا اســتفاده از سیســتم آبیاری 
مکانیزه تولیدات گوجه فرنگی اســتان خراســان و کل کشــور باالرفته و باید 
بــرای ایــن تولیــدات پشــتوانه و برنامــه ریــزی قوی وجود داشــته باشــد تا 
محصولی که پاسخگوی نیاز داخلی به صورت خام بوده مازاد آن نیز بتواند 
تبدیل به رب گوجه فرنگی شــده و کارخانجات نیز با تولید و صادرات خود 

هزاران نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم به اشتغال وادارند.
مدیرعامــل هلدینــگ تبــرک بــا تشــکر از ایــن مقامــات مســئول کــه در روز 
تعطیــل بــا بازدید و اعمال نظر نســبت به صنایع اســتان خراســان که جدًا با 
مشــکالت فراوانی روبرو هســتند اقــدام نموده اند؛ لــزوم حمایت دولت از 
کارخانجــات تولیــد رب گوجه فرنگی را خاطر نشــان ســاخت و افزود: تمدید 
مقطعی صادرات رب منجر به تعطیلی بسیاری از دفاتر پخشی که تولید کننده 
رب ایرانی در کشــورهای عراق، افغانســتان، ترکیه و… به واســطه شــباهت 
ذائقه با مصرف کننده ایرانی دارد خواهد شــد زیرا مشــتری صادراتی درکی 
از نداشــتن مجوز صادرات و تمدید مقطعی نداشــته و آن را به پای بدقولی 

صادرکننده ایرانی می گذارد، در نتیجه حاضر به عقد قرارداد نمی باشد.
در پایان رییس کمیســیون صنایع مجلس شــورای اسالمی این مژده را داد، 
کــه بــا مطرح کــردن این مشــکالت و گــزارش بازدید به وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت حمایــت از ایــن صنعــت عظیم ادامه خواهد داشــت و  مســاعدت 
الزم انجــام خواهــد شــد.یرعامل هلدینگ تبرک: صنایــع تبدیلی در صورت 

حمایت پیشگام در ارز آوری و اشتغال هستند

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران در گفتگو با همگام با صنعت : 

" کارآفرینان در شرایط سخت با ایجاد اشتغال 
توانسته اند نقش مسئولیت اجتماعی خود 
را در قبال جامعه را به خوبی ایفاء و به رشد 

صادرات غیرنفتی کمک شایانی کنند "
مهنــدس احمــد فتح الهی گفــت: : اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شــرایط 
ســخت و دشــوار، کارآفرینان بتوانند با ایجاد اشتغال، مسئولیت اجتماعی خود را در 

قبال جامعه ایفا کنند و باعث رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور شوند.
به گزارش همگام با صنعت، رئیس هیئت مدیره شــرکت ســبزی ایران در پاســخ به 
سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه" کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور 
توانســته اند به اهداف مختلف کشــور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک 
کننــد. در ایــن زمینــه ارگان های دولتی در این مســیر چــه حمایتــی از تولیدکنندگان 
داشــته انــد؟"  گفــت: متاســفانه در چنــد ســال اخیــر با شــدت گرفتــن تحریم های 
یکجانبه و غیر انســانی کشــورهای غربی  و امریکا علیه جمهوری اســالمی ایران واژه 
جدیــد اقتصــاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشــور اضافه و به فراخــور حال و روز 

اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران افــزود: اقتصاد 
مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی که در شــرایط ســخت و دشــوار، کارآفرینــان بتوانند با 
ایجاد اشــتغال، مســئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه ایفا کنند و باعث رشــد و 

شکوفایی اقتصادی در کشور شوند.
فتــح الهــی ادامــه  داد: خوشــبختانه کارآفرینــان در دوره تحریــم علی الرغم فشــارها 
و محدودیت های ایجاد شــده توســط کشــورهای غربی و همچنین قانون های غیر 
تخصصی که از طرف دولت تصویب و ابالغ گردیده به خوبی توانســته اند ظرفیت 
های بالقوه اقتصادی کشور را بالفعل کرده و افق های روشنی برای آینده و استقالل 

اقتصادی کشور ایجاد کنند. 
ایــن کارآفریــن برجســته کشــور افــزود: اســتارت آپ ها و کســب و کارهــای جدید  و 
تســریع فعالیت این کســب و کارها در حوزه های مختلف اقتصادی نشــان از امید و 
خودبــاوری کارآفرینان نســبت بــه آینده اقتصادی کشــور دارد و کارآفرینــان در این 
شــرایط ســخت بــا ایجــاد اشــتغال و حمایت از مــردم توانســته اند نقش مســئولیت 
اجتماعی خود را در قبال جامعه را به خوبی ایفاء و به رشــد صادرات غیرنفتی کمک 

شایانی انجام دهند . 
مهنــدس فتــح الهــی در پایان گفــت: در ایــن زمینــه کارآفرینان باید حس تشــخیص 
باالیی داشته باشند تا بتوانند در مقابل فشار تحریم ها آن را کنترل و بی اثر کنند و 

وابستگی ها را کم و تولید داخل را گسترش دهند.

احمد فتح الهی
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نایــب رییس اول مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه موانع اداری ســبب مشــکالتی برای خدمات 
رســانی بــه مــردم و مانــع پیشــبرد امــور تولیــدی 
اســت، گفــت: مســیر خدمــات رســانی بــه تولید و 

مردم باید با اصالح نظام اداری تســهیل شود.
دکتــر امیر حســین  قاضــی زاده هاشــمی در بازدید 
از مجموعه گروه صنعتی و پژوهشــی زر شهرســتان 
مجموعــه   ایــن  افــزود:   البــرز  اســتان  ســاوجبالغ 
نمونــه بــارزی  از تالش بخش خصوصی در شــرایط 

تحریمی کشور است.
وی بیــان داشــت: موانــع اداری ســبب مــی شــود 
تــا برخــی ســرمایه گــذاری هــا در زمــان مقــرر بــه 
ایجــاد  در  مانعــی  اداری  نظــام  نرســد،  ســرانجام 

اشتغال است.
قاضــی زاده هاشــمی گفــت: کوتــاه کــردن فراینــد 
رســیدگی به مشــکالت تولیــد و تفویــض اختیارات 
ازمواردی اســت که موجب تســهیل در امــور تولید 

کشور می شود.
وی ادامــه داد: مطالبــات مــردم بایــد بــا ســرعت 
پاســخ داده  شــود و در ایــن راســتا نیــاز به اصالح 
همــه جانبــه در نظــام اداری کشــور داریــم چرا که 
در زمان حاضر نظام اداری ما بیشــتر از اینکه کمک 
کننــده باشــد متاســفانه مانــع و دســت و پــا گیــر 

است.
نایــب رییــس مجلس شــورای اســالمی گفت: الزم 
اســت در چلــه دوم انقــالب یک بازســازی عمیق و 
همــه جانبه در بخش نظام اداری داشــته باشــیم  
تــا نظــام اداری در خدمــت مردم و تســهیل کننده 

کار مردم باشد.
قاضی زاده هاشــمی به ســرمایه گــذاری عظیم در 
ر اشــاره کــرد و افــزود: اکنــون نوســان  مجموعــه ز

نایب رییس مجلس در بازدید از گروه صنعتی و پژوهشی زر:

مسیر خدمات رسانی به تولید
و مردم باید تسهیل شود

ز مشــکالت فراوانــی بــرای تولیــد و مردم  قیمــت ار
به وجود آورده است.

ر نیز با بیان  مدیرعامــل گــروه صنعتی و پژوهشــی ز
ر جوان و دانش محوراســت  اینکــه گــروه صنعتــی ز
ر توانســته در این شــرایط ســخت  گفت: مجموعه ز
کــه کشــور بــا دنیا در حــال جنــگ اقتصادی اســت 

مســائل و مشکالت توسعه ای را حل کند.
تکلیــف  تعییــن  بحــث  بــه  توجــه  امینــی،  محســن 
دریافت کنندگان تســهیالت صندوق توســعه ملی 
و منابــع داخلــی بانکها را از جمله مواردی برشــمرد 

که نیازمند همکاری و کمک مجلس اســت.
وی گفت: ســاماندهی وضعیت ارزی کشور موجب 

بهبــود تولید و رونق در کشــور خواهد شــد و باید 
از اکنــون به فکر راه چاره بود.

بیــان  ر  ز پژوهشــی  و  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
داشــت: امــروز مجموعه های بزرگ خوش حســاب 
تولیــد کننــده بعنــوان بدهکاران بانک قــرار گرفته 

و چرخه تولید متوقف خواهد شــد.
امینــی افــزود: بــر همیــن اســاس صنعتگرانــی کــه 
ســرمایه گذاری در آنهــا از منابــع صنــدوق توســعه 
بــه  گرفتــه،  صــورت  بانک هــا  ارزی  منابــع  و  ملــی 
ز، نیازمند  دلیل شــرایط اقتصادی و تغییــرات نرخ ار
تنفس و اســتمهال یکساله برای تعیین تکلیف نرخ 

ز برای برای بازپرداخت تســهیالت هستند. ار
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صنایع فلزی

جمشید مالرحمان
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" جمشید مالرحمان، 
مدیرعامل جدید شرکت 

گل گهر در یادداشتی از 
اهمیت فوالدی منطقه گل 
گهر سخن گفت و در همین 
راستا اهمیت بومی سازی 

در این منطقه را تبیین کرد "

جزئیـــــات خط تولید کامال بومـــــی 550 میلیارد ریالی 
گل گهـــــر/ گل گهر در حـــــال تبدیل شـــــدن به یک 
منطقه فوالدی است / تولید گل گهر در افق چشم 
انداز به بیش از 30 میلیون تن می رسد/ دو هدف 

واحد مهندسی معکوس و ساخت داخل گل گهر
 منطقه گل گهر در حال تبدیل شدن به یک منطقه 
فوالدی است، بنابراین لزوم توجه به توان تولید 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت فوالد در کشور 
و در این منطقه بســـــیار ضروری می باشد. طرح های 
در دســـــت اجرای شـــــرکت گل گهر بر مبنـــــای تامین 
تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور بوده و همواره 
اســـــتفاده از قطعاتی که در داخل کشـــــور طراحی و 
تولید می شوند در دستور کار بوده است. بر همین 
مبنا این شرکت هرگز قطعه ای مشابه با آنچه که در 
داخل کشـــــور موجود است را برای واردات سفارش 

نمی دهد.
خوشـــــبختانه شـــــرکت معدنی و صنعتی گل گهر به 
عنـــــوان بزرگ ترین تولید کننده کنســـــانتره ســـــنگ 
آهن کشور در سال جاری موفق به راه اندازی یک 
خط یک میلیون تنی کامال بومی شـــــد.کاهش حجم 
سرمایه گذاری ثابت این خط به حدود یک هشتم 
به دلیل نبود هزینه ارزبری، کاهش دوره بازگشت 
ســـــرمایه این خـــــط در مدت 5 مـــــاه، کاهش زمان 
احداث خط به کمتر از یکسال به دلیل نبود نیاز به 
زمان ترخیص کاال و همچنین کاهش زمان دستیابی 
به ظرفیت اســـــمی به کمتر از 6 مـــــاه از جمله نتایج 

حاصل از بومی ســـــازی است که ســـــرمایه گذاری 
ساخت این خط 550 میلیارد ریال می باشد.

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر با داشـــــتن معادن 
غنی از ســـــنگ آهن بـــــه عنوان یکـــــی از مطرح ترین 
قطب هـــــای فعال معدنـــــی، صنعتـــــی در خاورمیانه 
اســـــت که دارای قابلیت  های بسیاری برای تبدیل 
شـــــدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران 
و حتی جهان می  باشـــــد. این شرکت در حال حاضر 
بـــــا ظرفیت تولید بیش از 15 میلیون تن کنســـــانتره 
و بیـــــش از 10 میلیـــــون تن گندلـــــه بزرگترین تولید 
کننده کشور می باشد و با اجرای پروژه های توسعه 
و بهینه سازی خطوط شـــــرکت، در افق چشم انداز 
مجموع تولیدات ســـــاالنه این شرکت به بیش 30 

میلیون تن خواهد رسید.
در مجموعه گل گهر ده گام به منظور تحقق اقتصاد 
مقاومتی تعریف شـــــده که در دست اجرا هستند. 
یکـــــی از مهم ترین ایـــــن گام ها، رویکرد ســـــاخت 
داخل اســـــت. بدین منظور در مجموعـــــه گل گهر، 
واحدی تحت عنوان مهندســـــی معکوس و ساخت 
داخل تشـــــکیل و دو هدف جهت آن تعریف شده 
است. این دو هدف شـــــامل بومی سازی قطعات 
خرید خارج و کمک به توســـــعه توان صنعتی استان 
کرمان است. به منظور دستیابی به این دو هدف، 
شـــــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ریســـــک بومی 
سازی قطعات با ســـــازندگان داخل کشور و شرکت 
های دانش بنیان سهیم می شود. شرکت گل گهر 
هزینه مواد اولیه را تقبل نموده و ســـــازنده اقدام 
به ساخت قطعه یا تجهیز می کند. اگر قطعه ساخته 
شـــــده مورد تایید قرار گرفت، مابقـــــی مبلغ توافق 
شـــــده به ســـــازنده داخلی پرداخت می گردد. به 

منظور اجرای این تســـــهیم ریســـــک، آیین نامه ای 
نیز تهیه و به تصویب هیئت مدیره محترم شـــــرکت 
رسیده است. در طی یک ســـــال گذشته براساس 
ایـــــن مکانیزم، گل گهر به دســـــتاوردهای خوبی در 
حوزه بومی سازی رسیده و برخی نیز در حال ساخت 
داخل هســـــتند. از مهم ترین این قطعات می توان 
به پینیون کرانویل دامپ تراک، کابل فشـــــار قوی 
شـــــاول معدن، برد مشـــــعل گندله سازی، روکش 
الســـــتیک دامپ تراک، بوته کوره تونلی، مجموعه 
بلوک هیدرولیکی دامپتراک هـــــا و کارتریج، فلومتر 
اســـــالری، قطعات میکسر گندله ســـــازی و… اشاره 
کرد. همچنین از مهم ترین موارد در دســـــت بومی 
ســـــازی می توان به سیکلوســـــایزر، دستگاه تست 
FZG، سیستم پردازش تصویر دیسک های گندله 
سازی، مجموعه گاردان و چهارشاخ دامپتراک اشاره 

نمود.
در ارتباط با هـــــدف دوم و به منظور فعال ســـــازی 
کارگاه های داخل شـــــهرک های صنعتی، جلســـــات 
متعددی داشـــــته ایم و نیازهایمان را نیز به آن ها 
اعالم نموده ایم تا در آینده قســـــمت زیرساخت و 
صنایع جنبی در سیرجان به خاطر کاهش هزینه ها 
و ارتقـــــای توان صنعتی آن فعال شـــــوند. در ارتباط 
با ســـــاخت قطعات ســـــعی کردیم قطعاتی را که در 
شهرستان نیســـــت از اســـــتان کرمان تامین کنیم و 
اگر در اســـــتان هم نبود از ســـــازندگان سایر استان 
ها خریـــــداری کنیم. هم چنین به منظور جلوگیری از 
موازی کاری و کاهش ریسک بومی سازی، کارگروه 
های مشترکی با سایر شـــــرکت های منطقه و کشور 
مانند گهرزمین، توسعه آهن و فوالد، چادرملو و… 

شکل گرفته است که در حال کار هستند.
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به گزارش روابط عمومـــــی مجتمع فوالد صنعت بناب ، علیرضا رزم حســـــینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کشـــــور که از با حضور در استان آذربایجان شرقی وضعیت صنعت استان را 
مورد بررسی قرار داده است در شهرستان بناب حضور یافت و در جریان این سفر از مجتمع 

فوالد صنعت بناب بازدید کرد.
این بازدید در راستای ایجاد طرح های توسعه ای این مجتمع با حضور استاندار آذربایجان 
شرقی و جمعی از مسئولین استانی با افتتاح یک واحد فوالدی و یک واحد صنعتی فرآوری 

خشکبار در شهرستان بناب همراه بود.
علیرضا رزم حســـــینی در حاشـــــیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرســـــتان بناب با اشاره به 
افزایش صادرات طـــــی ماه های اخیر، اظهار کرد: تا پایان ســـــال نیز صادرات کشـــــور روند 
صعودی خواهد داشـــــت و با توجه به فشـــــارهای اقتصادی موجود، تراز مناسبی را تجربه 

کردیم و صادرات و واردات مواد اولیه کارخانجات خوب انجام شده است.
الزم به یادآوریست میزان صادرات مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در مدت مشابه نسبت 
به سال گذشـــــته شـــــاهد افزایش 50 درصدی بوده است و این نشـــــان از پویایی این 

مجموعه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان داشت: تأمین مواد اولیه کارخانجات، یکی از مهمترین 
کارهایی است که دولت اخیرًا انجام داد و با اینکه اخیرًا مشکالت بسیاری در این زمینه به 
وجود آمده بود، صادرکنندگانی که تعهد ارزی داشتند از محل واردات کاالهای ضروری و 

مواد اولیه کارخانجات، تأمین شدند و این امر کمک بسیاری به صنعتگران کرد.
مجتمع فوالد صنعت بناب در قالب پروژه گســـــترش فوالد شـــــهریار ، پروژه های توسعه را 
نیز در برنامه کاری قرار داده و با جدیت در حال تکمیل خطوط و افزایش ظرفیت تولید می 

باشد و پروژه های این شرکت به شرح ذیل می باشد:
مگا پروژه ذوب و ریخته گری به ظرفیت اسمی یك میلیون و چهار صدو پنجاه هزار تن 	 

در سال که شـــــامل یك کوره قوس الکتریکی با ظرفیت 160 تن با خوراك 100 % آهن 
اسفنجی و خروجی خطوط ریخته گری اسلب و بیلت

احداث کارخانه نورد ورق ونورد سرد وگرم ورق و تیرآهن بال پهن	 
احداث کارخانه تولید اکســـــیژن و گازهای صنعتی مـــــورد نیاز خطوط ذوب مجتمع دردو 	 

فاز مجموعا به ظرفیت نود میلیون متر مکعب در سال
لیاژ ) فروسیلیس ، فروسیلیکومنگنز و فرومنگنز ( در دو فاز 	  احداث کارخانه تولید فروآ

مجموعا به ظرفیت پنجاه هزارتن در سال
توسعه خط ریلی و اتصال به شبکه راه آهن سراسری	 

با شـــــروع به کار این پروژه ها که بزودی کلنگ زنی آن صورت خواهد گرفت به جرات می 
توان گفت که این واحد تولیدی تابعه گروه مالی گردشگری به عنوان سردمدار و پیشرو 

در ایجاد طرح های توسعه ای کشور خواهد بود.

لومینیوم در 9 ماهه امسال به رقم 308  میزان تولید شمش آ
هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش 

51.2 درصدی را نشان می دهد.
برپایــه جــداول آمــاری وزارت صنعــت، معدن وتجــارت، میزان 
لومینیــوم در دوره 9 ماهــه ابتدایی 98  تولیــد شــمش خالص آ

برابر با 203.8 هزار تن ثبت شده بود.
رشد تولید 55 درصدی در آذرماه

در  لومینیــوم  آ شــمش  تولیــد  هــای  مجموعــه  عملکــرد  آمــار 
ایرالکــو)اراک(، المهدی 1 و 2 )المهــدی و هرمزال( بندرعباس، 
لومینــای ایران)جاجرم - خراســان  ســالکو )المــرد - فــارس( و آ
شــمالی( در آذرمــاه امســال نســبت بــه ماه مشــابه رشــد 55 

درصدی را ثبت کرد.
لومینیوم در آخرین مــاه پاییز به  میــزان تولید شــمش خالــص آ

رقم 38 هزار و 774 تن رسید.
لومینا بیش از 175 هزار تن تولید پودر آ

آمارهــای مــورد بررســی گویــای تولیــد 175.3 هــزار تــن پــودر 
لومینای ایران )خراسان شمالی( است که  لومینا در مجموعه آ آ
در مقایسه با رقم 172.1 هزار تن عملکرد 9 ماهه 98 رشد 1.8 

درصدی را ثبت کرد.
لومینا در آذرماه نیز به رقم 18 هزار و 334  میــزان تولیــد پودر آ
تن رســید که در مقایســه با ماه مشــابه در سال گذشته افت 

دو درصدی دارد.
برپایه آمار رســمی وزارت صنعت، معــدن و تجارت میزان تولید 
لومینیــوم را در ســال های 97 و 98 بــه ترتیــب بالغ بر  شــمش آ

310 و 285.8 هزار تن را نشان می دهد.
شــرکت های ایرالکو )اراک(، المهدی 1 و 2 )المهدی و هرمزال( 
لومینــای ایــران )جاجــرم - خراســان  در بندرعبــاس، بــه مــراه آ
شــمش  کننــده  تولیــد  فــارس(  المــرد-   ( ســالکو  و  شــمالی( 
لومینیــوم در کشــور محســوب مــی شــوند و در هشــت ماهــه  آ
لومینیوم به رقم 271.3 هزار تن رســید که  99 تولید شــمش آ
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشــته که 177.9 هزار تن 

بود، افزایش 52.5 درصدی یافت.

تولید شمش 
آلومینیوم بیش از 5۱ 
درصد افزایش یافت

رشد 50 درصدی

صادرات مجتمع 
فوالد صنعت بناب
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در جلســه علنی روز گذشته، مجلس شورای اسالمی 
بــا رای اکثریــت نماینــدگان طــرح تحقیــق و تفحــص از 

فوالد مبارکه اصفهان تصویب شد.
بــه گــزارش ماهنامه همــگام با صنعــت ، مدیرعامل 
فــوالد مبارکــه در واکنــش بــه ایــن مصوبــه مجلــس 
شورای اســالمی گفت: این که موضوع صنعت فوالد 
تــا این حد مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار 
گرفتــه مایــه خوشــحالی بــوده و حتما از آن اســتقبال 

می کنیم.
مجلــس محترم شــورای اســالمی  بنا بر اختیــار به حق 
خــود، طرح  تحقیق و تفحص از شــرکت فــوالد مبارکه 
را به تصویب رساند. تصویب این طرح اتفاق مبارکی 
است که نشان از توجه و دغدغه قوه قانون گذاری 
کشــور نســبت بــه صنعــت فــوالد کشــور و مجموعــه 
معظم فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی 
دارد و این جانب به سهم خود خورسندم که اکنون 
همزمان با سالروز افتتاح فوالد مبارکه و پس از دهه 
هــا کار و تالش صورت گرفته در این شــرکت، مجالی 
بــرای آشــنایی و توجــه بیــش از پیــش بــه ایــن مادر 
صنعت کشــور پیش آمده اســت و می تواند بستری 
باشــد تا  خدمات شــگرف و اتفاقات بسیار تاثیر گذار 
ایــن شــرکت در توســعه اقتصــاد و صنعت کشــور به 

محضــر نماینــدگان شــریف مجلس شــورای اســالمی 
عرضه گردد.

حمیدرضــا عظیمیــان عنــوان کــرد: بالــغ بــر 5 دهــه از 
شــروع بــه کار صنعــت فــوالد و 3 دهــه از راه اندازی 
فــوالد مبارکــه در کشــور می گــذرد و عمومــا در ایــن 
دوران ایــن صنعت مهم، اشتغال ســاز و ارزآور کشــور 

مغفول مانده و مورد توجه در جامعه نبوده است.
امروز شاهد آن هستیم که اکثریت نمایندگان محترم 
یعنــی قاطبــه ی قوه ی قانونگذاری کشــور بــه عنوان 
یکی از قوای سه گانه ی اداره کننده حاکمیت جمهوری 
اسالمی، واجد این دغدغه و خواسته شده اند که از 
صنعت فــوالد و از فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین 

فوالدساز کشور شناخت دقیق تری حاصل کنند.
عظیمیــان در ادامه گفت: این جانب از طرف خانواده 
فــوالد مبارکــه اصفهان اعــالم می کنم اتفاقــی که  در 
مجلس شــورای اســالمی رخ داد با نــگاه بلندمدت و 
ملی مایه مباهات و خوشحالی است و این دغدغه ی 
نماینــدگان محتــرم را به فال نیــک می گیریم و به هر 
شکل و کیفیتی بر اساس خواست و اراده نمایندگان 
محتــرم آمــاده هــر گونه همــکاری و پذیــرای هر گونه 
سوال، درخواست و نظارت مجلس محترم به عنوان 

عصاره ی فضائل ملت هستیم.

بنــده باور دارم تصویب این طرح بیش از هر چیز این 
پیــام را بــا خــود بــه همــراه دارد که بدنه مســئولین 
شــورای  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  بویــژه  کشــور 
اسالمی عالقه مند به آشنایی و شناخت بی واسطه 
و عمیق تری از این جبهه صنعت کشور هستند و این 

خود به غایت امری مبارک و میمون است.
مدیریت فوالد مبارکه از هر فرایندی که چه از جانب 
دولــت محتــرم و چــه از جانــب قــوای محتــرم مقننه و 
قضائیه و دیگر مدیران دلســوز کشــور  مطرح شــود و 
در نهایــت منتج به شــناخت و توجهــی درخور صنعت 
استراتژیک فوالد کشور بشود استقبال می نماید چرا 
که قطعا در نهایت به نفع کشور عزیز و نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی خواهــد بــود و بهانــه ای خواهــد 
بــود تا خواســته دیرینــه مدیران صنعــت جامه عمل 

بپوشد.
وی ادامــه داد: البته در جلســه دیروز مجلس فردی 
از نماینــدگان محتــرم بــه بیــان موضوعاتــی پرداخت 
کــه متاســفانه در آن رعایــت صداقــت و حفــظ حریم 
و حیثیــت افــراد نشــده بــود و قلبــا معتقدم ایشــان 
شــرمنده خــود، وجــدان خــود و فردای قیامــت باید 
پاســخگوی ایــن ســخنان غیر حرفــه ای و غیــر اخالقی 

خود باشد.
عظیمیــان بــا اشــاره به تاثیرگــذاری صنعت فــوالد در 
کشــور بیــان کــرد: صنعــت فوالد آنچنــان کــه از آن در 
کتاب آسمانی ما نیز یاد شده آنقدر صنعتی تاثیرگذار 
و مهم می باشــد که هر چه اطالع، آگاهی و شــناخت 
تصمیم گیــران و مقامات کشــور از این صنعت فزونی 
یابــد خیر و صالح آن در نهایــت به جامعه و مردم باز 

خواهد گشت.
این شــرکت برآمده از مردم و برای مردم اســت و ان 
شــاء اهلل در پایــان این فرایند نیــز  برگی دیگر بر دفتر 
افتخــارات آن بــه ثبت خواهد رســید و فــوالد مبارکه 
بــه فضل خدا و بــا تکیه بر عزم راســخ و همت واالی 
کارکنــان خــود همچنان بــا صالبت قله هــای افتخار را 

یکی پس از دیگری فتح می نماید

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

از دغدغه و توجه قوه قانون گذاری 
کشور به صنعت فوالد استقبال می کنیم



www.hamgambasanat.ir

27

»اردشــیر ســعدمحمدی« مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشــاره به انتشار گزارش 9 ماهه تفسیری مدیریت شرکت مس گفت: این شرکت در  9 
ماهه نخست سال جاری مبلغ 869 ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 101درصدی داشته اشت.

سعدمحمدی با اعالم این خبر افزود:  در این دوره درآمدهای عملیاتی 79 درصد و سود ناخالص 94 درصد رشد داشته است.
ســعدمحمدی با بیان این که ســود عملیاتی در این دوره با رشــد عالی 101 درصدی به حدود 17829 میلیارد تومان رســیده اســت اظهار داشــت: شــرکت در 

9ماهه 17371 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.

اردشیر سعدمحمدی 

محمد حسین بصیری 

مدیرعامل شرکت مس خبر داد
رشد ۱0۱درصدی سود عملیاتی شرکت مس در نه ماهه 

نخست سال جاری

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان :

" تحریم جدید امریکا 
برای فوالد ایران، بحران 

نیست "
معــادن  و  صنایــع  گســترش  شــرکت  مدیرعامــل 
ماهان گفت: یکی از ویژگی های شــاخص معادن و 
صنایع معدنی این اســت کــه در تحریم ها ضریب 
آســیب دیدگــی آن نســبت بــه دیگــر صنایــع کمتــر 

است.
 به گزارش” همگام با صنعت ”، مدیرعامل شرکت 
گســترش صنایــع و معــادن ماهــان گفــت: یکــی از 
ویژگی هــای شــاخص معــادن و صنایــع معدنی این 
کــه در تحریــم هــا ضریــب آســیب دیدگــی  اســت 
از  زیــرا  اســت؛  کمتــر  صنایــع  دیگــر  بــه  نســبت  آن 
ســال های قبل، کارشناســان و مدیــران توانمندی 
که در صنعت فوالد حضور داشتند، توانستند این 
صنعــت را بومــی ســازی کننــد تــا وابســتگی نســبت 
بــه دیگــر کشــورها کم شــود؛ پــس می تــوان گفت 
تحریم ها تاثیربســزایی بر ادامه فعالیت و تولید در 

صنعت فوالد کشــور نخواهد داشت.
محمــد حســین بصیــری بــا بیــان ایــن مطلــب اظهار 

کــرد: البته بخــش مارکتینگ صنعت فــوالد، ممکن 
اســت تحت تاثیر تحریم های بین المللی قرار گیرد، 
چراکــه بخــش قابــل توجهــی از تولید فــوالد ایران 

صادر می شود.
مصــرف  کــرد  اشــاره  بایــد  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
داخلــی فــوالد در کشــور مناســب اســت، همچنین 
صنایــع بزرگــی همچــون خــودرو یــا ســاختمان کــه 
مصرف فوالد دارند، نیازشــان توسط فوالدسازان 
داخلــی تامیــن می شــود. بــرای مثــال فوالدمبارکه 
در  خودروســازی  صنایــع  نیــاز  از  عمــده ای  بخــش 
کشــور را بــه ورق هــای فــوالدی تامیــن می کنــد و 
مصرف کننــدگان را از واردات مــواد اولیــه بــی نیــاز 

کرده است.
به گفته بصیری، با وجود تحریم های اعمال شده 
علیه ایران، صادرات فوالد در این ســال ها انجام 
شــده و ادامــه دار بوده اســت. اکنون نیــز تحریم 
و  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  برعلیــه  امریــکا  جدیــد 
مدیرعامل این شــرکت بحران نیســت و نمی تواند 
تاثیــر اساســی بر ادامه رونــد فعالیت این شــرکت 
فوالدســاز داشــته باشــد. البتــه یکســری زحمــات 
بــرای ادامه کار را ایجــاد خواهد کرد، اما با برخورد 
هوشــمندانه دولــت ایران با رییــس جمهور جدید 
رونــد  و  کــرد  لغــو  را  تحریم هــا  امریکا،می تــوان 
بهتــری را در پیــش گرفــت، درواقع باید به شــکل 
آمــده  وجــود  بــه  موقعیت هــای  از  هوشــمندانه 

نهایت استفاده را ببریم.

معــادن  و  صنایــع  گســترش  شــرکت  مدیرعامــل 
ماهــان ادامــه داد: انتخــاب جو بایدن بــه عنوان 
رییــس جمهــور جدیــد امریکا در مقایســه بــا دوره 
ریاســت جمهوری ترامپ یک فرصت مناســب برای 
ایران اســتتا بتوانیم تحریم ها را بشکنیم. همچنین 
در  خــود  اســتخدام  بــه  را  امریکایــی  شــرکت های 
بیاوریــم و با بســتن قــرارداد، هــم تکنولوژی های 
جدیــد را بــه ایــران بیاوریــم و هــم اینکــه آنهــا به 
فعالیــت  بــه  ایــران  در  دهنــده  ســرویس  عنــوان 

بپردازند.
بصیری معتقد اســت که بایــد ضمن حفظ آرمان ها 
و ارزش ها، مســائل اقتصادی و صنعتی را وابسته 
بــه سیاســت نکنیــم. بــرای مثــال چیــن کــه یکی از 
دشــمنان امریکاســت، از جهات مختلف اقتصادی، 
صنعتی و تجاری به یک قدرت قابل توجه رســیده 
و اکنونــدر برابــر امریــکا حرفــی بــرای گفتــن دارد، 
همچنیــن بــا وجــود مشــکالت سیاســی میــان ایــن 
دوکشــور، مبــادالت صنعتــی و تجــاری بیــن چیــن 
و امریــکا برقــرار اســت. پــس مــا نیــز بایــد در ابتدا 
خــود را قوی کرده و بتوانیم با دســتانی پر در برابر 

بایستیم. امریکا 
به عقیــده بصیری، ایــران با برخورد هوشــمندانه 
مــی توانــد بــه عقــد قــرارداد بــا امریــکا پرداختــه 
و دســت واســطه هــای چندهــزار میلیــاردی را بــه 
عنــوان دور زنندگان تحریم در بازارهای مختلف به 

ویژه فوالد از بین برد.
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بررســـــی آمار عملکـــــرد در بخش فـــــوالد در دوره 9 
ماهه امســـــال گویای صادرات 5.6 میلیون تن به 
ارزش بیش از دو میلیارد و 179 میلیون دالر اســـــت 
که 47 درصد ارزش آن متعلق به شمش ) بیلت و 

بلوم( است.
برپایه جداول آمـــــاری گمرک ایران حاکی اســـــت، 
آذرماه 839 هزار تن فوالد به ارزش 354 میلیون 

دالر صادر شد.
شمش )بیلت و بلوم( بیشترین سهم صادرات

بررســـــی ارزش صـــــادرات فـــــوالد در دوره 9 ماهه 
امســـــال گویای آن است که شمش ) بیلت و بلوم( 
با ســـــهم 47 درصدی در مدت یاد شده بیشترین 
ســـــهم صادرات را به خود اختصاص داد و سپس 
شمش ) اسلب( سهمی حدود 27 درصد را داشت.
سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم دو میلیون و 772 
هزار تن بالغ بر 49 درصد ازحجم صادرات را کسب 
کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و 593 هزار 

تن بالغ بر 28 درصد سهم وزنی را دارد.
صادرات 253.4 میلیون دالری میلگرد

آمارهای مورد بررســـــی در ارتباط بـــــا دوره 9 ماهه 
امســـــال، میزان صـــــادرات 597 هزار تـــــن میلگرد 
به ارزش 253.4 میلیون دالر را نشـــــان می دهد 
که از لحاظ وزنی و ارزشـــــی به ترتیب 11 و 12 درصد 

صادرات این مدت را نشان می دهد.
ارزیابی ها در ارتباط با پایین بودن سهم صادرات 
میلگرد با رشـــــد 12 درصدی در مقایسه با 9 ماهه 
پارســـــال نســـــبت به کل صادرات فوالد، نشـــــانه 
اعمال تعرفه گمرکی از ســـــوی بازارهـــــای هدف بر 
روی صـــــادرات ایران با تالش برای حمایت از تولید 

داخل است.
صادرات شـــــمش فوالدی در هشت ماهه امسال 
به رقم ســـــه میلیـــــون و 787 هزار تن رســـــید که 
در مقایســـــه با مدت مشابه پارســـــال کاهش 13 

درصدی را نشان می دهد.
انجمن  آماری  برپایه جداول 
یـــــاد شـــــده، هشـــــت ماهه 
ابتدایی پارسال چهار میلیون 
و 377 هـــــزار تـــــن شـــــمش 

فوالد صادر شده بود.
ایـــــن  براســـــاس  همچنیـــــن 
بررســـــی، در بخش صادرات 
اســـــلب،  حوزه  در  شـــــمش 
صـــــدور 914 هـــــزار تن ثبت 
شد که در مقایسه با هشت 
ماهه ابتدایـــــی 98 که رقم 
یک میلیـــــون و 418 هزار تن 
بود، کاهش 36 درصدی را 

ثبت کرد.

ارزش صــادرات فــوالد 
به بیــش از ۲.۱ میلیارد 

دالر رسید

۹ ماهه ۹۹؛

ارزش صادرات 
فلز روی به ۱8۹ 

میلیون دالر رسید
قیمــت  میانگیــن  امســال  ماهــه   9 آمــار  براســاس 
صادراتــی هرتــن فلــز روی دو هــزار و 226 دالر ثبــت 
شــده اســت. بــا توجــه بــه صــادرات 85 هزارتــن از 
این فلز، درآمد کشــور از این محل، 189 میلیون دالر 

برآورد می شود.
برپایــه جداول آمــاری گمرک ایــران، میانگین قیمت 
صادراتــی هرتــن فلــز روی دو هــزار و 226 دالر ثبــت 

شده است.
براســاس بررسی انجام شــده، صادرات فلز روی در 
9 ماهه امسال بین 30 قلم کاالی مهم صادراتی در 
بخــش معدن وصنایــع معدنی پس از فــوالد و مس 

جای گرفته است.
آمار مقدماتی حجم تجارت کشورمان در دوره مزبور، 
گویای آن اســت کــه 110 میلیــون و 279 هزار تن کاال 
بــه ارزش 51 میلیارد و 970 میلیون دالر مورد تبادل 
قرار گرفت که سهم صادرات آن 85 میلیون و 263 
هــزار تن به ارزش 25 میلیارد و 112 میلیون دالر ثبت 

شد.
میزان اســتخراج سرب و روی در هشت ماهه امسال 
به رقم 655 هزار و 850 تن رســید که در مقایســه 

با مدت مشابه پارسال افت یک درصدی دارد.
همچنیــن عملکــرد ســرب و روی انگــورارن )زنجان( و 
سرب نخلک )اصفهان( حاکی است، بیشترین میزان 
اســتخراج دوره ایــن گــزارش مربوط به ســرب و روی 

انگوران با 618 هزار و 625 تن ثبت شد.
آبان مــاه مجمــوع اســتخراج ســرب و روی واحدهــای 
یــاد شــده بــه 71 هــزار و 602 تــن رســید کــه افت 9 
درصدی در مقایســه با ماه مشــابه ســال گذشته را 

نشان می دهد.
بزرگتریــن معــدن ســرب و روی ایــران )مهــدی آباد( 
واقــع در اســتان یــزد در مرحلــه باطله برداری اســت 
کــه فعــال ســازی آن می توانــد افزایش قابــل توجه 
در اســتخراج ایــن مــاده معدنــی را به دنبال داشــته 

باشد.
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مدیرعامل شــرکت صنعتی و معدنی ســیمیدکو گفت: در راســتای تحقق شــعار سال مبنی بر " جهش تولید " توانستیم به رکورد تولید روزانه کنسانتره به میزان 1٠ هزار 
و 456 تن با رعایت کلیه شاخص های کیفی و با میزان رطوبت 9.4 دست پیدا کنیم.

 به گزارش روابط عمومی ســیمیدکو، مهندس محمد مدنی فر مدیرعامل اظهار کرد: با همت کارکنان و همدلی مدیران ، این شــرکت موفق شــد با افزایش بهره وری، 
استفاده بهینه از تجهیزات، تأمین پایدار مواد اولیه و اجرای موفق دستورالعمل های عملیاتی و با وجود ویروس کرونا، این رکورد تولید به ثبت رسیده است.

وی در ادامه از تالش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر تمامی پرسنل زحمتکش که با زحمات خود در تحقق اهداف شرکت تالش کرده اند تشکر و قدردانی به عمل آورد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت پایه عرضه شمش فوالدی در بورس بر اساس 70 درصد قیمت کشورهای همسود) CIS یا مشترک المنافع( باید اجرایی شود.
»علیرضا رزم حسینی« در نشست قرارگاه تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی برگزار شد، افزود: این 
قیمت پایه طی نامه ای به بورس باید ابالغ و اعالم شود. پیش از این انجمن نوردکاران فوالدی ایران اعالم کرده بود هنگامی که ایران میزان تولید فوالدش بیش از 
کشورهای همسود) CIS یا مشترک المنافع( است، چه دلیلی دارد که در نرخ گذاری آنها را مبنا قرار دهیم. وزیر صنعت افزود: امروز ایران در جنگ اقتصادی تمام عیاری 
قرار دارد و تصمیم ها برای عبور از این شــرایط جنگی باید ســریع، قاطعانه و بر اســاس مقتضیات زمانی گرفته شــود. وی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل شــیوه  نامه 
عرضه محصوالت فوالدی در بورس از تمامی دســتگاه های مرتبط و نظارتی خواســت که در این حوزه اقدام های الزم را با تعامل و هم افزایی انجام دهند. رزم حســینی 
همچنین از دســتگاه های نظارتی و بازرســان وزارت صنعت خواســت تا بازرســی از انبارها را برای جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر تولیدات فوالدی را در دستور کار 
قرار دهند و با مشاهده هرگونه تخلف اقدام های الزم را به عمل آورند. هشت ماهه امسال میزان تولید شمش فوالدی افزون بر 19میلیون و 166.9 هزار تن ثبت شد 
که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 8.4 درصدی یافت. همچنین تولیدات فوالدی نیز در مدت یاد شده به رقم 17 میلیون و 195 هزار تن رسید که نسبت به 

هشت ماهه پارسال) منتهی به آبان( افزایش 9.4 درصدی را نشان می دهد.

مجید هاتف وحید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان گفت: شرکت سرمایه گذاری کیمیا مس ایرانیان به عنوان یک نهاد مالی که به طور 
صد درصدی متعلق به شرکت مس است با هدف خلق ارزش افزوده باالتر از بازار پول تاسیس شده است.

بــه گــزارش تولیدآنالیــن از مــس پرس، هاتف با بیان این که موضوع تاســیس این شــرکت با تصویب هیات مدیره محترم شــرکت مس در دســتور کار قرار گفته اســت 
اظهار داشت: خوشبختانه اردیبهشت ماه امسال موفق به اخد موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار شدیم و هم اکنون در مرحله بررسی صالحیت اعضای 

هیات مدیره جدید هستیم.
وی بابیــان این کــه مجــوز اختصــاص 500 میلیارد تومان به این شــرکت صادر شــده اســت، اظهار داشــت: بر اســاس این مجــوز 80 درصد این مبلغ در ســرمایه گذاری 

کوتاه مدت و 20 درصد در سرمایه گذاری های بلند مدت صرف شود.
وی با بیان این که یکی دیگر از اهداف این شرکت حمایت از سهم فملی در مواقع حساس است، گفت: ما در نقش شرکت بازار گردان عمل نمی کنیم و به دنبال خلق 

ارزش افزوده باالتر از بازار پول برای شرکت ملی مس هستیم.
وی افزود: مطمئنا با درایتی که مدیرعامل شرکت مس دارند این شرکت آینده  درخشانی خواهد داشت.

به گفته هاتف وحید هدف غایی این شــرکت اســتفاده از ابزارهای نوین مالی، مهندســی مالی و خدمات نوین مالی، تاســیس صندوق پروژه و تامین ســرمایه برای 
پروژ ه های معدنی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کیمیا مس ایرانیان با اشاره به این که 90 درصد شرکت هایی که در کشور در حوزه تامین سرمایه فعالیت می کنند پایه و اساس بانکی 
دارند اظهار داشت: کیمیا مس ایرانیان اولین شرکتی است که در کشور با محوریت صنایع معدنی ایجاد می شود.

محمد مدنی فر

ثبــت رکــوردی دیگــر در تولیــد روزانــه کنســانتره شــرکت 
سیمیدکو

وزیر صنعت اعالم کرد:
تعیین قیمت پایه شمش فوالدی در بورس برمبنای ۷0 درصد کشورهای همسود

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان عنوان کرد
خلق ارزش افزوده باالتر از بازار پول با تاسیس کیمیا مس ایرانیان
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گروه صنعتی ســدید، 5۷ســاله شد

شــرکت گروه صنعتی ســدید در دی ماه 1342 پروانه بهره برداری خود را اخذ نمود. از آن زمان تاکنون57 
ســال ازقدمــت ایــن بنگاه صنعتی می گذرد و در این مســیراز یک شــرکت ماشــین ســازی و فعــال در صنعت 
ســاخت پروفیل، امروزه به یک هلدینگ بزرگ صنعتی با در اختیار داشــتن چندین شــرکت تابعه و فعال در 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، فوالد، انرژی های نو و … مبدل شده که با اشتغال آفرینی برای بیش از 
2500 نفــر؛ در پــروژه های ملی وعمرانی کشــور فعال بوده و نقش مهمی در راســتای اعتالی صنعت و حرکت 

در مسیر رونق و جهش تولید؛ ایفا مینماید.

بهرام سبحانی

رئیس انجمن فوالد:

" انتصاب دکتر 
سعدمحمدی به عنوان 

معاون معدنی وزارت 
صمت، کاماًل بجا 
و شایسته بود/ 

سعدمحمدی از چهره های 
شاخص صنعت فوالد و 

صنایع معدنی است "

دکتــر بهرام ســبحانی رئیــس انجمــن تولیدکنندگان 
اردشــیر  انتصــاب  خصــوص  در  ایــران  فــوالد 
سعدمحمدی به عنوان معاون امور معادن و صنایع 
معدنــی وزارت صمــت اظهــار داشــت: ایــن انتصاب 
کامــاًل بجــا و شایســته بود. دکتــر ســعدمحمدی نه 
اداره  شایســتگی  تحصیلــی،  رشــته  به لحــاظ  فقــط 
معاونــت معدنــی و صنایــع معدنی را دارنــد بلکه با 
ســوابق اجرایی کــه زمینه صنعت فــوالد در کارنامه 

خود دارند از افراد شاخص این بخش هستند.
رئیــس انجمــن فــوالد گفت: ضمــن تشــکر از زحمات 
دکتــر اســماعیلی در دوره تصــدی و آرزوی توفیــق 
برای ایشــان و تبریک به آقای دکتر سعدمحمدی و 
تشکر از آقای دکتر رزم حسینی به خاطر این انتصاب 
منشــاء  انتصــاب  ایــن  امیــدوارم  شایســته،  و  بجــا 
تحــوالت اساســی در بخش معــدن و صنایع معدنی 

باشد.
ســبحانی افزود: دکتر سعدمحمدی را سال ها است 
می شناســم و در جاهــای مختلــف افتخــار همــکاری 
بــا ایشــان را داشــته ام. ایشــان نــه فقــط بــه لحــاظ 
رشــته تحصیلی، شایســتگی اداره معاونت معدنی و 
صنایــع معدنــی را دارنــد بلکه با ســوابق اجرایی که 
زمینــه صنعت فــوالد در کارنامه خود دارنــد از افراد 

شاخص این بخش هستند.
رئیــس انجمن فوالد خاطرنشــان ســاخت: عضویت 
و  مبارکــه  فــوالد  آهــن،  ذوب  مدیــره  هیــات  در 
مدیرعاملی شرکت های ذوب آهن اصفهان، شرکت 
ملــی فوالد ایران، شــرکت تهیه و تولید مواد اولیه، 
شــرکت روی و صنایــع مس از جمله مســئولیت های 
اجرایی دکتر ســعدمحمدی در بخــش فلزات آهنی و 

غیرآهنی است.
دکتــر ســبحانی در پایــان گفــت: قطعــا حضــور دکتــر 
از تجربــه در معاونــت  بــا کوله بــاری  ســعدمحمدی 
معدنــی وزارت صمــت می توانــد در ســاماندهی به 
اوضاع نابسامان صنعت فوالد کشور و سایر صنایع 
مرتبــط بســیار موثــر، مفیــد و کارســاز باشــد. بــرای 

ایشان آرزوی توفیق دارم.

امیرحسین کاوه

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید:

" سعد محمدی 
می تواند 

فصل الخطاب زنجیره 
فوالد باشد "

امیرحســین کاوه ضمــن تبریــک انتصــاب 
دکتــر ســعد محمــدی بــه ســمت معاونت 

معدنی وزارت صمت گفت :
بــا توجــه بــه ســابقه طوالنی دکتر ســعد 
محمــدی در صنایــع معدنــی و هــم چنین 
ذوب  هــای  مدیــره  هیــات  در  عضویــت 
و  خــوب  تعامــل  و  فوالدمبارکــه  و  آهــن 
حرفــه ای بــا صنایــع پاییــن دســتی؛ مــی 
توانیــم شــاهد تخصص گرایــی و اعتدال 

در این معاونت باشیم.
محمــدی  ســعد  دکتــر  کــرد:  تاکیــد  کاوه 
مــی  را  تکمیلــی  صنایــع  هــای  خواســته 
شناســد و در صنایع مــادر مدیری موفق 
بــوده؛ لــذا مــی توانــد بــه ســرعت عامل 
ایجــاد تفاهــم و تعامــل در زنجیــره فوالد 
کشــور گردیده و توافقات خوب پیشین، 
فــوالد،  هــای  انجمــن  مانــده  زمیــن  امــا 
ســندیکای لوله و پروفیــل و انجمن نورد 
مناســب؛  بســترهای  ایجــاد  بــا  را  کاران 

اجرایی نماید.
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با خروج خارجی ها از بــــــازار بزرگ و جذاب ایران، 
مســــــووالن در تالشــــــند تا تولیدکنندگان بزرگ 
داخلی لوازم خانگی را به ســــــمت ایجاد برند ملی 
و پــــــس از آن حضور در بازارهای جهانی ســــــوق 

دهند.
به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، برندسازی 
متولــــــی که دولتی  اســــــت، یک  نیازمند »متولی« 
نبــــــوده بلکه یک رهبر بخــــــش خصوصی وجهه دار 

باشد و بتواند همه را با خود همراه کند.
آنــــــان می گویند: صنعــــــت لوازم خانگــــــی در ایران 
در بســــــیاری موارد هنوز وابســــــته به خارج است، 
به طــــــور مثال در زمینه تولید کمپروســــــور با وجود 
تالش های انجام شــــــده در گذشته، اما وابستگی 
100 درصــــــدی وجــــــود دارد و این قبیل مســــــائل 

مانعی بر سر راه برندسازی است.
همچنین برخی دیگر از تعامل نداشتن شرکت های 
بزرگ لوازم خانگی و اینکه همواره به عنوان رقیب 
به یکدیگر نگاه می کننــــــد، به عنوان مانعی بزرگ 
یاد می کنند و معتقدند:  برندســــــازی  راه  بر ســــــر 
امروز نیاز است تا شرکت های بزرگ با یکدیگر کار 
مشــــــترک انجام دهند تا ارزش افزوده برای همه 

تولیدکنندگان ایجاد شود.
در این زمینه، »ابوالقاسم شانه ساز«، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان  کارفرمایی  صنفی 

کوچک  لوازم خانگــــــی 
گفت وگــــــو  در  امــــــروز 
اقتصادی  خبرنــــــگار  با 
افزود: برندســــــازی به 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی:
تولیدات ایرانی از نظر کیفی تفاوت آنچنانی با محصوالت مشابه 

خارجی ندارد، اما برندسازی مشکل اصلی این صنعت است.

نحوه ارتباط ما با دیگر کشورها بازمی گردد، اینکه 
چقدر به ما اجازه تبلیغات بدهند یا تســــــهیالت و 
اختیار مردم آن کشــــــورها قرار  بتوان در  امکاناتی 

داد تا از محصوالت ایرانی استقبال کنند.
وی بیان داشــــــت: به طور مثال در کشــــــوری نظیر 
سال های  در  لمان ها  آ سرمایه گذاری  با  که  ترکیه 
گذشــــــته امروز خود به تولیدکننده و صادرکننده 
لوازم خانگی تبدیل شده و حتی نیاز اتحادیه اروپا 
را تامین می کنــــــد، نمی توان از نفوذ و گســــــترش 

محصوالت ایرانی صحبت کرد.
شانه ساز ادامه داد: اما در کشوری همچون عراق 
که در این زمینه بســــــیار عقب تر از ایران اســــــت، 
می توان به برندســــــازی پرداخــــــت و مزیت هایی 
ایرانی ترغیب  قائل شد تا به ســــــمت محصوالت 

شوند.
دبیــــــر انجمن صنفــــــی کارفرمایــــــی تولیدکنندگان 
برندســــــازی  تاکیدکــــــرد:  لوازم خانگــــــی کوچــــــک 
نیازمند ادغام واحدهای کوچک و بزرگ تر شــــــدن 
واحدهــــــای بــــــزرگ اســــــت، هرچنــــــد موافق این 
موضوع هستیم اما مشکلی که وجود دارد، از نظر 
اجتماعی و فرهنگی نمی توان کارخانجات را تعطیل 

کرد.
این مقام صنفی تصریح کرد: مشکل اصلی صنعت 
در  کشــــــورمان  لوازم خانگــــــی 
واحدهاســــــت،  تعــــــدد 
واحدهای  کــــــه  به طوری 
جهانی  انــــــدازه  و  حد  در 

نداشته یا کم داریم.
وی یادآوری کرد: شرکت 
سامســــــونگ  کــــــره ای 
میلیــــــون   60 ســــــالیانه 
تلویزیون به  دســــــتگاه 
سراســــــر جهــــــان عرضه 
تعداد  این  از  می کنــــــد، 
میلیــــــون  یــــــک  فقــــــط 

دســــــتگاه در داخل ایــــــن کشــــــور و 59 میلیون 
دستگاه دیگر در سایر کشورها ساخته می شود.

شانه ساز اضافه کرد: این نشان می دهد شرکت 
با  انجام داده،  یاد شده سرمایه گذاری وسیعی 
کشورهای بسیاری ارتباط گرفته و تبلیغات زیادی 
انجام داده اســــــت، نظیر چنیــــــن موضوعی را در 
خصوص ال. جی دیگر برند مطرح کره ای شــــــاهد 
بودیم که از جمله در سال های گذشته تبلیغات 
آنهــــــا را در وســــــط میادین فوتبال و مســــــابقات 

حساس مشاهده می کردیم.
از حــــــدود 600 واحد بــــــزرگ و کوچــــــک حاضر در 
صنعت لوازم خانگی ایــــــران، نزدیک به 100 واحد 

کوچک هستند.
آمارهای ۸ ماهه تولید

صنعت،  وزارت  منتشــــــره  آمارهای  بررســــــی 
معدن و تجــــــارت حاکی از تولیــــــد 2 میلیون 
و 801 هزار و 100 دســــــتگاه انواع یخچال و  فریزر، 
ماشین لباس شویی و تلویزیون از ابتدای امسال 

تا پایان آبان ماه است.
در هشت ماه گذشته، یک میلیون و 334 هزار و 
300 دســــــتگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد 
که در هم سنجی با پارســــــال رشد 29.2 درصدی 

نشان می دهد.
مطابق این آمارها، در هشــــــت ماهه امسال 665 
هزار و 200 دستگاه ماشــــــین لباس شویی توسط 
کارخانجات داخلی تولید شد. تولید یاد شده در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 58.2 

درصدی داشته است.
تولید انواع تلویزیون در این مدت با رشد 62.5 
درصدی پیشتاز شد و به 801 هزار و 600 دستگاه 

رسید.
با این حال، در تولید کولر آبی افت 11.2 درصدی 
در هم ســــــنجی با سال گذشــــــته به ثبت رسید و 
تولیدکنندگان داخلی 758 هزار و 200 دســــــتگاه 

از این محصول تولید کردند.
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گزارش ماهنامه همگام با صنعت از 
بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی

نمایشـــــگاه لوازم خانگی ایران در حالی بیســـــتمین 
ســـــال فعالیت خـــــود را گذراند که امســـــال عالوه 
برمشـــــکالت موجـــــود و تحریم ها میهمـــــان پدیده 
شـــــوم و منحوس کرونا بود. همین امر باعث شده 
بود کـــــه حضور بازدیدکننـــــدگان بصورت تخصصی 
صورت پذیـــــرد و به علـــــت رعایت پروتـــــکل های 
بهداشتی بازدید برای عموم با حساسیت ویژه ای 

و تنها از طریق کارت دعوت انجالم شود .
رئیس ســـــتاد برگزاری لـــــوازم خانگـــــی در گفتگو با 
خبرنـــــگار مـــــا گفت: این نمایشـــــگاه بـــــا حضور 176 
شرکت داخلی در مساحت 16000 متر مربع برگزارشد 
که با اســـــتقبال برندها و ســـــازندگان لوازم خانگی 
کشور و همچنین قطعه ســـــازها با  ارائه سبد کامل 
کاال همراه بود، دبیر انجمـــــن تولید کنندگان لوازم 
خانگی افزود  : علی رغم محدودیت ها این رویداد  

با رعایت پروتکل های بهداشـــــتی بازدیدکنندگان 
زیادی کـــــه اغلب از متخصصین و بخشـــــی از عموم 

مردم  همراه بود برگزار شد.
معـــــاون امور صنایـــــع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفـــــت: موفقیت در حوزه صادرات 
لـــــوازم خانگی نیازمنـــــد معرفی ســـــبدی از 

محصوالت به کشورهای هدف صادراتی است.
“مهدی صادقی نیارکی” افـــــزود: تمرکز امروز ما در 
صنعت لوازم خانگی، بر تکمیل ســـــبد محصوالت، 
افزایش عمر ســـــاخت داخل، کاهش وابستگی به 
خارج، افزایش تاب آوری و تامین نیاز داخل است.

وی تاکید کرد: این صنعت باید به سمتی برود که 
دســـــت کم بتواند ارز مورد نیازش را خودش تامین 

کند.
صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه توســـــعه صادرات 

در این حوزه در دســـــتور کار اســـــت، ادامه داد: در 
سال های گذشته موضوع تشکیل کنسرسیوم های 
صادراتی و شـــــرکت های تخصصـــــی صادراتی مطرح 

شد، اما در عمل موفق نبود.
وی بـــــا بیـــــان اینکه تنها بـــــا عرضه یـــــک محصول 
نمی تـــــوان در بازارهـــــای هدف موفق بـــــود، تاکید 
کرد: باید بتوانیم به معرفی ســـــبدی از کاالها برای 

صادرات بپردازیم.
معـــــاون وزیر صنعـــــت ادامه داد: در این راســـــتا در 
تالشیم مجموعه ای از برندهای پیش تاز در عرصه 
لوازم خانگی داشته باشیم تا شرکت های کوچک و 
متوسط در ذیل این برندها بتواند به تولیدکننده 

بقیه سبد کاالهایشان تبدیل شوند.
وی گفت: وقتی ســـــبدی از کاالها داشـــــته باشیم، 
آنـــــگاه می توانیـــــم در بازارهـــــای هدف بـــــرای خود 
تبلیغات کنیم، تجربه کشورهای 
موفق در این زمینه نیز نشـــــان 
داده که هر برندی که توانسته 
مجموعـــــه ای از محصوالت را در 
بازارهـــــا ارائه دهد بـــــه توفیق 

رسیده است.
صنعت،  وزارت  صنایـــــع  امـــــور 
ادامـــــه  تجـــــارت در  و  معـــــدن 
خاطرنشان کرد: اکنون تمرکز ما 
در حوزه لوازم خانگی، بر تامین 

نیاز داخلی است.
از  ناشـــــی  تولید  کمبود 
خـــــروج خارجی ها جبران 

شد
وی، خـــــروج شـــــرکت های چند 
ملیتی و خارجی از بازار کشورمان 
متاثر از تحریم ها را یادآور شد و 
گفت: در گذشـــــته بیش از 50 
کشور  لوازم خانگی  بازار  درصد 
در اختیار شرکت های یاد شده 
نـــــه تنها کمبود  بود، اما امروز 
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تولید ناشـــــی از ترک کشور از ســـــوی شرکت های جبران 
شـــــده، بلکه مقایسه آمارها با ســـــال 96 )پیش از آغاز 
دور تازه تحریم ها( رشـــــد 15 درصدی تولید را نشـــــان 

می دهد.
صادقی نیارکی خاطرنشـــــان کرد: بر این اســـــاس، امروز 
محصوالت داخلی توانســـــته اند با محصـــــوالت خارجی 
جایگزین شـــــوند، با این تفاوت که عمق ساخت داخل 

آنها نیز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه راه نجات کشـــــور از صادرات می گذرد، 
یادآور شـــــد: از سال 98 کشـــــور در عمل با ارز صادراتی 
اداره می شـــــود، زیرا ارز حاصل از فروش نفت فقط برای 

کاالهای اساسی استفاده می شود.
به گفته این مقام مســـــوول، ســـــالیانه بیـــــن 20 تا 25 
میلیارد دالر ارز صرف واردات مواد اولیه و واســـــطه ای، 
الت و تجهیزات و غیره شده که  اجزا و قطعات ماشـــــین آ
توســـــط صادرکننـــــدگان تامین می شـــــود، در این زمینه 
همکاران ما در سازمان توسعه تجارت نیز به دنبال رفع 

موانع صادراتی هستند.
تسهیالت برای خرید لوازم خانگی بزرگ

نشـــــان  بـــــازار  بررســـــی های  بیان داشـــــت:  وی 
می دهد بـــــا قیمت های فعلی نیـــــز لوازم خانگی از 
کشـــــش پذیری قیمتی الزم برخوردار بـــــوده و هنوز وارد 

فاز رکود نشده داشت.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: به محض ورود احتمالی 
به رکود و تـــــداوم آن، وزارت صنعـــــت برنامه دارد که 
حداقل لوازم خانگی بزرگ با ارائه تســـــهیالتی از ســـــوی 

تولیدکنندگان عرضه شود.
در حالـــــی که پـــــس از تحریم  های ظالمانـــــه آمریکا علیه 
کشورمان شـــــاهد خروج برندهای خارجی نظیر ال جی، 
سامســـــونگ، دوو، پاناســـــونیک و غیره از بـــــازار لوازم 
خانگی کشـــــورمان بودیم، آمارها حکایت از خروج این 
صنعت از رکود و فعال شدن دوباره ظرفیت های تعطیل 

شده دارد.
شرکت های خارجی تا پیش از اعمال تحریم های ظالمانه 
آمریکا سهمی حدود 40 درصدی از بازار کشورمان را در 
اختیار داشـــــتند که از جمله بزرگترین آنها شـــــرکت های 

کره ای ال .جی و سامسونگ قابل اشاره است.
با خروج این برندها از کشـــــورمان، به یکباره بخشـــــی از 
ظرفیت های تولیدی ایـــــن مجموعه ها با رکود در تولید 
همراه شد، هرچند همه ســـــعی مدیران این شرکت ها 

حفظ اشتغال و تعطیل نکردن نیروی کار بود.
امروز شـــــرکت های ایرانی بـــــا همه قدرت در راســـــتای 
سیاســـــت های کشـــــور در حرکتنـــــد تـــــا خالهـــــای بـــــازار 

لوازم خانگی پوشش داده شود.
** رشـــــد ۱۵ درصدی تولید نســـــبت به پیش از 

تحریم ها



بهمن ماه 1399 - شماره دوم

34

برپایه ایـــــن گزارش، معـــــاون امور صنایـــــع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح بیســـــتمین 
نمایشـــــگاه بیـــــن المللـــــی لـــــوازم خانگـــــی، خروج 
شـــــرکت های چند ملیتی و خارجی از بازار کشورمان 
متاثر از تحریم ها را یادآور شـــــد و گفت: در گذشته 
بیش از 50 درصد بازار لوازم خانگی کشور در اختیار 
شرکت های یاد شده بود، اما امروز نه تنها کمبود 
تولید ناشی از ترک کشور از سوی شرکت های جبران 
شده، بلکه مقایسه آمارها با سال 96 )پیش از آغاز 
دور تازه تحریم ها( رشد 15 درصدی تولید را نشان 

می دهد.
این  بر  خاطرنشـــــان کرد:  صادقی نیارکـــــی”  “مهدی 
اســـــاس، امروز محصوالت داخلی توانســـــته اند با 
محصوالت خارجی جایگزین شـــــوند، با این تفاوت 
که عمق ساخت داخل آنها نیز افزایش یافته است.
در ایـــــن زمینه دبیرکل انجمـــــن صنایع لوازم خانگی 
ایران می گوید: امروز بحث برندســـــازی در صنعت 

لوازم خانگی کشورمان با جدیت مطرح است.
“عباس هاشـــــمی” خاطرنشـــــان کرد: در نظر داریم 
شرکت هایی که توان مارکتینگ و صادرات باالتری 
دارنـــــد را به ســـــمت ایجاد و برندهای ملی ســـــوق 
دهیم و ســـــایر تولید کنندگان دنباله رو  آنها بوده 

و برای آن برندها کار کنند.
وی افـــــزود: پیش بینی مـــــا برای افق چشـــــم انداز  
1404 وجود حداکثر چهار تا پنج برند ملی در صنایع 

لوازم خانگی کشور است.
هاشـــــمی، با اشـــــاره به خـــــروج برندهـــــای خارجی 
پس از تحریم ها از کشـــــور خاطرنشـــــان کرد: نتیجه 
این خـــــروج، اتکا بـــــه تولیدات داخلـــــی و افزایش 
داخلی ســـــازی بود، به طوری که در شـــــرکت های 
همچون سام الکترونیک و جی پالس شاهد تولید 
محصوالت ایرانی و همچنین شـــــاهد توسعه سبد 
کاالیی در شـــــرکتی نظیر مادیران هستیم که قبال در 
ســـــبد کاالیی اش فقط مانیتور مشـــــاهده می شد، 

اما امروز به تولید انـــــواع تلویزیون، یخچال فریزر، 
لباسشویی، ظرفشویی و حتی اسپلیت یونیت روی 
آورده و در مجموع سبد کاالیی کشور در این بخش 

در حال تکمیل است.
همچنین در هشت ماه امسال،  یک میلیون و 334 
هزار و 300 دســـــتگاه یخچال و فریزر در کشور تولید 
شد که در هم سنجی با پارسال رشد 29.2 درصدی 

را نشان می دهد.
مطابق این آمارها، در هشـــــت ماهه امســـــال 665 
هزار و 200 دســـــتگاه ماشـــــین لباس شویی توسط 
کارخانجات داخلی تولید شد و در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته رشد 58.2 درصدی دارد.
تولید انواع تلویزیون در مدت مزبور با رشد 62.5 
درصدی پیشـــــتاز شد و به 801 هزار و 600 دستگاه 

رسید.
کولر آبی با افت 11.2 درصدی در هم سنجی با سال 

گذشته 758 هزار و 200 دستگاه به تولید رسید.
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معاون پیشگیری ســـــتاد ملی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با بیان اینکه لوازم خانگـــــی تولید داخل به نام 
خارجی در بانه )غرب کشـــــور( به فروش می رسد، 
ارزانـــــی لوازم خانگی با  هشـــــدار داد: مردم فریب 

تبلیغات یاد شده را نخورند.
“عبداهلل هندیانی در حاشـــــیه بازدید از بیستمین 
نمایشـــــگاه بین المللـــــی لوازم خانگی در پاســـــخ به 
اینکه در پیامک های مربوط به لوازم خانگی قاچاق 
از شـــــهرهایی همچون بانـــــه افراد فروشـــــنده به 
ذکر شماره حســـــاب و دیگر مشخصات خود اقدام 
می کنند و چـــــرا با این افراد تاکنـــــون برخورد جدی 
نشده اســـــت، افزود: کسانی که شـــــماره کارت یا 
شماره حســـــاب اعالم می کنند بیشتر “تک فروش” 

بوده و “عمده بیار” نیستند.
وی بیان داشت: این فروشندگان با توجه به بسته 
بودن مرزها، تداوم تحریم ها و مهیا نبودن شرایط 
بـــــرای واردات، اغلب اجناس داخلـــــی را با آرم های 
خارجـــــی و تغییراتی کـــــه روی آنها اعمـــــال می کنند، 
به مشـــــتریان با قیمت های پایین تر می فروشـــــند 
و مشـــــتریان نیز از این طریق جذب آنها شده و به 

خرید کاال می پردازند.
هندیانی ادامه داد: در واقع اجناســـــی که از طریق 
این قبیل پیامک هـــــا خریداری می شـــــود، نه تنها 
کیفیت و خدمات پس از فروش ندارد، بلکه معلوم 
نیست آن برچسب و مارک روی محصول متعلق به 

همان کاال باشد.
وی خاطرنشـــــان کرد: عوامل انتظامی در این مناطق 
و حوزه ها با مواردی که اعالم می شـــــود به شدت 

برخورد می کنند.
ایـــــن مقام مســـــوول در عیـــــن حال گفـــــت: انجام 
اقدامـــــات انفرادی خیلی تاثیرگذار نیســـــت و کاری 
که ما در ســـــتاد ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام 
می دهیم ســـــاماندهی کلی قاچاق با انجام فعالیت 

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی:

مــردم فریب ارزانــی لوازم خانگی با 
تبلیغات بانه را نخورند

در حوزه های سیاست گذاری، نظارت و برنامه ریزی 
است.

تولیدکننـــــدگان عمده  امروز  وی خاطرنشـــــان کرد: 
لوازم خانگی از رشـــــد حدود 45 درصدی تولیدات 
خود در هشت ماهه امسال خبر می دهند و اگر قرار 
بود کاالی قاچاق وارد شود و جلوی واردات آنها به 
کشور گرفته نمی شـــــد، این تولیدکنندگان قادر به 

رشد نبودند.
معاون پیشـــــگیری ســـــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اظهار داشت: در سال موسوم به “جهش تولید”، 
تالش های زیادی انجام و به ویژه محدودیت هایی 
برای واردکنندگان در نظر گرفته شـــــده که از جمله 
آنها، ســـــاماندهی واردات ملوانـــــی و ته لنجی قابل 

اشاره است.
وی تاکید کرد: اگر مردم نیز در این مسیر به یاری ما 
بشتابند و به صرف اینکه کاالیی با قیمت پایین در 
یک پیامک اعالم شـــــده به خرید نپردازند، به طور 

قطع مثمرثمر خواهد بود.
هندیانی هشدار داد: افراد بدانند این گونه کاالها 
مشکل دار بوده و از جنس، کیفیت و کارآیی الزم در 

طول زمان برخوردار نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز وضعیت تولیدات لوازم 
خانگـــــی داخلی از نظر کیفـــــی و همچنین کمی قابل 
توجه اســـــت و با توجه به همه مشکالت و تحریم 
ها، شـــــاید قیمت های متفاوتی نسبت به گذشته 
شـــــاهد باشـــــیم، اما در مجموع کاال بـــــه وفور در 
کشور وجود دارد و مشـــــتریان می توانند به خرید 

بپردازند.
این مقام مسوول تصریح کرد: اگر همچنان دنباله رو 
اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب باشیم، 
از تحریم ها نترســـــیم و آن را فرصـــــت بدانیم، برای 
صادرات لوازم خانگی در سطح منطقه و کشورهای 

همسایه جایگاه خوبی خواهیم داشت.

لزوم تسریع در ایجاد شناسه کاال به منظور 
شناساندن کاالی قاچاق

وی در ادامـــــه، بـــــا تاکیـــــد بـــــر اینکـــــه امروز 
اولویت موضوع قاچاق بحث لوازم خانگی اســـــت، 
بیان داشـــــت: همه تالش ما در ســـــتاد ملی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز این اســـــت کـــــه تولیدکنندگان 
در حوزه شناســـــه کاالهای تولیدی خود گام بزرگی 
بردارنـــــد تا محصوالت داخلی آنهـــــا از کاالی قاچاق 

قابل تفکیک باشد.
تفاوت  باید  تولیدکننـــــدگان  هندیانی تصریح کرد: 
کاالی قاچـــــاق و تولیـــــدات خـــــود را بـــــه خریداران 

بشناسانند.
معاون پیشـــــگیری ســـــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ادامه داد: به دنبال ســـــاماندهی موضوع قاچاق 
از شـــــهرهایی همچون بانه هستیم، زیرا در صورت 
تداوم ایـــــن وضعیت تولید داخلی جـــــان نخواهد 

گرفت.
این مقام مســـــوول ادامه داد: از بهمن ماه پارسال 
ســـــاماندهی موضـــــوع قاچـــــاق لوازم خانگـــــی آغاز 
شـــــد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا فرصتی به 
تولیدکنندگان دادیم تا شناسه کاال برای کاالهای 

خود ایجاد کنند.
وی گفـــــت: فرصت بـــــرای ایجاد شناســـــه کاال برای 
لـــــوازم خانگی تا  تولیدکننـــــدگان و توزیع کنندگان 
خرداد ماه 99 تمدید شد و از آن پس ارائه شناسه 
کاال برای هفت قلم لوازم خانگی اساســـــی به این 

ستاد را خواستار شدیم.
هندیانـــــی بیان داشـــــت: تولیدکنندگان خواســـــتار 
دریافت یک ســـــری مشـــــوق ها از ســـــوی حاکمیت 
هســـــتند، در همین راستا نیاز است تا مشوق هایی 
بـــــرای تولیدکنندگانی کـــــه عملکرد شـــــفاف دارند 
در موضوعاتـــــی نظیر واردات مـــــواد اولیه، مباحث 

مالیاتی و غیره در نظر گرفته شود.
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آرین مهدی زاده

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکیه

مســیر ترانزیتــی مورد نظــر ترکیه ضعــف هایی دارد 
و از قابلیت الزم برای تبدیل شــدن به یک مســیر 
ترانزیتــی اصلــی برخوردار نیســت و نبایــد اینگونه 
فکــر کنیــم که تمــام مزیت هــای ترانزیتی ایــران با 
این مسیر به خطر افتاده است. اما از این موضوع 
هم نباید به سادگی عبور کرد که همه کشورهای 
همســایه در تــالش بــرای اســتفاده از مزیــت های 
جغرافیایی خود در مورد ترانزیت کاالها هستند تا 

بتوانند سهمی در آن داشته باشند.
در هفتــه هــای اخیــر خبرهــا حاکــی از ایــن بود که 
اولیــن قطــار ترکیه ای پــس از عبور از گرجســتان، 
جمهــوری آذربایجان، دریای خزر و قزاقســتان به 
کشور چین رسید. این قطار در 4 دسامبر )14 آذر 
1399( از اســتانبول حرکت کرد و مســافت 8 هزار 
و 693 کیلومتــری کــه بیــش از 2300 کیلومتــر در 
ترکیــه، 220 کیلومتــر در گرجســتان، 430 کیلومتر 
در جمهــوری آذربایجــان، 420 کیلومتــر در دریــای 
خــزر )حمــل بــار توســط کشــتی(، 3200 کیلومتــر 
در قزاقســتان و 2100 کیلومتــر در چیــن طــی کرده 
است تا به شهر "شی آن"  مرکز استان شاآنشی 

برسد.
نکتــه مهمــی که پــس از انتشــار این خبــر در جراید 
و محافــل خبــری بــه وجــود آمــد و ایــن ســوال را 
در ذهــن هــا ایجــاد کرد این بــود، که آیــا ایران در 
حال حذف شــدن از مســیر ترانزیتی شرق به غرب 

است؟
کشــور ترکیــه از چنــد مــاه قبــل عــزم خــود را بــرای 
نقــش آفرینی در حوزه ترانزیــت منطقه ای و ایجاد 
و  اســت  کــرده  جــزم  ترانزیتــی  مســیرهای جدیــد 
تالش دارد تا خطوط ارتباطی خود را گسترش دهد 
تــا بدیــن وســیله ســهمی از تجــارت و ترانزیت کاال 
از طریــق چیــن بــه بازارهــای اروپایی و اوراســیا به 
دست آورد، که البته این سهم زیاد نخواهد بود.
مســیر ترانزیتــی مورد نظــر ترکیه ضعــف هایی دارد 
و از قابلیت الزم برای تبدیل شــدن به یک مســیر 

ترانزیتــی اصلــی برخوردار نیســت و نبایــد اینگونه 
فکــر کنیم کــه تمــام مزیت هــای ترانزیتی ایــران با 
این مسیر به خطر افتاده است. اما از این موضوع 
هم نباید به سادگی عبور کرد که همه کشورهای 
همســایه در تــالش بــرای اســتفاده از مزیــت های 
جغرافیایی خود در مورد ترانزیت کاالها هســتند تا 

بتوانند سهمی در آن داشته باشند.
درآمــد حاصــل از ترانزیــت مــی تواند ســهم مهمی 
در تولیــد ناخالــص ملــی یــک کشــور کــه موقعیــت 
ترانزیتــی خوبــی برخــوردار اســت، داشــته باشــد. 
بــه موقعیــت جغرافیایــی  توجــه  بــا  ایــران  کشــور 
مناسب، دارای ظرفیت های ترانزیتی باالیی است 
که می تواند با اســتفاده از این ظرفیت ها، درآمد 
و ارزآوری بســیار زیــادی را از طریق صنعت ترانزیت 
کســب نمایــد. امــا در ایــن ســالها بــا بــی توجهــی 
ایــن موضــوع و وجــود مشــکالت  بــه  مســووالن 
عدیده در ترانزیت کاال موجب شــده اســت خیلی 
از بازرگانــان و تجار مســیرهای دیگری را برای حمل 
کاالهــای خــود انتخــاب نماینــد. این در حالیســت 
که دسترســی آســان و کوتاه بودن مسیر ترانزیتی 

ایران از ویزگی های آن به شمار می رود.
مضافــا در خصوص ترانزیــت انرژی در منطقه باید 
گفت که کنوانســیون رژیم حقوقــی دریای خزر می 
تواند راه را برای ســاخت خط لوله ترانس کاسپین 
همــوار کند و با توجه به مخالفت روســیه و ایران، 
تنهــا راه صــادرات گاز ترکمنســتان و قزاقســتان به 
اروپــا از طریــق تبدیــل گاز بــه ال ان جی و ســی ان 
جی و حمل آن توسط کشتی به باکو و سپس وارد 
کــردن آن بــه کریــدور جنوبــی اســت که بــه نوعی 
محروم ســازی ایــران از حــق ژئوپلیتیــک و تراتژیتی 

خود است.
مشــکالت ســاختاری و نبــود زیرســاخت  های حمل  
و نقــل جاده ای و ریلی، فرســودگی نــاوگان حمل 
و نقــل و عــدم وجــود شــرکت  هــای بــزرگ حمــل 

و نقــل کــه بتواننــد مســوولیت ترانزیــت کاالهــا را 
بــه طــور کامــل بپذیرنــد و بتواننــد در موعــد مقــرر 
کاالها را به دســت صاحبان آنها برسانند، از جمله 
مواردی هستند که می توان در ناکامی دیپلماسی 

ترانزیت کشور مطرح نمود.
شــبکه ریلی کشور نسبتًا گسترده است، ولی هنوز 
هم بســیاری از خطوط یك خطه می باشــد. بعضی 
از خطــوط قدیمــی  تر برای قطارهای ســریع الســیر و 
قطارهای ســنگین قابل اســتفاده نیست. با توجه 
به مشکالت و موانع موجود، جهت افزایش سهم 
ترانزیــت ریلی، اتخاذ رویه های یکســان رایانه ای 
توسط ارگانها و سازمان های مرتبط در امر ترانزیت 

ریلی ضروری است.
از جملــه مــوارد دیگر وجــود مقررات و بوروکراســی 
هــای زمانبــری اســت کــه در گمــرک وجــود دارد و 
همچنیــن تعرفــه های بــاالی گمرکی موجــب ایجاد 
مشــکل در ترانزیت به موقع کاالها شــده اســت. 
البته در این زمینه گمرک زیاد مقصر نیســت، بلکه 
وجود برخی مشــکالت در قوانین است که موجب 
شده هر سازمانی به صورت جزیره ای نظارت خود 

را داشته باشد.
موضوعــی کــه موجب می شــود بازرگانــان و تجار، 
یــک مســیر را بــرای ارســال کاالهــای خــود انتخــاب 
کننــد بســتگی بــه چنــد عامــل دارد، ســرعت حمل 

کاال، هزینه حمل، کوتاهی و امنیت مسیر.
حال با توجه به مشــکالت ذکر شــده در فوق این 
سوال مطرح می گردد که آیا مسوولین حمل و نقل 
کشــور توانســته اند این موارد را در مسیر ترانزیتی 
ایــران لحــاظ و فراهم نماینــد که بــازرگان با خیالی 
راحت مســیر ایــران را بــرای ترانزیــت کاالهای خود 
انتخــاب نمایند، تا بدین وســیله فضا برای حضور 
ســایر کشــورهای رقیب فراهم نگــردد و نتوانند با 
ایجــاد راه هــا و مســیرهای جدیــد تهدیــدی بــرای 

مسیر ترانزیتی ایران باشند.

آیا ایران درحال حذف شدن 
از مسیر ترانزیتی شرق به 

غرب است؟
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رییـــــس اتحادیه کشـــــوری آسانســـــور، پلـــــه برقی و 
خدمات وابســـــته با اشـــــاره به تبدیـــــل تحریم های 
ظالمانه بـــــه فرصت، گفت: هرچند وابســـــتگی ارزی 
این صنعت در دو ســـــال گذشـــــته به نصف کاهش 
یافته، امـــــا در افق 1404 ارزآوری 200 میلیون دالری 

برنامه ریزی شده است.
صنعـــــت  فعـــــاالن  افـــــزود:  ابریشـــــمی«  »عبـــــاس 
آسانسور توانســـــته اند در یکی دو سال گذشته به 

تولید  در  خوبـــــی  موفقیت های 
به  برســـــند،  گیربکس  و  موتور 
طوری کـــــه اکنون بیـــــش از 80 
ایـــــن حوزه در  نیازها در  درصد 

داخل تامین می شود.
موتورهای  در  ادامـــــه داد:  وی 
خوبی  حرکت هـــــای  نیز  گیرلس 
آغاز شـــــده و اکنون بیش از 30 
تولید  داخل  در  نیازهـــــا  درصد 

می شود.
موتورهـــــای گیرلـــــس در مقابل 
یعنـــــی  خـــــود  دیگـــــر  رقیـــــب 
موتورهای گیربکســـــی، بازدهی 
مکانیکـــــی باالتـــــری دارند و در 
الکتریکی  بازدهـــــی  حـــــال  عین 
موتـــــور گیرلـــــس آسانســـــور نیز 
کششی  موتورهای  به  نســـــبت 
 DC موتورهـــــای  یـــــا  القایـــــی 
یـــــا   )MG( موتوری-ژنراتـــــوری 
باالتر  هیدرولیکی  سیستم های 

است.
توجه  با  بیان داشت:  ابریشمی 
وزارت  که  محدودیت هایی  به 

صنعت بـــــرای واردات اعمال کـــــرده، اکنون واردات 
آسانســـــور کامـــــل به تعداد بســـــیار محـــــدود انجام 
می شـــــود، همچنین در زمینه پله برقی چند شـــــرکت 
داخلی توانســـــتند نزدیک به 50 درصـــــد نیاز بازار را 

تامین کنند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده 
برای تولید قطعات، در تالشـــــیم تا افق 1404 ارزبری 
این صنعت را کاهـــــش داده و آن را به صنعتی ارزآور 

تبدیل کنیم.

رییس اتحادیه کشوری آسانسور مطرح کرد:
برنامه ریزی ارزآوری ۲00 میلیون دالری در صنعت آسانسور

رییـــــس اتحادیه کشـــــوری آسانســـــور، پلـــــه برقی و 
خدمات وابســـــته اضافه کـــــرد: مطابـــــق آخرین آمار 
رسمی منتشره گمرک مربوط به سال 97، حدود 200 
میلیون دالر ارزبری در این صنعت به ثبت رسید که 

اکنون به کمتر از 100 میلیون دالر رسیده است.
وی تصریح کـــــرد:  در تالشـــــیم در افـــــق 1404، بیش 
از 200 میلیـــــون دالر ارزآوری را در این صنعت محقق 

کنیم.

ابریشـــــمی خاطرنشان کرد:  ســـــالیانه به طور متوسط 
40 هزار دستگاه آسانسور در کشور موفق به کسب 
گواهی اســـــتاندارد می شـــــود، همچنین همه ساله 
بین ســـــه تا چهار هزار دستگاه آسانسورهایی تولید 
می شـــــود که موفق به کسب این گواهی نمی شوند 
و از ابتدای ســـــال 1400 نیز آسانسورهای هیدرولیک 

باید این گواهی اخذ کنند.
وی در ادامه به اشـــــاره به مشکالت تولید، افزود:  
عمده مشـــــکل تامیـــــن ورق های فوالدی اســـــت، 

ورق هایی که هرچنـــــد در بورس با قیمت کیلویی 12 
تا 13 هزار تومان عرضه می شود، اما تولیدکننده به 
ناچار تا کیلویی 28 هزار تومان از دالالن و واسطه ها 

تامین می کند.
این مقـــــام صنفی تاکیـــــد کـــــرد:  وزارت صنعت باید 
تمهیداتـــــی در ایـــــن زمینـــــه بیاندیشـــــد و ورق های 
فـــــوالدی را بـــــرای واحدها )چـــــه واحدهایـــــی که از 
وزارتخانه پروانه بهره برداری دارند و چه واحدهایی 
کســـــب  پروانه  اتحادیه  از  کـــــه 

دریافت کرده اند( تامین کند.
وی گفـــــت: کارگاه های تولیدی، 
قیمت آسانســـــور را بر مبنای نرخ 
ورقـــــی که از بـــــازار تهیه می کنند 
جالـــــب  و  می کننـــــد  محاســـــبه 
که  کارخانجاتی  کـــــه  آنجاســـــت 
ورق از بـــــورس می خرنـــــد نیـــــز، 
قیمت هایشـــــان را بـــــر اســـــاس 

قیمت کارگاه ها تنظیم می کنند.
شاید  خاطرنشان کرد:   ابریشمی 
یـــــک درصـــــد آنچه به  کمتـــــر از 
عنوان حـــــوادث آسانســـــور یاد 
می شود، مربوط به آسانسورها 

باشد.
وی گفت:  بیشتر حوادث مربوط 
بـــــه باالبرهـــــای غیراســـــتاندارد 
اســـــت کـــــه در جاهـــــای مختلف 
اســـــتفاده  و  شـــــده  نصـــــب 

می شوند.
کشـــــوری  اتحادیـــــه  رییـــــس 
آسانســـــور، پله برقی و خدمات 
بـــــرای  بیان داشـــــت:  وابســـــته 
کاهش حوادث، اکنون نگارش اســـــتاندارد باالبرها 
با همکاری ســـــازمان ملی اســـــتاندارد در دستور کار 

است.
تعداد آسانســـــورهای فعال در حاِل کار کشـــــور بین 

700 تا 750 هزار دستگاه است.
نزدیک به 50 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در بخش هـــــای مختلـــــف تولیـــــد، طراحـــــی، مونتاژ و 
ســـــرویس و نگهداری آسانسور در کشـــــور فعالیت 

دارند.
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رئیس هیات مدیره انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران نسبت به ورشکستگی ایرالین ها 
اســاس  بــر  گفــت:  و  داد  هشــدار  مســافرگیری  درصــدی   ٦٠ محدودیــت  اجــرای  پــی  در 
دســتورالعمل جهانی هیچ یک از ایرالین ها مجبور به کاهش ظرفیت خود نیســتند و سیستم 

تهویه هوا در هواپیما تامین کننده ایمنی است.
چندی پیش ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
مصوبه ای داشــت که بر اســاس آن، در همه پروازهای داخلی باید تنها 60 درصد ظرفیت 
هواپیما مسافر پذیرش شود و فاصله گذاری اجتماعی در زمان پرواز نیز رعایت شود. پیش 
از ایــن ابالغیــه تنهــا دو ردیف آخر هواپیما برای مســافران احتمالی مبتال بــه کرونا خالی نگه 

داشته می شد.
عالوه بر این ابالغیه، مصوبه دیگری نیز از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا برای مسافران 
اعــالم شــد و آن اجباری شــدن اســتعالم همه مردم برای انجام ســفرهای هوایــی، زمینی و 
دریایی با وســایل حمل و نقل عمومی در ســامانه تعریف شــده از ســوی وزارت بهداشــت 

است.
امــا اکنــون، انجمــن شــرکت هــای هواپیمایــی اعــالم کرده اســت کــه ادامه اجــرای مصوبه 
محدودیت 6٠ درصدی در مســافرگیری، ورشکســتگی ایرالین ها را همراه دارد ضمن اینکه 

لغو این محدودیت اثری هم در افزایش شیوع کرونا ندارد.
در همیــن راســتا »یونــس دقیــق کیــا« رئیس هیــات مدیره انجمــن شــرکت های هواپیمایی 
ایــران روز یکشــنبه ضمن ابــراز نگرانی از وضعیــت اقتصادی ایرالین های داخلــی به خبرنگار 
اقتصــادی ایرنــا گفت: اگــر در محدودیت های ایجاد شــده بــرای شــرکت های هواپیمایی و 
قوانیــن مخــل کســب وکار صنعــت حمــل ونقــل هوایــی، تجدیــد نظــر فوری نشــود شــاهد 

ورشکستگی و تعطیلی برخی از شرکت های هواپیمایی خواهیم بود.
وی افزود: شــرکت های هواپیمایی از ابتدای شــیوع بیماری کرونا با وجود فشــار اقتصادی 
بســیار ســنگین و کاهش مسافر پروازها از تعدیل نیروهای خود اجتناب کرده و تالش کرده 

اند همراه سایر دستگاه های خدمت رسان به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
دقیــق کیــا ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت که حمــل و نقــل هوایی بیشــترین آســیب را در 
این میان دیده اســت، بنابراین شایســته نیســت تا بــر خالف قوانین بین الملــل، با اعمال 

محدودیت های غیر ضروری متحمل ضرر بیشتری شوند.
دقیق کیا با تاکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی همواره ایمنی پرواز را از هر جنبه سرلوحه 
کار خــود قــرار می دهند، گفت: رعایت محدودیت 60 درصد ظرفیت در پروازهای داخلی که 
از سوی ستاد کرونا به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده است، شرایط را برای ایرالین ها 

سخت تر از قبل کرده است. به همین دلیل خواستار لغو این محدودیت شده ایم.
وی ادامه داد: شــرکت های هواپیمایی داخلی در 6 ماهه گذشــته 43 درصد از مســافران 
پروازهــای داخلــی و 96 درصد از مســافران پروازهای بین المللی خود را از دســت داده اند؛ 
در آبان ماه امســال با اعمال محدودیت 6٠درصدی نســبت به آبان ســال 9٨ بیش از 49 

درصدکاهش مسافر داشته اند.
دقیــق کیــا توضیــح داد: ایــن کاهــش در حالــی ادامــه دارد کــه تمامــی هزینــه هــای ثابــت 
شــرکت ها وجــود دارد و بــر اســاس دســتورالعمل هــای جهانی صــادره از ایکائــو و یاتا، هیچ 
یــک از ایرالیــن ها مجبور به کاهش ظرفیت خود نیســتند و سیســتم تهویه هــوا در هواپیما 
تامین کننده ایمنی اســت و اســتفاده از ماســک در طول پرواز تنها توصیه برای ایمنی بیشتر 

مسافران پروازها است.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: فضای ایران در 
موقعیــت جغرافیایــی و راهبردی خــاص بین پروازها از آســیا به 
اروپــا و امریــکا قــرار دارد و نگرانــی بابت کاهــش پروازهای قطر 

وجود ندارد.
از  پــس  بیــن قطــر و عربســتان  پــی توافــق صــورت گرفتــه  در 
اختالفات طوالنی مدت این دو کشور خبرهایی مبنی بر کاهش 
پروازهای عبوری هواپیمایی قطر به دلیل گذشتن پروازهایش 
از آســمان عربســتان و هــدف برخــی کشــورهای متخاصــم برای 

حذف پروازهای عبوری از آسمان ایران منتشر شد.
ابوالقاسم جاللی - معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایــی کشــوری- در ایــن بــاره گفــت: هیــچ نگرانــی بابــت 
کاهــش پروازهای عبــوری هواپیماهــای قطری از آســمان ایران 
نیســت چــرا کــه فضــای هوایــی ایــران کوتاه تریــن مســیر بیــن 

کشورهای اروپایی و آسیا و بلعکس است.
وی افزود: بنابراین شــاید کشور قطر برای پروازهای عبوری به 
آفریقــا از فضــای عربســتان اســتفاده  کند امــا در پروازهای خود 
بــه مقاصد اروپایــی، آمریکا و کانادا همچنان آســمان ایران به 

صرفه تر و منطقی تر خواهد بود.
هواپیمایــی  ســازمان  بین الملــل  امــور  و  هوانــوردی  معــاون 
کشــوری بــا تاکید بــر اینکه هیــچ کشــوری نمی توانــد جایگزینی 
مانند آسمان ایران برای هواپیماهای منطقه معرفی کند، اظهار 
کــرد: شــرکت های هواپیمایی دنیا می دانند که فضای آســمان 
ایــران در موقعیتــی جفرافیایــی و راهبــردی خــاص در بیــن دو 

جریان ترافیک هوایی بین آسیا و اروپا قرار دارد.
جاللی گفت: در واقع تجربه نشان داده است که آسمان ایران 
واقعیــت انکارناپذیر دنیــای هوانوردی در دنیاســت و تحوالت 
کوتاه مدت منطقه ای نمی تواند ارزش آن را در دراز مدت تحت 

تاثیر قرار دهد.

چرا ایرالین ها بر حذف محدودیت ۶0 
درصدی مسافرگیری اصرار دارند؟

معاون سازمان هواپیمایی 
کشوری مطرح کرد

نگران کاهش 
پروازهای عبوری قطر 

نیستیم/ آسمان ایران 
به صرفه ترین مسیر
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دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: ایرالین ها خواســتار حذف محدودیت ٦٠ درصدی در پروازهای داخلی هســتند تا ضرر و زیان صنعت هوایی تا حدودی 
کاهش یابد.

»مقصود اســعدی ســامانی« گفت: »یاتا« اعالم کرده اســت که از ابتدای شــیوع ویروس کرونا و با جابجایی یک میلیارد و 200 میلیون مســافر تنها 44 مورد ابتال به 
کرونا در پروازها گزارش شــده اســت یعنی در هر 27 میلیون نفر یک مســافر؛ بر این اســاس امکان حذف مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا وجود خواهد داشــت بدون 

اینکه تهدیدی برای سالمت مسافران باشد.
وی گفت: بر این اســاس انتظار ما لغو این محدودیت اســت تا جابجایی مســافر برای ایرالین ها صرفه اقتصادی داشــته باشــد و در عین حال امکان تعدیل قیمت 

ها هم مشروط به مذاکرات جدید وجود دارد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل کشور بعد از شیوع کرونا آسیب شدیدی دید و متحمل خسارت شده است، گفت: در 6 ماهه 
اول امسال بیش از 43 درصد مسافران پروازهای داخلی و 96 درصد مسافران پروازهای خارجی کاهش یافته و بسیاری از هواپیماها به دلیل عدم وجود مسافر 

زمین گیر شدند.
سامانی ادامه داد: در این شرایط اعمال محدودیت استفاده از 60 درصد ظرفیت هواپیماها در پروازها هم بر فشار اقتصادی به ایرالین ها افزوده است.

وی ادامه داد: تحقیقات علمی و دانشــگاهی شــرکت های ســازنده هواپیما و یاتا )انجمن بین المللی شــرکت های هواپیمایی( بر روی سیســتم تهویه هوا در کابین 
هواپیما و نوع چینش صندلی، حاکی از احتمال بسیار اندک ابتالء مسافران در هواپیما است.

به گفته دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی هم اکنون همه مســافران در ورودی ترمینال ها مورد تب ســنجی قرار می گیرند و قبل از صدور بلیت با ســامانه بانک 
اطالعاتی مبتال به کرونا در وزارت بهداشت کنترل می شوند، این قوانین امکان حضور بیمار مبتال به کرونا در پرواز را کاهش داده است.

با دستور وزیر راه و شهرسازی از اول آبان ماه، شرکت های هواپیمایی موظف به رعایت ظرفیت 60 درصدی در پروازها شدند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

ایرالین ها خواستار لغو فاصله گذاری 
اجتماعی در پروازها هستند

مدیر عامل شرکت سیمان المرد

" چرا دولت بازار سیمان را 
بهم ریخت؟ "

یک تولیدکننده سیمان با بیان اینکه قیمت سیمان 
پاکتــی در بــازار بــه تنــی 800هــزار تومان ) هــر پاکت 
50کیلویــی 40هزار تومان ( رســیده اســت ، افزود: 
در این شرایط کارخانجات مجبورند سیمان را حدودًا 

هر تن 337هزار تومان بفروشند.

بــه گــزارش همــگام بــا صنعــت بــه نقــل از تســنیم، 
ابراهیــم غالم زاده با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
عمــده صنایع و بخصوص صنعت ســیمان در دوران 
بدی به سر می برند، اظهار داشت: به نظر می رسد 
وزیــر صمت وقــت پرداختــن به مشــکالت صنعت و 
تولیــد نــدارد و فعاًل تا پایان دولت مشــغول عزل و 

نصب خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکه قیمت ســیمان پاکتــی در بازار به 
تنــی 800 هــزار تومــان ) هــر پاکــت 50 کیلویــی 40 
هزار تومان ( رســیده اســت ، افزود:  در این شرایط 
کارخانجات مجبورند ســیمان را حدودًا هر تن 337 

هزار تومان بفروشند .
به گفته این تولید کننده ســیمان، کارخانجات برای 
تامیــن قطعــات بــه دلیــل تحریــم ، و به دلیــل قطع 
گاز و بــرق و تأمیــن مازوت مشــکل دارنــد. عالوه بر 
ایــن هزینــه حمل و نقــل مواد اولیــه  و هزینه خرید 
قطعات چند برابر شــده است اما مجبورند سیمان را 

ارزان بفروشــند و ســود بازار نامتوازن فعلی فقط به 
جیب واسطه و دالل می رود. 

غالم زاده تصریح کرد: سالها سازمان حمایت اعالم می 
کــرد بعلت عرضه زیــاد و تقاضای کم ، قیمت ســیمان 
امکان افزایش ندارد ،  اما امروز که عرضه کمتر از تقاضا 

شده چرا اجازه افزایش قیمت سیمان نمی دهند؟ 
وی با اشــاره به اینکه هر تن ســیمان پاکتی در بازار 
بیــن 600 تــا 800 هــزار تومــان بفــروش مــی رســد، 
گفــت: منطقــی اســت کــه دولــت بــا افزایــش قیمت 

سیمان به 500 هزار تومان موافقت کند.
ایــن تولید کننده ســیمان اضافه کرد: اگــر دولت با 
اصــالح قیمت ســیمان و افزایش قیمــت به حداقل 
هــر تــن 500 هزار تومان ) هر پاکــت 25 هزار تومان 
( موافقــت نکنــد ، در آینده نه چندان دور بســیاری 
از کارخانجــات بــه مشــکل برخورده و تولید ســیمان 
کشــور  حتــی بــه نصــف کاهــش خواهــد رســید، در 

نتیجه  قیمت سیمان چند برابر گران خواهد شد.  

ابراهیم غالم زاده 
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خودرو
بهمن ماه 1399 - شماره دوم

رونمایی از نخستین پیشرانه سه سیلندر ملی؛
متخصصان خودرویی کشور 
تحریم ها را به سخره گرفتند

ساخت نخســـــتین پیشرانه سه ســـــیلندر ملی که 
بـــــه توانمندی متخصصان و کارشناســـــان  با اتکا 
داخلی و در زمان تحریم ها به ثمر نشسته، ضمن 
محقق کردن شـــــعار »مـــــا می توانیم«، پاســـــخ به 
همه تحریم کنندگان صنعت خودروسازی ایران و 

فرصت سازی از این تهدید است.
ســـــیلندر صنعت خودروی  پیشرانه سه  نخستین 
کشور، در مراســـــمی با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مســـــووالن این گروه صنعتی رونمایی 

شد.
کاهش مصرف ســـــوخت بـــــه پنج لیتـــــر در هر 100 
الیندگی و رســـــیدن  کیلومتـــــر، کاهـــــش انتشـــــار آ
به اهـــــداف اســـــتانداردی محیط زیســـــت یورو 6، 
اســـــتفاده بهینه از زیرســـــاخت ســـــوخت پاک گاز 
طبیعـــــی، کاهـــــش تولیـــــد گازهـــــای گلخانـــــه ای و 
جلوگیری از اثرات مضر آن و ایفای تعهدات ملی و 

بین المللی، چهار ویژگی کلی این طرح است.
در حالی که در سال های گذشته با اجرایی شدن 
برجام، خودروسازان کشورمان حرکتی جدی برای 
ســـــاخت این موتور با کمـــــک و همراهی خارجی ها 
آغـــــاز کرده بودند، اما خـــــروج یک طرفه آمریکایی 
هـــــا از برجام و بـــــه دنبال آن ترس شـــــرکت های 
خارجی از ادامه همکاری بـــــا ایران، پروژه را عقیم 

گذاشت.
نخســـــتین روز مردادمـــــاه ســـــال 96 بـــــود که در 
مراســـــمی با حضور »محمدرضا نعمـــــت زاده« وزیر 
وقت صنعت، معدن و تجارت، از نخستین نمونه 
موتور ملی ســـــه ســـــیلندر پرقـــــدرت و کم مصرف 
یورو 6 تولید شـــــده در شـــــرکت ســـــایپا رونمایی 
شـــــد. موتوری که قرار بود با مشارکت و استفاده 
از تجربه شـــــرکت AVL اتریش ساخته و به تولید 

انبوه برسد، اما در عمل هیچ گاه محقق نشد.
در همـــــان زمـــــان، مشـــــارکت مشـــــابه دیگری با 
لمان آغاز شـــــد و بـــــا اینکه  شـــــرکت »ماهلـــــه« آ
لمان ها در برجام باقی ماندند، اما شـــــرکت یاد  آ
شده نیز به صورت غیرقانونی و یک طرفه از ترس 
تحریم های آمریکایی ها از این قرارداد خارج شـــــد 

و حتی مســـــووالن آن شرکت گفتند که »دیگر نمی 
خواهیم شما را مالقات کنیم«.

به گفته »امیرحســـــن کاکایی« اســـــتاد دانشگاه، 
و  متخصصـــــان  بـــــرای  همـــــکاری  انـــــدک  همـــــان 
مهندســـــان داخلی کافـــــی بود تا دانـــــش خود را 
ارتقا  در عرصه های خودروســـــازی و قطعه سازی 

دهند.
وی گفـــــت: موتوری که در روزهای گذشـــــته از آن 
رونمایی شـــــد، تا 95 درصد داخلی ســـــازی شده 

است.
کاکایی تاکیـــــد کرد:  البته هنوز ابتدای راه اســـــت 
و موانع تکنولوژی کار رفع شـــــده، امـــــا در ادامه 
نیازمنـــــد  آن  انبـــــوه  تولیـــــد  بـــــرای  برنامه ریـــــزی 
سرمایه گذاری است و دســـــت کم دو سال زمان 

نیاز دارد.
وی بیان داشـــــت: موتور یاد شده در حقیقت یک 
»خانـــــواده موتـــــور« از حجم یک هزار سی ســـــی تا 
ژ با مکانیسم  یک هزار و 300 سی ســـــی توربوشـــــار
GDI اســـــت که قابلیت نصب بر روی خودروهای 
مختلـــــف را خواهـــــد داشـــــت و از پرقدرت تریـــــن 
موتورهـــــای داخلی حاضر در بـــــازار از جمله EF7 و 

TU5 به مراتب قوی تر خواهد بود.
GDI مکانیســـــمی اســـــت که موتور بنزینی را از نظر 

سیستم پاشش، شبیه به موتور دیزلی می کند.
عضو هیات علمی دانشـــــکده مهندسی خودروی 
خاطرنشـــــان کرد:  صنعـــــت  و  علـــــم  دانشـــــگاه 
قیمت هایـــــی که بـــــرای این موتور برآورد شـــــده، 
کامال رقابتی اســـــت و با توجه به فناوری های به 
کار رفتـــــه در آن، حتی می تـــــوان برای صادرات آن 

برنامه ریزی کرد.
وی اظهار داشـــــت: الکتریکی ســـــازی انجام شده، 
بـــــه طوری کـــــه منجر به بازدهی بیشـــــتر شـــــده و 
کاهش مصرف ســـــوخت را به دنبال دارد، از دیگر 

ویژگی های این موتور ملی است.
کاکایـــــی تصریح کرد:  با ایـــــن جهش که در طراحی 
موتور در کشورمان اتفاق افتاده، کاهش مصرف 

سوخت را به دنبال خواهد داشت.

هرچند این پـــــروژه با تالش زیـــــاد و بدون کمک 
خارجی هـــــا بـــــه ســـــرانجام رســـــیده، امـــــا یکی از 
نگرانی های به حق تولیدکننـــــدگان و متخصصان 
داخلی، باز شـــــدن درهای کشور به روی واردات 

است.
هرچند هیچ کس منکر حضور خارجی ها در راســـــتای 
توســـــعه صنعت خودرو، موتور و قطعه ســـــازی و 
همچنین دســـــت یافتن مردم به رفـــــاه و کیفیت 
بیشـــــتر در اســـــتفاده از خودروهـــــا نیســـــت، امـــــا 
فراموش نکنیم فرآیند توسعه، نیازمند تعادل در 
توجه به داخل و استفاده از توان خارجی هاست.
تجربـــــه تحریم هـــــا ثابت کرد نمی تـــــوان به حضور 
دائم و همیشگی و همکاری خارجی ها دل بست، 
در عین حـــــال پروژه هـــــای این چنینی کـــــه اجزای 
زیادی از زنجیره صنعت خودروســـــازی کشـــــور را با 
زیادی  خود درگیر کرده، به طور قطع اشتغال زایی 
برای فرزندان این مرز و بوم به دنبال داشـــــته و 

در کاهش ارزبری موثر است.
در این زمینـــــه، »محمدرضـــــا نجفی منش« رییس 
انجمـــــن همگـــــن قطعه ســـــازان بـــــه ایرنـــــا گفت: 
تحریم هـــــا ثابت کرد نمی توان بـــــه حضور و کمک 
خارجی ها چندان دلخوش بود، امروز باید تالش 
کنیم که از همه پتانســـــیل های داخلی اســـــتفاده 

کنیم.
وی با اشـــــاره به این پروژه، یادآور شد: اوایل کار 
لمان قصد مشارکت و  شـــــرکت هایی نظیر ماهله آ
همکاری داشـــــتند، اما در نهایت فقط پروژه را به 

انداختند. تاخیر 
نجفی منش تصریح کرد: هرچند منظور این نیست 
که بـــــا خارجی هـــــا کار نکنیـــــم، اما بایـــــد همچون 
چینی هـــــا و هندی هـــــا مواضعـــــی برابـــــر و قوی در 
از  و  باشـــــیم  داشـــــته  همکاری هـــــا  و  مذاکـــــرات 

توانایی های خود غافل نشویم.
وی تاکیـــــد کـــــرد:  تالش های زیادی بـــــرای داخلی 
ســـــازی این موتور انجام شـــــده و انتظـــــار می رود 
حتی با برداشته شـــــدن تحریم ها، اجازه واردات 

قطعات داخلی سازی شده داده نشود.
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طی ۹ ماهه امسال 
محقق شد

رشد تولید 
خودروسازان بزرگ 

به همراه ورود 
محصوالت جدید

صورت های مالی اعالم شده توســـــط سه خودروساز 
بزرگ به ســـــازمان بورس نشان می دهد که از ابتدای 
ســـــال جاری تا پایان آذر ماه، نسبت به مدت مشابه 
ســـــال 1398، خودروســـــازان توانســـــته اند آمار تولید 
خود را افزایشـــــی رقـــــم بزنند. این در حالی اســـــت که 
ایران خودرو و سایپا، تولید محصوالت جدید خود )تارا 

و شاهین( را نیز آغاز کرده اند.
بـــــر ایـــــن اســـــاس ســـــه خودروســـــاز اصلـــــی داخلی 
)ایران خـــــودرو، ســـــایپا و پارس خودرو( طـــــی 9 ماهه 
امســـــال در مجموع 628 هزار و 547 دســـــتگاه انواع 
محصوالت ســـــواری تولید کرده اند که در مقایســـــه با 
مدت زمان مشـــــابه سال گذشته، رشد بیش از هفت 

درصدی را نشان می هد.
طبق آمـــــار، ایران خودرو همچون روال ســـــابق با تولید 
342 هـــــزار و 173 دســـــتگاه خـــــودرو از ابتدای ســـــال 
تا پایان آذرماه، همچنان بیشـــــترین تیـــــراژ تولید را به 
خود اختصـــــاص داده اســـــت. این میـــــزان تولید طی 
9 ماه نخست ســـــال جاری نشـــــان می دهد تولید در 
این خودروســـــازی در مقایســـــه با 9 ماه ابتدایی سال 

گذشته، رشد 34.4 درصدی کرده است.
در دیگر خوروســـــاز اصلی کشور )ســـــایپا( نیز همچنان 
کاهش تولید طی مدت مذکور ســـــال جاری نسبت به 
مدت مشابه در سال 1398 دیده می شود. براساس 
صورت هـــــای مالـــــی ارائه شـــــده به بـــــورس، دومین 
خودروســـــاز بزرگ کشـــــور 256 هزار و 185 دســـــتگاه 
محصول در طول 9 ماه امســـــال تولید کـــــرده که 16.6 
درصد افت تولید را نسبت به سال گذشته در همین 

بازه زمانی نشان می دهد.
در گـــــروه خودروســـــازی پارس خودرو نیز تیـــــراژ تولید 
خودروهای ســـــواری طی 9 ماهه ســـــال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، روند صعودی اندکی 
داشـــــته اســـــت. پارس خودرو بـــــه عنوان ســـــومین 
خودروساز بزرگ کشـــــور از ابتدای امسال تا پایان آذر، 
72 هزار و 740 دستگاه محصول سواری تولید کرده که 
در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته، تنها 59 دستگاه بر 

تعداد خودروهای سواری خود افزوده است.
رشد هفت درصدی در مجموع تولید سواری های سه 
خودروســـــاز اصلی طی 9 ماهه امسال نسبت به سال 
گذشته در حالی ایجاد شـــــده است که بنابر آمار، سه 
خودروساز بزرگ کشـــــور در آذر ماه نسبت به آبان، با 

افزایش تولید مواجه شده اند.
طبق آمار اعالمـــــی، در آذرماه امســـــال 84 هزار و 522 
دستگاه محصول توسط ســـــه خودروساز بزرگ کشور 
تولید شـــــده که در مقایســـــه با آبان امسال رشد 25 
درصدی را نشـــــان می دهد. ایران خـــــودرو با توجه به 
تیـــــراژ 55 هزار و 249 دســـــتگاهی خود طـــــی آذر ماه، 

حدودا 35.2 درصد افزایش تولید نســـــبت به آبان 
داشته اســـــت. سایپا نیز طی آذر ســـــال جاری 22 هزار 
و 550 دســـــتگاه محصول را به تولید رســـــانده  که در 
مقایســـــه با آمارتولید این شرکت در آبان ماه افزایش 

تولید 18.4 درصدی دیده می شود.
در مقابل اما گروه پارس خودرو در نهمین ماه امسال 
شش هزار و 723 دستگاه خودرو تولید داشته که در 
مقایســـــه با تیراژ تولید ماه پیش از آن، 13.8 درصدی 

افت تولید را تجربه کرده است.
آغاز تولید تارا و شاهین

آمار تولید خودروســـــازان طی 9 ماهه امسال و 
اعالم صورت های مالی نشان می دهد که گروه 
صنعتی ایران خودرو تولید محصول جدید “تارا” و گروه 
سایپا تولید محصول جدید شاهین را آغاز کرده  است.

طبق آمـــــار در آذرماه ســـــال جاری 33 دســـــتگاه تـــــارا در 
ایران خودرو به تولید رســـــیده و باتوجه به اینکه تولید 
انبوه این تازه وارد ایران خودرو از بهمن ماه ســـــال جاری 
آغاز خواهد شد، مشخص است که این محصول رسما به 
سبد تولیدات این گروه خودروسازی اضافه شده است.
ســـــایپا نیز همچون ایران خودرو تولید محصول جدید 
خود با نام شـــــاهین را آغـــــاز کرده که طبـــــق آمار ارائه 
شده، 45 دستگاه شاهین در سایپا به تولید رسیده 
اســـــت. باتوجه به حضور این خـــــودرو در برنامه های 
پیش فروش ســـــایپا، احتماال به زودی شاهین روانه 

بازار خواهد شد.
آمار تولید خودروسازان طی ۹ ماهه امسال به 

تفکیک محصوالت
ایران خـــــودرو طـــــی 9 مـــــاه امســـــال در گـــــروه 
محصـــــوالت گره پژو )بـــــه جز پژو 2008( تیـــــراژی 248 
هزار و 751 دســـــتگاهی داشـــــته که نسبت به مدت 
مشابه ســـــال گذشته، 36 درصد رشد داشته است. 
ایران خـــــودرو در آذر امســـــال پـــــژو 2008 تولید نکرده 
است. در تولید ســـــمند نیز افزایش 12.3 تولید دیده 
می شود. ایران خودرو طی 9 ماه امسال 40 هزار و 871 

دستگاه سمند تولید کرده است.

همچنین در این گروه صنعتی از ابتدای ســـــال جاری تا 
پایان آذرماه، 40 هزار و 484 دســـــتگاه دنا )معمولی، 
پـــــالس و توربو( تولید شـــــده که بیانگـــــر افزایش 99 
درصدی تولید این محصول نســـــبت به مدت مشابه 

سال گذشته است.
در تولید خودرو رانا نیز در مدت مذکور سال جاری تیراژ 
تولید 8576 دستگاهی دیده می شود که نسبت به 
آمار تولید این خودرو در 9 ماه ابتدایی ســـــال 1398، 

افزایش 63.3 درصدی مشهود است.
اما دیگر محصول مونتـــــاژی ایران خودرو به نام  هایما که 
ایران خـــــودرو از توقـــــف مونتاژ آن نیز خبر داده اســـــت، از 
ابتدای امسال 3196 دستگاه تولید شده در مقایسه با 9 
ماه سال گذشته افت 29.6 درصدی را تجربه کرده است.
در گروه خودروسازی سایپا نیز همانطور که اشاره شد، 
تاکنون 45 دســـــتگاه شاهین تولید شـــــده است. در 
دیگر محصوالت این گروه خودروســـــازی، طی 9 ماهه 
امســـــال تیبا 162 هزار و 943 دستگاه تولید شده که 
نســـــبت به مدت مشابه سال گذشته، تقریبا بیش از 

34 درصد رشد تولید داشته است.
عالوه بر تیبا و شـــــاهین در آذرماه سال جاری، مجدد دو 
خودرو آریو و چانگان نیز تولید شده اند. براساس آمار 
چانگان که از ابتدای امســـــال و تـــــا پیش از آذر ماه هیچ 
تولیدی نداشـــــته، در آذرماه مجدد به خط تولید سایپا 
رسیده و 40 دســـــتگاه تولید شده است. آریو نیز که تا 
پیش از آخرین ماه پاییز امســـــال تنها 13 دستگاه تولید 
شده بود، در آذر ماه 111 دستگاه به تولید رسیده است.

در سومین خودروساز بزرگ کشور نیز طبق آمار، در 9 ماه 
امســـــال با افزایش 17 برابری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 3283 دســـــتگاه برلیانس مونتاژ شده 
است. تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی 
9 ماه ســـــال گذشته، تنها 193 دستگاه برلیانس مونتاژ 

شده است.
عالوه بر برلیانس، پارس خودرویی تولید کوئیک و ساینا 
را نیز در آذر ماه ادامه برعهده داشـــــته است. تیراژ گروه 
خودروهای Q200 )کوئیک ها به جز کوئیک معمولی( طی 
9 ماه امســـــال به 32 هزار و 147 دستگاه رسیده و این 
در حالی اســـــت که در مدت مشابه سال گذشته 1771 
دســـــتگاه از این گروه خودرویی در شرکت پارس خودرو 
تولید شده است. آمار کوئیک معمولی که در صورت مالی 
ارائه شده توســـــط پارس خودرو، جدا از خانواده اعالم 
شده است، بدین صورت است که تا پاین آذرماه سال 

جاری 5871 دستگاه از این محصول تولید شده است.
همچنین ســـــاینا نیز طی 9 ماهه امسال تیراژی 4832 
دستگاهی داشته که نسبت به 16 دستگاه تولید شده 
در 9 ماهه ســـــال 1398، افزایش حدودا 99 درصدی 

داشته است.



بهمن ماه 1399 - شماره دوم

نامه دبیر انجمن قطعه سازان به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا

امکان تامین قطعه با ادامه این وضعیت 
ممکن نیست

مهدی فکری سرپرست گروه صنعتی بارز شد

" مهدی فکری درحکمی، به عنوان سرپرست گروه 
صنعتی بارز منصوب شد و فعالیت خود را در این 

شرکت آغاز کرد "
 به گزارش همگام با صنعت،   به موجب این حکم وی با هماهنگی ســایر اعضای هیأت مدیره شــرکت در راســتای تحقق اهداف تعیین شــده در چارچوب مفاد 

اساســنامه آن شــرکت و قانون تجارت و با رعایت صرفه و صالح شــرکت مذکور و تأمین اجتماعی انجام وظیفه می نماید.
مهدی فکری متولد 1352 و فارغ التحصیل مهندســــی مکانیک و دکتری مدیریت است. 

وی پیش از این مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره صنایع کاشــــی و ســــرامیک الوند در مجموعه شســــتا بوده و بیش از 20ســــال سابقه حضور مدیریتی در 
صنعت کشور از جمله صنعت خودروسازی را دارد.

مهدی فکری 
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دبیـــــر انجمـــــن صنایـــــع همگـــــن نیـــــرو محرکـــــه و 
قطعه ســـــازان در نامه ای خطاب به مدیران عامل 
خودروســـــاز بزرگ کشـــــور، تداوم شـــــرایط فعلی 
)عدم اصـــــالح قیمت ها در قراداد قطعه ســـــازان، 
عدم تامیـــــن نقدینگی مورد نیاز قطعه ســـــازان و 
مطالبـــــات معوق آن ها از خودروســـــازان( را عاملی 

برای توقف ادامه روند تامین قطعه دانست.
موضوعاتـــــی همچون عدم اصـــــالح قیمت قطعات 
و  خودروســـــازان  فی مابیـــــن  قراردادهـــــای  در 
به  خودروسازان  معوق  بدهی های  قطعه سازان، 
قطعه سازان و مشـــــکالت نقدینگی صنعت خودرو 
)که هر دو صنعت خودروســـــازی و قطعه سازی را 
شامل می شـــــود(، دیگر موضوع جدیدی نیست 
و از ســـــال گذشـــــته تاکنون بارهـــــا و بارها به آن 

پرداخته شده است.
مختلف،  زمانـــــی  بازه هـــــای  طـــــی  اینکه  علیرغـــــم 
وعده هایی از جانب مســـــئوالن و خودروســـــازان 
برای هموارســـــازی مســـــیر حرکت قطعه ســـــازان و 
برداشـــــتن سنگ های پیش پای آن ها داده شده 
اســـــت. به طـــــور مثال، وزیـــــر صنعـــــت، معدن و 
تجارت )صمت( سیاســـــت این سازمان را افزایش 
تولید خودرو اعالم و پیش بینی کرده اســـــت که 
تا پایان ســـــال بـــــه افزایش 50 درصـــــدی تولید 
در حـــــوزه خودرو برســـــیم و مهمتـــــر از همه اینکه 
شـــــورای رقابت نیز اجرایی شـــــدن فرمول جدید 

بـــــرای آن دســـــت خودروهایی که  قیمت گذاری 
قرار است براساس متوســـــط قیمت بازار محاسبه 
شـــــوند، مشروط به افزایش 50 درصدی ظرفیت 
تولید خودروسازان کرده است. بنابراین چنانچه 
تولید در صنعت قطعه ســـــازی کـــــه عضو مهمی در 
صنعت خـــــودرو کشـــــور و عاملی بـــــرای بقای آن 
محسوب می شـــــود، دچار اخالل شود، تبعا روند 
خواهد  کاهش  خودروســـــازان  به  قطعه رســـــانی 

یافت.
در این رابطه آرش محبی نژاد -دبیر انجمن صنایع 
همگـــــن نیرومحرکـــــه و قطعه ســـــازی- در نامه ای 
خطـــــاب به مدیران عامل دو خودروســـــازی بزرگ 
کشـــــور، از عدم امکان ادامه روند تامین قطعه با 

شرایط فعلی صحبت کرده است.
در نامه وی به فرشـــــاد مقیمی )مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو( و جواد سلیمانی )مدیرعامل 
گروه خودروسازی ســـــایپا( آمده است: “چنانچه 
مســـــتحضرید، آن مجموعه هـــــای معظـــــم در چند 
ماه اخیر با وعـــــده دادن اصالح قیمت ها و تامین 
نقدینگی و تســـــویه مطالبات معوق قطعه سازان، 
زنجیـــــره تامیـــــن را تشـــــویق و به نوعـــــی وادار به 
تولید و ارســـــال قطعـــــه بدون تســـــویه مطالبات 
معـــــوق و تعدیل هـــــا نمـــــوده اســـــت و همـــــواره 
تصویب بســـــته جهش تولید، بـــــه خصوص تغییر 
شـــــیوه قیمت گذاری خودرو و اصالح ساختار مالی 

خودروساز در راســـــتای امکان عمل به تعهدات، 
مستمســـــک ایجاد امید و انگیـــــزه در زنجیره تامین 

بوده است.
متاســـــفانه اخبار واصلـــــه اخیر علی رغم گذشـــــت 
زمـــــان قابـــــل توجه بـــــدون هیچگونه دســـــتاورد 
مثبتی در خصوص تحقق وعده ها و اصالح شـــــیوه 
قیمت گـــــذاری خـــــودرو و تصویب بســـــته جهش 
تولید موجی از ناامیدی در قطعه ســـــازی و ناتوانی 
در ادامه تامین قطعه ایجاد کرده که حرکت قابل 
ستایش خانواده صنعت خودرو در افزایش روند 
تولید و داخلی ســـــازی را در ایام پایانی ســـــال با 

مخاطره جدی روبرو خواهد نمود.
صادقانـــــه و صراحتا به عرض می رســـــد، چنانچه 
اقـــــدام عاجـــــل و موثـــــر در تعدیـــــل قیمت هـــــا و 
پرداخـــــت مطالبات معـــــوق قطعه ســـــازان صورت 
نپذیـــــرد، ادامه تامین حتی بـــــا وعده و وعید هم 
امکان پذیر نخواهد بود. خواهشـــــمند است مقرر 

فرمائید چاره اندیشی اساسی صورت پذیرد.”
شایان ذکر اســـــت که رونوشـــــت این نامه برای 
علیرضـــــا رزم حســـــینی )وزیـــــر صنعـــــت، معـــــدن و 
تجـــــارت(، محســـــن صالحی نیـــــا )رئیس ســـــازمان 
گســـــترش و نوســـــازی صنایع ایـــــران( و عزت اهلل 
اکبری باالپشتی )رئیس کمیسون صنایع و معادن 
مجلس شـــــورای اسالمی( جهت اســـــتحضار ارسال 

شده است.
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بررســی آمــار عملکــرد کارخانجات تایرســازی حاکی از 
تولیــد 198 هــزار و 339 تــن تایــر از ابتــدای امســال 
تــا پایــان آذرماه اســت، آماری کــه در هم ســنجی با 

پارسال رشد 19 درصدی را نشان می دهد.
این میزان تولید معادل 18 میلیون و 634 هزار و 818 
حلقه تایر است که از این نظر نیز در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال رشد 21 درصدی نشان می دهد.
در این مدت، تولید تایر ســواری با 26 درصد رشــد 
بــه 118 هــزار و 462 تــن رســید. تولیــد تایر ســواری 
59.7 درصــد از جمــع کل تولیــد تایــر را در 9 ماهــه 

امسال به خود اختصاص داده است.
تــا پایــان آذرمــاه همچنیــن 18 هــزار و 134 تــن تایــر 
وانتی در کشــور تولید شد که رشد هشت درصدی 
نشــان می دهــد. تولید تایــر باری و اتوبوســی نیز با 
افزایش هشت درصدی در هم سنجی با پارسال به 

40 هزار و 194 تن رسید.

برپایــه این گزارش، در مدت یاد شــده ســه هزار و 
278 تن تایر کشــاورزی ســبک، 13 هزار و 584 تن 
تایــر کشــاورزی ســنگین و چهار هــزار و 687 تن تایر 
راه ســازی و صنعتــی تولید شــد کــه به ترتیب رشــد 
58 درصــدی، 16 درصــدی و 14 درصــدی نشــان 

می دهد.
گفتنــی اســت در 9 ماهه امســال 14 هــزار و 293 تن 
الســتیک دوچرخه، موتورســیکلت و اســکوتر )رشد 
33 درصــدی( و هشــت هزار و 86 تن تیوب )رشــد 

39 درصدی( در کشور تولید شد.
همچنیــن در ایــن مدت ســه هزار و 599 تن تســمه 
فلــپ، نقالــه، شــیلنگ و غیــره بــه تعــداد 969 هزار 
بــوده  داخلــی  کارخانجــات  آمــار  در  حلقــه   373 و 

می شود.
از ســال گذشــته و بــا تــداوم تحریم هــا، طوالنــی 
تخصیــص  تــا  اولیــه  مــواد  ســفارش  ثبــت  شــدن 

دســت  بــه  ارز  رســانیدن  ارزی،  مشــکالت  ارز، 
و  اولیــه  مــواد  حمــل  دشــواری  و  فروشــندگان 
تجهیزات به کشور که در بسیاری موارد به صورت 
انجــام  ثالــث  کشــورهای  طریــق  از  و  غیرمســتقیم 
تــا  بــه دســت هــم داد  می شــد، همگــی دســت 
کارخانجــات تایرســازی نتوانند همچون ســال های 

گذشته به تولید بپردازند.
در برخی موارد، انبار مواد اولیه شرکت ها با کاهش 
همراه شــد و به ناچار شیفت ها و ساعت های کاری 
را کاهــش دادند یا مجبور به کاهش خطوط تولیدی 

و تعدیل نیروهای خود شدند.
و  همــکاری  بــا  و  پارســال  پایانــی  ماهــه  ســه  در 
هماهنگــی بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، خرید مــواد اولیه تولید انجام و کارخانجات 
تجهیــز شــدند تــا اینکــه به تدریــج تولیــد بــه روال 

عادی بازگشت.

رشد ۱۹ درصدی تولید تایر در ۹ ماه امسال

مشاور معاون اول رییس جمهوری:

عراق و سوریه از خودروهای ایرانی 
استقبال می کنند

عراق و ســوریه از خودروهای ایرانی اســتقبال می کنندمشــاور معاون اول رییس جمهوری گفت: مردم عراق و ســوریه از محصوالت ایرانی استقبال می کنند، از این رو 
با برنامه ریزی می توان صادرات خودرو به این کشورها را افزایش داد.

“حسن دانایی فر” افزود: خودروسازان به دو بازار بسیار مهم دسترسی دارند که یکی از آنها بازار عراق و دیگری سوریه است.
وی بیان داشــت: در یک دهه گذشــته ایران صادرات قابل توجهی کاال به این دو کشــور داشــته و همواره بازار، مردم و اقتصاد عراق و ســوریه از کاالهای ایرانی 

استقبال کرده اند.
دانایی فــر بــا بیــان اینکــه کاالهــای ایرانی در کشــورهای عراق و ســوریه مــورد احترام بــوده و جایــگاه خوبی دارند، خاطرنشــان کرد: ایــن امر فرصت خوبی اســت تا 

خودروسازان برای صادرات خودرو به این کشورها برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند.
وی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، فشــار زیادی بر برخی از صادرکنندگان ایرانی به وجود آمد، اما با ســعی و تالش فعاالن اقتصادی بســیاری از چالش ها حل 

شد و اکنون کاالی ایرانی به این کشورها صادر می شود.
مشــاور معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: ســعی و تالش خودروســازان باید این باشــد که در مقوله صادرات بیش از گذشــته فعاالنه عمل کنند، از این رو با 

طرح های مشترک می توان موانع را برطرف و مسیر صادرات را هموار کرد.
برپایه آمار گمرک جمهوری اســالمی ایران، ســال 98، حدود یک هزار و 300 دســتگاه خودرو به وزن یک هزار و 573 تن به 9 کشــور هنگ کنک، تایوان، ســوریه، 

امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شد.
عراق با سه میلیون و 122هزار و 900 دالر، جمهوری آذربایجان با یک میلیون و 159هزار و 400 دالر و سوریه با 981 هزار و 825 دالر، سه مقصد نخست خودروهای 

ایرانی بودند.
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از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان آذر مــاه ســال جاری 
در تولیــد انواع خودروها )به جز خودروها ســنگین 
 9 در  آن هــا  تولیــد  میــزان  بــه  نســبت  مســافری( 
مــاه ســال گذشــته، رشــد تولیــد دیــده می شــود. 
طــی 9 ماهــه امســال کمباین هــا بــا رشــد قریب به 
40 درصــد، بیشــترین افزایــش تولیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. تولیــد انــواع ســواری نیــز طی 
ایــن مــدت رشــد بیــش از 18 درصدی نســبت به 9 

ماهه ابتدایی سال 1398 داشته است.
آمــار تولید انــواع خودروها طی 9 ماهه ســال جاری 
نشــان می دهد که به ترتیب کمباین )ماشین های 
برداشــت محصــوالت دانــه دار کشــاورزی(، انــواع 
ســواری، وانت و تراکتور رشــد تولید 12.6 درصدی 
تنهــا  میــان  ایــن  در  و  تــا 39.5 درصــدی داشــته 

اتوبــوس، مینی بــوس و ون، آن هــم زیــر 10 درصد 
کاهش تولید داشته اند.

از ابتــدای ســال جاری تا پایان آذرمــاه، 625 هزار و 
300 دســتگاه خودرو سواری تولید شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 526 هزار 
و 300 دســتگاه بوده، رشــد 18.8 درصدی را ثبت 

کرده است.
آمــار تولیــد وانت هــا نیز نشــان می دهد کــه تعداد 
وانت های تولیدی در 9 ماهه امسال نیز با افزایش 
ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  درصــدی   18.5
گذشــته به 60 هزار و 983 دســتگاه رسیده است. 
طــی مــدت 9 ماه نخســت ســال گذشــته 51 هــزار و 

458 دستگاه وانت تولید شده بود.
در صــدر جــدول آمار تولیــد انواع خــودرو، افزایش 

تولیــد کمباین ها دیده می شــود که بــا تولید 434 
دستگاه از این مدل خودرو نسبت به 311 دستگاه 
تولید شــده در مدت مشابه ســال گذشته، تولید 
کــرده  تجربــه  را  درصــدی   39.5 رشــد  کمباین هــا 

است.
در مقابــل کمتریــن میــزان افزایــش تولیــد در مدت 
مذکور سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، مختص تراکتور است که از 13 هزار و 827 
دســتگاه تولید شــده در 9 ماهه ســال 1399 به 15 
هــزار و 572 دســتگاه در مجمــوع 9 ماهــه امســال 

رسیده و 12.6 درصد رشد کرده است.
براســاس گــزارش آمــار تولید انــواع خودروهــا در 9 
ماهــه ســال 1399، از ابتــدای ســال جاری تــا پایان 
آذرمــاه، تولیــد اتوبــوس، مینی بوس و ون  نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشته 8.7 درصد کاهش 

یافته است.
در مجموع 9 ماهه امسال، 1362 دستگاه اتوبوس، 
مینی بوس و ون تولید شــده اســت که در مقایسه 
با 1492 دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال 

گذشته با افت تولید مواجه شده است.

طی ۹ماه امسال صورت گرفت
رشد ۱8.8 درصدی تولید سواری/ 

کمباین ها همچنان پیشتازند

مدیر عامل گروه بهمن عنوان کرد؛

" جزییات جدید از فروش 
محصوالت جدید گروه 

بهمن "
مدیرعامل گروه بهمن از آغاز فروش محصول 
جدید این شـــــرکت تـــــا پایان ســـــال خبر داد 
وگفت: تالش ما بر این است که فیدلیتی گروه 
بهمن با باالی 50 درصد داخلی ســـــازی تولید 
شـــــود؛ همچنین ظرفیت تولیـــــد دیگنتی برای 
ســـــال آینده حدود 3500دستگاه پیش بینی 

شده است.
بـــــه نقـــــل از   بـــــا صنعـــــت  گـــــزارش همـــــگام  بـــــه 
اقتصادآنالین، بیـــــوک علیمرادلو، مدیر عامل گروه 

بهمن، در خصوص برنامه های توسعه محصوالت گروه بهمن توضیح داد: گروه بهمن دو محصول سواری 
دارد؛ محصـــــول اول دیگنیتی و دیگـــــری فیدلیتی که امیدواریم این دو محصول را بـــــا تیراژ باال تولید کنیم؛ 
قطعا به دنبال یک ماشـــــین ســـــدان هم هستیم که تا ســـــال آینده عرضه کنیم؛ راهکاری که برای توسعه 
محصوالت پیش بینی کردیم این اســـــت که خود را وابســـــته به یک برند خاص نکنیم که دچار مشـــــکالت 

گذشته نشویم.
وی ادامـــــه داد: در رابطه با خودروهای تجاری هم همین مســـــیر را طی می کنیـــــم تا بتوانیم روی محصوالت 
تجاری که طراحی و تولید خودمان خواهد بود متمرکزشـــــویم؛ در زمینه اتوبوس هم احتماال تا پایان ســـــال 
جاری مســـــایل اولیه را حل کنیم و سال آینده وارد بازار اتوبوس خواهیم شد و خودروهای تجاری مسافری 

را در قالب شرکت اسنا در برنامه خود داریم.
مدیر عامل گروه بهمن در پاســـــخ به این پرســـــش که آیا در صورت بازگشـــــت به برجام احتمال همکاری با 
دو شـــــرکت قبلی وجود دارد یا خیر اظهار داشـــــت:  اگر شـــــرایط همکاری وجود داشته باشد، قطعا این کار را 

خواهیم کرد اما طوری قدم بر می داریم که دقت بیشتری داشته باشیم و دچار مشکل نشویم.
علیمرادلو در خصوص میزان داخلی سازی محصوالت گروه بهمن تصریح کرد: محصوالت عموما با 20درصد 
داخلی ســـــازی وارد بازار می شود اما امیدواریم این داخلی سازی برای فیدلیتی به باالی 57 درصد برسد و 
حتی تا 60درصد نیز هدف گذاری شـــــده اســـــت؛ همچنین درخصوص دیگنیتی نیز این رقم حدود 30درصد 

است.
وی دربـــــاره برنامه فـــــروش و تحویل دیگنیتی عنوان کـــــرد: قبل از پایان بهمن اولیـــــن عرضه ها را خواهیم 
داشت و تحویل هم همان زمان است؛ گفتنی است؛ که پیش بینی شده تا برای سال آینده 3500دستگاه 

دیگنیتی تولید شود.

بیوک علیمرادلو
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میـــــزان تولیـــــد و فروش انـــــواع روغن موتـــــور در نه 
ماهه اول امســـــال اعالم  شد که در آن شرکت نفت 
سپاهان با 15 درصد رشد، بهران و پارس با 6 درصد  

رشد و ایرانول با 23 درصد کاهش مواجه هستند.
به گزارش "همگام با صنعت "،بر اســـــاس گزارشـــــی 
که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در 27 دی مـــــاه در خصوص وضعیـــــت روغن موتور 
در 9 ماهه اول سال منتشـــــر کرده، گزارش مقایسه 
ای تولید، توزیـــــع و قیمت انواع روغن موتور )بنزینی 
و دیزلی( چهار شـــــرکت عمده تولیدکننده در کشـــــور 
)شرکت های نفت بهران، سپاهان، پارس و ایرانول( 

طی نه ماه سال جاری را ارائه کرده است.
بر اســـــاس اطالعـــــات انجمن پاالیشـــــگاههای روغن 
سازی ایران طی 9 ماهه سال جاری مجموعا به ترتیب 
186203 و 179352 متر مکعب روغن موتور بنزینی و 
دیزلی تولید شده است که از این مقدار سهم شرکت 
نفت بهران به ترتیب 72198 و 83540 مترمکعب ، 
شـــــرکت ســـــپاهان 37968 و 37573 متر مکعب، 
شـــــرکت نفت پارس 34635 و 26168 متر مکعب و 
شرکت نفت ایرانول 41402 و 23891 متر مکعب می 

باشد.
شـــــایان ذکر اســـــت که مجموع تولیـــــد روغن دیزلی 
و بنزینـــــی در 9 ماهـــــه اول ســـــال 1399، بـــــه میزان 
365.55 متـــــر مکعـــــب بوده در حالی کـــــه در مدت 
مشـــــابه 9 ماهه سال 1398 این عدد 375.170 متر 
مکعب بوده اســـــت که 10 هزار متر مکعب نسبت به 
پارســـــال )3- درصد( میزان تولید کم شـــــده است. 
مجموع تولید روغن موتـــــور دیزلی و بنزینی بهران در 
9 ماهـــــه اول 1399، به میزان 155.735 متر مکعب 
بوده در حالیکه این میزان در مدت مشـــــابه ســـــال 
گذشـــــته 144.744 متر مکعب بوده است. مجموع 
تولید روغن دیزلی و بنزینی شرکت نفت سپاهان در 
9 ماهه ســـــال 1399، رقم 73.721 متر مکعب بوده 
در حالی که در مدت مشـــــابه سال گذشته 74.089 
متر مکعب بوده اســـــت. مجموع تولید روغن دیزلی 

بر اساس آخرین آمار منتشر شده ۹ماهه فروش روغن موتور توسط سازمان حمایت؛

سپاهان و نفت پارس بیشترین رشد فروش را 
به خود اختصاص دادند

و بنزینـــــی نفت پارس در 9 ماهه ســـــال 1399، عدد 
60.803 متر مکعب بـــــوده در حالی که این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته 63.280 متر مکعب بوده 

است.
مجموع تولیـــــد روغن دیزلی و بنزینی شـــــرکت نفت 
ایرانول در 9 ماهه سال جاری 75.293 متر مکعب و 
در مدت مشابه سال قبل 93.057 متر مکعب بوده 
اســـــت. در یک مقایســـــه می توان فهمید که میزان 
تولید بهران نسبت به مدت مشـــــابه سال 98، به 
میزان 8 درصد رشد داشـــــته  و شرکتهای سپاهان، 
پارس و ایرانـــــول به تریتـــــب 0/5- ، 4-، 19- افت 

تولید داشته اند.

همچنیـــــن 
ماهـــــه   9 در 

به   1399 ســـــال 
و   185499 ترتیب 

179585 متر مکعب 
بنزینی  موتور  روغن 

و دیزلی و
 در مجموع 365.084 متر مکعب توزیع 

شده اســـــت )این میزان در مدت مشابه 
ســـــال 98 برابـــــر 364.098 متـــــر مکعب 

بوده اســـــت( که نشـــــان می دهد میزان توزیع 1000 
متر مکعب افزایش داشـــــته اســـــت. از مجموع روغن 
دیزلی و بنزینی توزیع شده در 9 ماهه امسال سهم 
شرکت نفت بهران به ترتیب 73769 و 83733 متر 
مکعب )جمعا 157.502 متر مکعب/ در سال 98 برابر 
148.146 متر مکعب(، شـــــرکت نفت سپاهان 40211 
و 35810 متر مکعب )جمعـــــا 76.021 متر مکعب/ در 
ســـــال 98 برابر 66.183 متر مکعب(، شـــــرکت نفت 
پـــــارس 35317 و 24336 )جمعـــــا 59.653 متـــــر 

مکعب/ در ســـــال 98 برابـــــر 56.297 متر مکعب( و 
شـــــرکت نفت ایرانول 362020 و 35706 متر مکعب 
)جمعا 71.908 متر مکعب/ در سال 98 برابر 93.452 
متر مکعب( بوده اســـــت. آمار فوق نشـــــان می دهد 
که بیشترین رشـــــد توزیع مربوط به شرکت سپاهان 
است که 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
محصوالت بیشـــــتری توزیع نموده است. پس از آن 

شـــــرکت های بهران و نفت پارس هر کدام معادل 
6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل داشته اند و ایرانول نسبت به 
پارســـــال کاهش 23- درصدی 

توزیع داشته است.
در نـــــه ماهه امســـــال 
به  بهران  بازار  ســـــهم 

43  درصد ، سپاهان 
21درصد و پارس 

 16 به 
درصـــــد 
یـــــش  افزا
ایرانـــــول  و 
درصد   20 بـــــه 
و  یافته  کاهـــــش 
شرکت نفت سپاهان 
موفق شده در سالجاری 
جایگاه دوم فروش و سهم 
بازار انـــــواع روغن موتور را از ان خود 

کند و ایرانول به جایگاه سوم برسد.
شـــــایان ذکر اســـــت که در 10 ابان ماه 99، به منظور 
جلوگیـــــری از هرگونـــــه افت در تامین و بـــــروز کمبود 
انواع روغن موتور در ســـــطح بـــــازار و حفظ وضعیت تا 
پایان ســـــال جاری توسط چهار شـــــرکت فوق توافق 
شـــــد تا قیمت روغن دیزلی و بنزینی به تریب 53 و 
40 درصد نســـــبت به نرخ اردیبهشت سال گذشته 

افزایش یابد.
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در میــان تمام مدیران شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
دو تــن از آنــان محمدرضــا نعمــت زاده و غالمحســین 
نجابــت فراتــر از تمــام ویژگــی هــا و توانمنــدی هایــی 
که داشــتند از یک نظر خاص نیز بســیار قابل تحســین 
بودند. این دو تن وقتی مشــکل قضایی یا دردسری 
در ایــن رابطــه برای یکی از مدیــران زیرمجموعه رخ می 
داد با تمام وجود و بدون کمترین مالحظه به حمایت 
از مدیر خود بر خواسته و هرگونه سند و وثیقه ای که 

الزم بود برای آنها گرو می گذاشتند.
بطور قطع در میان تمامی مســائل و مشــکالت موجود 
یکــی دیگــر از مصیبــت هــای وارده بر خصوصی ســازی 
پتروشــیمی مــی توانــد ایــن موضــوع باشــد کــه ایــن 
صنعــت دیگــر هرگــز ســایه مدیــری بــزرگ و توانمند را 

باالی سر خود نخواهد دید.

خبر بازداشــت یک مدیر یا مســئول در مجموعه نفت و 
پتروشیمی همیشه وجود داشته و اتفاق غیرمترقبه ای 
نیســت ولی مشــکل آنجاســت که تبعات منفی و ثابت 
نشــده چنین اخباری بســیار سریع تر از حقیقت ماجرا در 
رسانه ها منتشر شده و متاسفانه به دلیل شرایط ویژه 
این اخبار از یک سو و یقینا خالء شدید و مالحظه کاری 
مدیــران ارشــد ســازمان هایی کــه با حســن اعتماد به 
مدیران خود بتوانند ضامن آنان باشند از سوی دیگر، 
شرایط بسیار سخت و غیرقابل پیش بینی برای تصمیم 

گیریهای مهم در جریان انجام کار ایجاد می کند.
پتروشــیمی  مدیرعامــل  بازداشــت  بــه  خبرمربــوط  در 
رازی تنهــا اتهــام ذکــر شــده فــروش خــارج از سیســتم 
محصوالت این مجتمع و عدم تودیع وثیقه ذکر شده 

است.

کیست که نداند پتروشیمی رازی حدودا از سال 1386 
در ازای مبلــغ 635 میلیــارد تومــان بــه کنسرســیومی 
بــه رهبری شــرکت گوبــره تــاش ترکیه فروخته شــده 
ایــن مجتمــع انتقــال تمامــی  و هــدف ترکهــا از خریــد 
محصــوالت آن بــه کشــور خــود بــرای تامیــن نیازهــای 
کشــاورزی شان بوده است؟ ترک ها با انگیزه باالیی 
بــرای خریــد واحدهای تولیدی پتروشــیمی و ســرمایه 
گذاری آمده بودند و گفته میشــد برنامه بعدی آنان 
خریــد واحــد کریســتال مالمیــن ارومیــه می باشــد که 
بتواننــد با طی مســیر کمتــری محصوالت تولیــدی را به 
کشــور خودشــان منتقل کنند امــا ظاهرا گیــر و دارهای 
رازی  پتروشــیمی  ویــژه صــدور محصــوالت  بــه  اداری 
چنــان عرصــه را بــر آنهــا تنگ مــی کند که عطــای ادامه 

خرید واحدهای تولیدی را به لقای آن می بخشند.

حــاال اینکه اتهــام مدیرعامــل این مجتمــع تخلفات 
مالــی و فــروش برخــی محصوالت خــارج از ضوابط و 
قوانین ذکر شده و دلیل بازداشت وی عدم توان 
در تامیــن وثیقــه مــورد نیــاز ذکــر مــی شــود نکاتــی 
اســت کــه حداقــل انتظــار از مدیــران ارشــد نفت و 
پتروشــیمی ایــن بــود کــه کمــی منطقی تر بــه چنین 
عناوینــی نگریســته و آن را به مثابه شــتری بدانند 
کــه ممکن اســت بــا همین عنــوان درب خانــه آنها 
نیز بخوابد. مجموعه مدیران و کارکنان پتروشــیمی 
بــا شــرایط گذشــته  نیروهــای باســابقه  بــه ویــژه 
پتروشــیمی رازی آشــنایی کامل دارند. شــاید هنوز 
باشــند افــرادی که فنس میــان پتروشــیمی رازی و 
پتروشــیمی بندرامــام را " دیوار برلیــن " نام نهاده 
بودنــد. و همانطــور که دیــوار برلین پــس از اتحاد 

لمــان برچیــده شــد. بــا خرید پتروشــیمی رازی  دو آ
و حضــور ترکهــا و مدیرعامــل جدیــد اخبــار دریافتی 
برخــی  و  تولیــد  ســابقه  بــی  افزایــش  از  حکایــت 
پرســنل  بــه  شــده  عرضــه  تســهیالت  و  خدمــات 
داشــت. اینک اما هرگونه صحبت در این رابطه به 

مثابه کوبیدن آب در هاون است. 
لذا باید گفت کاش در پتروشــیمی هنوز بزرگی شــجاع 
دل و پاکدســت وجود داشت تا مدیران همه شرکت 
هــای خصوصــی شــده را نیز بــه عنوان یکــی از اعضای 
ایــن خانواده دانســته حداقل ریشــی بــرای حمایت از 
اعتبــار و آبــروی آنــان و عمــر و جوانــی که طی ســال ها 
خدمت مایه گذاشــته بودند گرو می گذاشت. شاید 
هــم بــه تعبیــر گالیلــه " بدبخــت ملتــی کــه احتیــاج به 

قهرمان داشته باشد".

عبدالرسول دشتی
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مدیرعامل شرکت ســــــرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شســــــتا( در حکمی حســــــین ابویی مهریــــــزی را به 
عنوان سرپرســــــت هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی 

شستا )تاپیکو( منصوب کرد.
به گــــــزارش ماهنامه "همگام با صنعت"،حســــــین 
ابویــــــی مهریــــــزی در دو دوره عضو هیــــــات مدیره 
پتروشیمی  و  گاز  و  شــــــرکت ســــــرمایه گذاری نفت 
تأمین )تاپیکو( بوده و در دوره اخیر ریاست هیات 

مدیره را نیز بر عهده داشته است.
از دیگــــــر زمینه ها و ســــــوابق کاری وی می توان به 
معاونــــــت برنامه ریــــــزی وزارت صنعــــــت، معدن و 
تجارت، جانشــــــین مدیرعامل شــــــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و صاحب اختیارات معاونت وزیر، معاون 

کاهــش 70 درصــدی واردات پتروشــیمی بــا اجــرای 
طرح های پیشران مدیر طرح های شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اجــرای طرح های 
بــه درآمــد کشــور اضافــه  11 میلیــارد دالر  پیشــران 
خواهد شــد، گفت: اجرای ایــن طرح ها تا 70 درصد 
از محصوالت پتروشــیمی که در حال حاضر به کشــور 

وارد می شود را کاهش خواهد داد.
»امیــر وکیــل زاده« بــا بیــان اینکــه طرح هــای جهش 
دوم و ســوم کــه بــه ترتیــب در ســال های1400 و 
1404 تکمیل خواهد شــد، افــزود: طرح های جهش 
و  طرح هــا  ایــن  فعلــی  پیشــرفت  اســاس  بــر  دوم 
برنامه ریــزی انجام شــده جهت راه اندازی در ســال 
1400 و ســایر طرح هــا در جهــش ســوم) راه انــدازی 
تــا ســال 1404( قــرار گرفته انــد. در واقــع عواملــی 
ماننــد زمان اخذ موافقت اصولی، درصد پیشــرفت 
و پیش بینــی زمــان راه اندازی عواملــی بودند که در 
تقســیم بندی طرح هــا به جهــش دوم و ســوم موثر 

بوده اند.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

کاهش ۷0 درصدی واردات پتروشیمی با اجرای 
طرح های پیشران

با حکم مدیرعامل شستا
حسین ابویی 

مهریزی سرپرست 
تاپیکو شد

طرح هــا،  ایــن  اکثــر  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وکیــل زاده 
طرح هایی اســت که سال ها قبل موافقت اصولی را 
گرفتنــد، گفت: بر این اســاس محصوالت متفاوت و 

متعددی تولید خواهند کرد.
وی افــزود: در جهش ســوم طــرح GTPP تبدیل گاز 
طبیعــی بــه پلــی پروپیلــن در اســالم آباد که توســط 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجرا خواهد شد و به 
بهره بــرداری خواهد رســید و از آنجا کــه دانش فنی 

آن بومی شده اهمیت ویژه ای دارد.
صنایــع  ملــی  شــرکت  طرح هــای  مدیــر  گفتــه  بــه 
پتروشــیمی ایــن طرح بــا دانش فنی بومــی به تولید 
محصولــی منجــر خواهــد شــد که تــا پیــش از این در 

دانش فنی آن وابسته به خارج کشور بودیم.
اینکــه طرح هــای NGL 3100 و 3200  بیــان  بــا  وی 
)جمع آوری گازهای همراه نفت( نیز از طرح های مهم 
در جهش دوم هســتند که مسئولیت تامین خوراک 
بــر عهده دارنــد، ادامه داد: طرح هــای بازیابی اتان 
نیز در دســتور کار اســت که در تامیــن پایدار خوراک 

پتروشیمی ها نقش بسزایی خواهند داشت.
در  ششــم  برنامــه  اهــداف  درصــدی   ۱00 تحقــق 

صنعت پتروشیمی
وکیــل زاده تاکیــد کــرد: 3 طــرح تبدیــل متانــول بــه 
پیگیــری  دســت  در  عســلویه  منطقــه  در  پروپیلــن 
اســت تــا بــا تبدیل متانــول بــه پروپیلن بــه عنوان 
خــوراک صنایــع پاییــن دســتی باعــث رونــق صنایع 

پایین دستی پتروشیمی شود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 19 طــرح از جهــش دوم باقی 
مانــده کــه بــر اســاس پیش بینی ها تــا پایان ســال 
یــا اوایل ســال آتی 7 طــرح دیگر از ایــن مجموعه نیز 
به بهره برداری می رســد و ســایر طرح ها به تدریج تا 

انتهای سال 1400افتتاح خواهند شد.
مدیر طرح های شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه 
داد: اگر نگویم تنها صنعت اما پتروشــیمی از معدود 
صنایعی اســت که پایان 1400 به تولید برنامه ریزی 
شــده در برنامه ششــم می رســد که نشــان دهنده 

حرکت این صنعت بر اساس برنامه است.

ملی  شــــــرکت  مدیرعامــــــل 
عضو  پتروشــــــیمی،  صنایع 
اتاق  نماینــــــدگان  هیئــــــت 
بازرگانی تهران، عضو هیئت 
شهرک های  شرکت  مدیره 
کل  مدیر  تهــــــران،  صنعتی 
غیرفلــــــزی  صنایــــــع  دفتــــــر 
وزارت صنایــــــع و معــــــادن، 
مدیر صنایع زیست فناوری 
ایدرو  پیشــــــرفته  مــــــواد  و 
وعضو هیئت مدیره شرکت 

دخانیات ایران اشاره کرد.
وی دارای مدرک کارشناسی 
از  صنایع  مهندســــــی  ارشد 
شریف  صنعتی  دانشــــــگاه 

است.
محمــــــود  ایــــــن  از  پیــــــش 
مخدومی مدیرعامل تاپیکو 

بود.
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ســامانه  گواهینامــه  بندرامــام  پتروشــیمی 
مدیریــت امنیت اطالعــات )ISMS( را از ســوی 
ریاســت  نهــاد  افتــا  راهبــردی  مدیریــت  مرکــز 
جمهــوری و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات 

کشور دریافت کرد.
 بــه گــزارش همگام با صنعت، روز ســه شــنبه 
مدیرعامــل  رســتمی  حمیدرضــا  مــاه  دی   23
پتروشیمی بندرامام به همراه جمعی از مدیران 
این شــرکت بنا به دعوت قبلی توســط حسین 
حسینی فر رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای 
)امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات( بــه منظــور 
حضور در نشســت کارگروه تخصصی ارتباطات 
و فناوری اطالعات )ســایبری( شــورای پدافند 
غیرعامل استان خوزستان در محل استانداری 

خوزستان  حضور یافتند. 
طــی ایــن نشســت گواهینامه انطباق ســامانه 
مدیریــت امنیــت اطالعــات )ISMS( کــه بــرای 
پتروشــیمی بندرامــام از ســوی مرکــز مدیریــت 
راهبــردی افتا ریاســت جمهــوری و امیــر ناظمی 
معــاون وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و 
رئیس ســازمان فناوری کشور صادر شده بود 
، توسط ولی اله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی 
اســتانداری خوزســتان  بــه حمیدرضــا رســتمی 
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تقدیم گردید.
این گواهینامه در فرآیندهایی با نظارت  افتای 
اســتان خوزســتان و نهــاد ریاســت جمهــوری 
و همچنیــن پــس از انجــام ارزیابــی و ممیــزی 
هــای الزم در حــوزه خدمات فنــاوری اطالعات 
بــه مشــتریان و کاربــران داخلــی مجتمــع صادر 

گردیده است.
شایان ذکر است از مهمترین اقدامات صورت 
گرفته در راستای اخذ این گواهینامه می توان 
به سیستم مدیریت امنیت اطالعات، مدیریت 
ســرویس های  درحــوزه  امنیتــی  ریســک های 
فنــاوری اطالعــات، ایجــاد بســتری امــن جهت 
حفــظ محرمانگــی و همچنیــن دســترس پذیری 

اطالعات برای تداوم کسب و کار اشاره کرد.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در آستانه افتتاح رسمی این ابر پروژه ملی از صادرات پنجمین 
محموله مربوط به محصوالت با برند این شرکت خبر داد.

به گزارش  همگام با صنعت به نقل از روابط  عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمود امین نژاد 
با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از 300 هزار تن محصول +C2 تولید شــده، اظهار داشــت: در حال حاضر این 

مجتمع طبق برنامه ریزی های قبلی روزانه حدود 18 هزار تن خوراک از NGL900 دریافت می کند.
وی  افزود:به واسطه تولید پایدار حدود 11 هزار تن گاز متان جهت مصارف خانگی در پیک مصرف هموطنان 

تولید و به شبکه گاز کشور تزریق می شود.
مدیر عامل بیدبلند خلیج فارس خاطر نشان کرد: روزانه یک هزار و 400 تن اتان،2 هزار تن ال پی جی و یک 

هزار و 300 تن محصول پنتان در این مجتمع تولید می شود.
وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه به لطــف خداوند و همت تمامی ارکان شــرکت، پنجمین محمولــه صادراتی به 
مقصــد مــورد نظر ارســال شــده و روند صادرات در حال حاضر با شکســته شــدن رکورد تولیــد این محصول 

ادامه خواهد داشت.
امیــن نــژاد با بیــان اینکه در حال حاضر این مجتمع در مدار تولید پایدار قــرار دارد، گفت: تا پایان بهمن ماه 
ســال جاری با اتصال خوراک مجتمع های پارس جنوبی از طریق خط ششــم سراسری، ظرفیت تولید بیدبلند 

خلیج فارس افزایش قابل توجهی یابد.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه به واســطه تداوم تولید در این مجتمع مشــکل دیرینه و اساســی تامین خوراک 

شرکت های مهم پتروشیمی در منطقه ویژه ماهشهر برطرف شده است.
مدیرعامــل بیدبلنــد خلیج فارس عنوان کرد: افتخار و بالندگی ســاخت بیدبلند خلیــج فارس متعلق به تمام 
مردم ایران خواهد بود و امیدواریم این دســتاورد فرزندان ملت، جهش بلند تولید را امســال محقق سازد 

و در روزهای پایانی هفته جاری شاهد افتتاحی با شکوه از این افتخار ملی باشیم.

پتروشیمی بندرامام 
 ISMS گواهینامه

گرفت

مدیرعامل بیدبلند خلیج فارس:

پنجمین محموله محصوالت 
بیدبلند در ادامه تولید پایدار، 

صادر شد
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شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس در پنجمین 
همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، حائز 
کســب رتبــه اول و دریافــت تندیــس طالیــی 

شد.
از  نقــل  بــه  صنعــت  بــا  همــگام  گــزارش  بــه 
روابــط عمومی مبیــن انــرژی، پنجمین همایش 
مســئولیتهای اجتماعی وزارت نفت، امســال در 
شــرایطی تحــت تاثیر کرونا و بــه صورت آنالین 
برگزار شــد که ســطح کیفی و کمــی گزارش های 

ارسالی با افزایش قابل توجهی همراه بود.
در اختتامیــه این همایش کــه 24 و 25 دیماه 
برگــزار شــد، گــزارش پایداری ســه شــرکت به 
عنــوان برتر دســت پیــدا کرده و شــرکت مبین 
انرژی خلیج فارس یکی از آن شــرکت های حائز 

کسب رتبه برتر است.
در  شــرکت  ایــن  توجــه  قابــل  فعالیت هــای 
حفاظت از محیط زیست و کسب متوالی گواهی 
عدم آالیندگی در ده سال و همچنین حمایت 
از گونه در خطر انقراض الک پشت منقار عقابی 

از دالیل کسب این رتبه بوده است.
از ســوی دیگــر اقدامات کم نظیــر مبین انرژی، 
دســتاوردهای واحد خودکفایی در تولید ســه 
هــزار قطعــه و صرفه جویی بــاالی ارزی در این 
رابطه بود که مورد توجه داوران این همایش 

قرار گرفته و از آن تقدیر شد.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســدید معتقد اســت: در 
شــرایط تحریــم، نیازمند توجه بیشــتری به ســاخت 
داخــل هســتیم. بــرای ایــن امــر بایــد همــه دســت 
بــه دســت هــم دهنــد و داشــته هــای خــود را بــه 
نمایــش بگذارند. دیــد و بازدیدهــای مدیریتی در 
نمایشگاه ها باعث می شود در یک جمع تخصصی، 
مرتبــط  راهکارهــای  و  مطــرح  مشــکالت  و  مســائل 

بررسی شوند.
پنجمیــن  و  بیســت  کــرد:  عنــوان  کاوه  امیرحســین 
و  پاالیــش  گاز،  نفــت،  بین المللــی  نمایشــگاه 
رعایــت  بــا  ماهــه   8 تاخیــر  رغــم  علــی  پتروشــیمی 
پروتکل ها و ضوابط بهداشــتی برگزار شــد. در این 
ماننــد هلدینــگ ســدید  نمایشــگاه شــرکت هایی 
می تواننــد توانمندی هــای خــود را بــه منصــه ظهور 
برســانند تــا دســت انــدرکاران مدیریتــی و اجرایــی 
آخریــن  بــا  پتروشــیمی  و  گاز  و  نفــت  پروژه هــای 
و  باالدســتی  همتــراز  شــرکت های  دســتاوردهای 
پایین دســتی آشــنا شــوند و در پــروژه هــای مرتبط 
هرچــه بیشــتر از تولیــدات و خدمات ســاخت داخل 

استفاده نمایند.
کمــک  میتوانــد  نمایشــگاه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
کنــد تا گروه صنعتی ســدید هــر چه ســریع تر و بهتر 
محصــوالت، خدمــات و پتانســیل هــای خــود را بــه 

نمایش بگذارد.
کاوه اظهار کرد: گروه صنعتی سدید پس از تاسیس 
از ســال 42 توانســته بخــش عظیمــی از پروژهــا در 
صنعــت  نفــت و گاز از طریــق شــرکت لولــه ســازی 
ماهشــهر و پروژ های ساخت پمپ های غول پیکر از 
طریق شرکت پتکو و پروژه های لوله گذاری دریایی 
و طراحی و ســاخت ســکوهای نفتی از طریق شرکت 
اســتانداردهای  و  تکنولــوژی  آخریــن  بــا  تســدید 

جهانی را اجرا نماید.
همچنیــن شــرکت هــای صبانیــرو،  توان بــاد و توان 
این هلدینگ در غالب حوزه انرژی، مشغول به کار 

در پنجمین همایش مسئولیت 
اجتماعی وزارت نفت؛

شرکت مبین انرژی 
خلیج فارس، 

تندیس طالیی 
دریافت کرد

مدیرعامل گروه صنعتی سدید:

در شرایط تحریم، نیازمند 
توجه بیشتری به ساخت 

داخل هستیم
بوده و با بررسی مناقصات و مرتبط، آماده توسعه 

فعالیتهای خود می گردند.
مدیرعامــل گروه صنعتی ســدید درخصــوص پروژه 
گوره-جاســک گفــت: خوشــبختانه در پــروژه گوره-
جاســک ســعی شــده تا حــد امــکان از شــرکت های 
داخلــی اســتفاده شــود. در ایــن راســتا بــا همکاری 
شــرکت فــوالد مبارکــه و فــوالد اکســین ورق هــای 
ســازی  لولــه  شــرکت  توســط  و  تامیــن  نیــاز  مــورد 
ماهشــهر،  اهواز و صفا ایــن ورق ها به لوله تبدیل 
می شــود. در حال حاضر بیــش از 1200 کیلومتر لوله  
توســط شرکتهای لوله سازی داخلی ساخته  شده و  
شرکت پتکو سدید نیز پس از طراحی های مورد نظر 
کارفرمــا در حــال ســاخت  10 پمپ مورد نیــاز در این 

پروژه می باشد.
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معدن
بهمن ماه 1399 - شماره دوم

یک فعال صنفی:

شکل گیری ستاد سرب و روی نیاز 
صنعت است

شــکل گیری ســتاد ســرب و روی نیــاز صنعت اســترییس 
اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای صنایــع و معادن 
ســرب و روی ایران گفت: امروز شــکل گیری ستاد سرب و 
روی توسط وزارت صنعت، یک ضرورت جدی برای سامان 

بخشیدن به وضعیت استخراج، تولید و صادرات است.
»حســن حســینقلی« افــزود: واحدهــای فعــال در صنعت 
ســرب و روی بــرای دریافــت خــاک ســهمیه ای از معــدن 
انگوران با مشــکالت مختلفی روبه رو هستند و از سهمیه 
پارسال خاک معدن انگوران ) زنجان( 6 ماه تحویل شده 
و در سال 99 نیز هفت ماه توزیع خاک انجام نشد و اکنون 
به تدریج عرضه توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران وابسته به ایمیدرو آغاز شده است.
وی یادآور شــد: شــرکت مزبور عرضه باید ســالیانه 700 
هــزار تــن خاک انگوران را به شــیوه مزایده عرضه کند که 
عیــار آن از حــدود پنج تا 30 درصد اســت، اما با اســتقبال 

تولیدکنندگان سرب و روی مواجه نشده است.
بــه گفتــه رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده های 
صنایع و معادن سرب و روی ایران، اکنون برنامه شرکت 
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران عرضــه خــاک معــدن 
ســرب وروی انگوران در بورس اســت که قیمت آن 30 تا 
40 درصــد باالتر از روش ســهمیه بندی اســت که برپایه 
جــداول خاص این شــرکت انجام می شــود و مورد توجه 

فعاالن این بخش نیست.
بیــش از ۴0 درصــد ظرفیــت تولید فلــز روی خالی 

است
حسینقلی تصریح کرد: امروز میزان تولید فلز روی در 
کشور افزون بر 200 هزار تن است، درحالی که ظرفیت آن 
بیش از 475 هزار تن است و در واقع افزون بر 40 درصد 

ظرفیت خالی در این بخش وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان از خاک سرب و روی به 
میزان کافی برخوردار نیستند و در واقع اختالف ظرفیت با 

تولید ناشی از ناکافی بودن توزیع خاک است.
ایــن مقــام صنفی بیان داشــت: نزدیــک بــه 65 درصد از 
رقم متوســط 20 هزار تن شــمش روی تولیدی ماهانه به 

بازارهای هدف صادر می شود.
تداوم عوارض صادراتی بدون استناد قانونی

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع 

و معــادن ســرب و روی ایــران، پیرامــون وضــع عــوارض 
صادراتی برای کنســانتره ســرب و روی توضیح داد: وزارت 
صنعت در شــهریورماه 98 اخذ عوارض را مصوب کرد که 
تا پایان سال به اجرا گذاشته شود، اما از سال 99 بدون 
وجــود مصوبــه و اجــازه قانون گذار یــا دولت، ایــن رویه 

همچنان تداوم دارد.
وی افزود: انتظار اهل حرفه از دولت دوازدهم این است 
که در تصمیم گیری ها به بخش خصوصی و تشــکل های 
مردم نهاد توجه الزم را داشــته باشــد و مشاوره با آنها را 

قبل از هر تصمیمی دنبال کند.
حسینقلی یادآور شد: مهرماه پارسال اخذ عوارض از برخی 
مواد معدنی شکل اجرایی به خود گرفت و در ابتدا برای 
کنســانتره ســرب و روی اخذ عــوارض 20 درصدی اجرایی 
شــد، اما پــس از بازنگــری از دی مــاه 98 میــزان 12 درصد 
مصــوب و به گمرک ابالغ شــد و این مهم بــا وجود ابالغ 

اولیه که پایان سال 98 بود، همچنان اخذ می شود.
مشــکل ســنگ آهــن مــورد مصــرف بــرای تولیــد 

سیمان
وی درباره مشــکل عوارض سنگ آهن با عیار کمتر 
از 40 درصــد کــه ویژه کارخانه های ســیمان اســت، اظهار 
داشــت: سال 97 سنگ آهن هماتیت با عیار یاد شده از 
قرار هر تن 2 دالر درب معدن تحویل خریدار می شــد، اما 
بعد که دالر نیمایی و ســنا مطرح شــد، اعالم کردند باید 

نرخ تغییر کند.
رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای صنایــع و 
معادن ســرب و روی ایران، در مورد ســنگ آهن هماتیت 
گفــت: بایــد بیــن ســنگ آهنــی کــه بــرای فوالدســازی و 
سیمان ســازی اســتفاده می شــود فــرق گذاشــته شــود، 
مصــرف ســنگ آهن هماتیــت 37 درصد مصــرف فقط در 
کارخانه های ســیمان اســت، اما در همه دنیا سنگ آهنی 
کــه در ذوب آهــن و صنایــع فــوالدی مصــرف می شــود 
مگنتیت است و اگر هماتیت هم باشند عیار آن باالی 50 

درصد است.
به گفته حســینقلی، ذخیره ســنگ آهن هماتیت در ایران 
بیــش از 2 میلیــارد تن برآورد شــده و این ســنگ آهن به 
تولیدکننــدگان ســیمان عرضــه و بخشــی از آن بــه عــراق 
صادر می شود، این نوع سنگ آهن 18 درصد سیلیس، 9 

درصد آلومینیوم و 2 درصد سولفور دارد و برای فوالدساز 
بازدهی ندارد، اما به دلیل مشــکالت قیمتــی که برای آن 
بوجود آوردند از دو سال گذشته امکان صادرات ندارد.

وی یــادآور شــد: قیمــت ایــن ســنگ آهــن در ســال های 
گذشــته هرتــن 2 دالر بــود، اما گمــرک به دلخــواه خود و 
بــدون در نظــر گرفتن نظر وزارتخانه و انجمن ســنگ آهن 
ایران، در مقاطع مختلف قیمت هــای 66، 40 و 38 دالری 
بــرای آن در نظــر گرفت و اکنون قیمت آن 50 دالر اســت، 
درحالی که قیمت ســنگ آهن با عیــار 56 درصد 48 دالر 

است.
حســینقلی تصریح کــرد: ایــن شــیوه قیمت گــذاری باعــث 
شــده کــه تولیدکننــدگان ســنگ آهــن هماتیــت نتوانند 
صادرات انجام دهند، زیرا کاالیی که به قیمت ســه دالر 
خریــداری می شــد، 30 دالر مالیات، عــوارض و تفاوت ارز 

نیمایی و آزاد باید پرداخت شود.
دیــوان عدالــت اداری خــارج از نوبت بــه پرونده 

تولید رسیدگی کند
رییس اتحادیه مزبور گفت: دستگاه قضایی مرجع 
رسیدگی به دعاوی است و اکنون از دیوان عدالت اداری 
در ارتباط با پرونده های حوزه تولید انتظار می رود تا خارج 
از نوبــت به این موضوع رســیدگی کند کــه زمان طوالنی 

سبب ضرر و زیان تولیدکنندگان نشود.
وی، خواســتار توجــه رییــس قــوه قضاییــه بــه مســاله 
چگونگی رســیدگی دیوان عدالت اداری به پرونده های 
ارجاعــی شــد تــا ایــن موضــوع در فرصــت هــای کوتاهــی 

رسیدگی شود.
براســاس ایــن گــزارش ، میــزان اســتخراج ســرب وروی در 
هشت ماهه امسال به رقم 655 هزار و 850 تن رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت یک درصدی 

دارد.
عملکــرد ســرب و روی انگــورارن )زنجــان( و ســرب نخلک 
)اصفهان( حاکی اســت، بیشــترین میزان اســتخراج دوره 
این گزارش مربوط به ســرب و روی انگوران با 618 هزار و 

625 تن ثبت شد.
استخراج ۷۱.6 هزار تن سرب و روی

آبان ماه مجموع اســتخراج ســرب و روی واحدهای 
یاد شــده بــه 71 هزار و 602 تن رســید کــه افت 9 
درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته را نشان 

می دهد.
بزرگتریــن معدن ســرب و روی ایــران )مهدی آبــاد( واقع 
در اســتان یزد در مرحله باطله برداری اســت کهمی تواند 
افزایــش قابــل توجــه در اســتخراج این مــاده معدنی به 

دنبال دارد.
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معاون وزیر صنعت تاکید کرد:

لزوم نگاه جدید 
به معادن 

برای جایگزینی 
درآمدهای نفتی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــا اشــاره به رشــد بخــش معــدن و صنایــع معدنی 
بــرای جایگزینی درآمدهــای نفتی، تاکیــد کرد: برای 
تحقــق کامل این مهم نیازمند نگاه و رویکرد جدید 

به این بخش هستیم.
»سعید زرندی« در آیین تودیع و معارفه سرپرست 
جدیــد معاونــت امور معــادن و صنایــع معدنی این 
وزارتخانــه افــزود: موانــع ایجــاد شــده در صادرات 
نفت، ســبب گرایش همه کشور به سمت صادرات 
غیرنفتــی و به طور خاص به ســمت معــدن و صنایع 

معدنی شده است.
وی اضافه کرد: معدن، صنایع معدنی و پتروشیمی 
کشــور در ایــام تحریــم فعالیت هــای بســیار خوبــی 

انجام داده است.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت تصریح کــرد: 
می تــوان بــه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی برای 
جایگزینــی نفــت اتکا کــرد و اگر این بخــش بخواهد 
ایــن نقــش را ایفا کند، باید 10 برابــر وضعیت کنونی 
رشــد کــرده و 70 میلیــارد دالر ارزآوری بــرای کشــور 

داشته باشد.
وی با بیان این که برای رسیدن به این نگاه مترقی 
در مورد معادن در کشور باید نگاه جدیدی به این 
بخش ایجاد شــود، تاکیــد کرد: در فضــای موجود، 
بــه ایــن هــدف نخواهیم رســید و باید ایــن نگاه و 

رویکرد را تغییر دهیم.

رصــد قوانین دیگر کشــورها در حوزه های اکتشــاف 
و بهره برداری

معدنــی  معاونــت  کــه  شــد  آن  خواســتار  زرنــدی 
وزارتخانه، قوانین کشــورهای دیگــر را یک بار دیگر 
مــرور و کشــورهایی کــه در حوزه هــای اکتشــاف و 
بهره بــرداری فعالیت کرده  انــد را به طور دائم رصد 

کند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با تاکید بر لزوم 
نقش آفرینی ســازمان های توســعه ای وزارتخانه در 
صنایــع معدنــی ایران، گفــت: این ســازمان ها باید 
بــا بحث تغییر ســاختاری که وزیر صنعــت هم به آن 

تاکید دارد، حرکت کنند.
در  صنعــت  وزیــر  خــوب  ابتــکار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
راه انــدازی شــورای هماهنگــی، بیان داشــت: چهــار 
شــورای صنعت، معــدن، بازرگانی داخلــی و تجارت 
خارجی با شــخص وزیر جلســاتی را برگزار می کنند که 
در آنجا مباحث مورد بررســی دقیــق قرار می گیرند و 
بــا یک نــگاه جدید و خط مشــی  گذاری مشــارکتی با 
همــکاری بخــش خصوصی بــرای این بخــش برنامه 

ریزی می شود.
حمایت از بازار سرمایه

زرنــدی گفــت: در دوره جدیــد مدیریــت معاونــت 
معدنــی، موضوع اســتفاده از ظرفیت بازار ســرمایه 
و هلدینگ هــای معدنــی بایــد ادامــه یابــد و ایــن 

نقدینگی سرگردان را پشت حوزه معادن بیاوریم.

وی افزود: جهت گیری کلی وزارتخانه حمایت از بازار 
ســرمایه و تقویت عرضه در این بازار اســت و نگاه 
کلــی مــا این اســت کــه از بازار ســرمایه تــا آن جا که 
مقــدور اســت حمایت کنیم و ایــن ظرفیت فراوان را 

پشت حوزه تولید کشور بیاوریم.
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در پی انتقادات تولیدکنندگان دســـــتمال کاغذی نسبت به افزایش 
قیمت ماده اولیـــــه این محصول، معاون نظارت بـــــر کاالهای مصرفی 
و شبکه های توزیعی و اقتصادی ســـــازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از این تصمیم دفاع کرد. این در حالی است که قیمت 
بیشتر کاالهای اساسی در سال جاری با موافقت این سازمان و ستاد 

تنظیم بازار بیش از یک بار افزایش یافته است.
به گزارش همگام با صنعت به نقل از ایسنا، اخیرا دبیر انجمن صنایع 
سلولزی و بهداشتی ایران از احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت 
دســـــتمال کاغذی در پی موافقت ســـــازمان حمایت با افزایش قیمت 
مواد اولیه این محصول )تیشـــــو( خبر داد و گفت که در صورت اجرای 
افزایش قیمت تیشـــــو، قیمت هر بسته دســـــتمال کاغذی به 10 هزار 
تومان می رسد، اما بازار کشـــــش این افزایش قیمت را ندارد؛ چرا که 

قدرت خریدی وجود ندارد.
علیرضا یزدان پناه، عضو انجمن صنایع ســـــلولزی و بهداشتی ایران، 
از موافقت ســـــازمان حمایت با افزایش قیمت تیشـــــو انتقاد کرد و  از 
مقامات مسئول خواســـــت از افزایش قیمت تیشـــــو جلوگیری کنند تا 

باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و فشار مضاعف به مردم نشود.  
اما ســـــید داوود موســـــوی، معـــــاون نظارت بـــــر کاالهـــــای مصرفی و 
شـــــبکه های توزیعی و اقتصادی ســـــازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، با بیان اینکه تیشـــــو مشـــــمول قیمت گـــــذاری تثبیتی 
نیســـــت، اظهار کرد: افزایش قیمت بیشـــــتری مدنظـــــر تولیدکنندگان 
تیشـــــو بود، اما با بررســـــی های صورت گرفته از اسناد و مدارک واحد 
تولیدی مشـــــخص شـــــد که افزایش قیمت 22 درصـــــدی قابل اعمال 

است.
وی در پاســـــخ به دلیل افزایش قیمت این ماده اولیه تولید دستمال 
کاغـــــذی توضیح دقیقی نداد و گفت: به طـــــور کلی افزایش قیمت هر 
کاالیی ناشـــــی از افزایش هزینه های تولید آن ازجمله دستمزد و مواد 

اولیه، یعنی مولفه های موثر و قیمت تمام شده است. 
این مقام مســـــئول در پاســـــخ به انتقادات تولیدکنندگان دســـــتمال 
کاغذی نیز گفت: دســـــتمال کاغذی هم مشـــــغول قیمت گذاری نیست 
و آنها می توانند با ارائه اســـــناد و مدارک دربـــــاره افزایش قیمت مواد 
اولیه خود، قیمت محصول خود را افزایش دهند. به طور کلی افزایش 
قیمت تیشو براساس بررسی کارشناسی صورت گرفته و تغییر قیمت از 

نظر سازمان حمایت با ضوابط قانونی مغایرتی نداشته است.

سه ماهه طوفانی پاکسان؛

" پلی برای فتح قله های تولید "
شرکت پاکسان در عملکردی بی نظیر موفق شد میانگین تولید سه ماهه 

چهارم سال 2020)مهر، آبان و آذر( را افزایش دهد.
حســن بقائی، مدیرعامل شرکت پاکسان با اعالم این خبر گفت: پاکسان 
با استفاده از همه ظرفیت ها و نیروی انسانی ماهر خود موفق شد میزان 
تولیــد ســه ماهــه چهــارم پایانــی ســال مالــی 2020 را افزایش دهــد و به 

رشدی معادل 32 درصد دست پیدا کند.
وی با اشــاره به ســه شــیفت بودن خطوط تولید و کار شــبانه روزی بخش 
هــای تولیــدی این شــرکت افــزود: با تحقــق برنامه هــا میانگیــن تولید 3 
ماهه چهارم ســال 2020 نســبت بــه 9 ماهه ابتدایی همین ســال معادل 

32درصد رشد داشته است.
بقائی به میزان تولید در 9 ماهه ســال مالی جاری اشاره کرد و یادآورشد: 
میانگیــن تولیــد 9 ماهــه امســال، 9هــزار و 867 تن بود که در ســه ماهه 
آخر همین سال موفق شدیم به کمك همکارانم در این مجموعه و تحقق 

برنامه ریزی ها این عدد را به 12هزار و 992 تن برسانیم.
مدیرعامل شــرکت پاکســان ضمن اشــاره بــه خرید مواد اولیه مناســب و 
تامین مواد مورد نیاز تولید تاکید کرد: خوشبختانه در تاریك ترین دوران 
تحریمــی کــه کشــور بــا آن روبه رو بــود حتی یــك روز نیز خطــوط تولیدی ما 
متوقــف نشــد و برنامه های ایــن مجموعه با دقت و ریزبینــی تمام ادامه 

داشت.
وی بــه تولیــد محصــوالت جدید نیز اشــاره کرد و افزود: شــرکت پاکســان 
تولید محصوالت صنعتی را نیز در دســتور کار خود قرار داد و با اســتفاده از 
دانش بومی و توانمندی های پرسنل موفق شدیم پاکساپون صدفی و 
پاکســامید را به مرحله تولید برســانیم و به زودی بــه صورت انبوه تولید 
خواهــد شــد که ایــن امــر گام مهمــی در خودکفایــی در تامین مــواد اولیه 

پاکسان و شرکت های گروه و ارائه به بازار بود.
بقائــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه موفقیــت هــا در مجموعــه پاکســان ادامه 
خواهد داشــت و برنامه های توســعه ای شــرکت به طور کامل محقق می 

شود.
مدیرعامل پاکسان در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ روند تولید خاطرنشان 
کرد: شرکت پاکسان مجموعه خوشنامی است با برندهای قدیمی که چند 
دهــه از عمــر آنها مــی گذرد و باید قدر آنها را بدانیــم. قطعا با برنامه ریزی 
و هــدف گــذاری برای ســال مالــی جدید خبرهــای خوب بیشــتری در حوزه 

تولید، فروش و سودآوری و توسعه از این مجموعه خواهید شنید.

در پی انتقادات تولیدکنندگان دستمال کاغذی؛

سازمان حمایت نسبت به 
افزایش قیمت دستمال 

کاغذی چراغ سبز نشان داد
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امیررضا اسکندری

چرا یک وســیله پزشکی مهم است؛

" نگاهی به ســازمان مجوز 
دهنده تجهیرات پزشکی 

در کشور "
تا پیـــــش از همه گیـــــری ویروس کرونـــــا در جهان 
کمتر کســـــی نام تجهیزات مصرفی و اقالم پزشـــــکی 
مانند ونتیالتور به گوشش رسیده بود، اما پس از 
شیوع کرونا و پرشدن تخت های ICU و رسانه ای 
شـــــدن کمبود تجهیزات پزشـــــکی در بیمارستان ها 
به نگرانی های جامعه افزود تا جایی که شـــــرکت 
های بزرگ خودروسازی و ســـــرمایه داران عرصه 
مد و پوشـــــاک و حتی مردم عـــــادی هم به کمک 
تولیـــــد کننـــــدگان تجهیـــــزات پزشـــــکی و ملزومات 
مصرفی آمدنـــــد و پس از مدتی جهان توانســـــت 
به تعـــــادل در تامین و عرضه کاالهـــــای مورد نیاز 
مقابله با کرونا برســـــد. شـــــاید این مثال جالبی از 
تقابل دنیا و بشـــــریت با بحران بیـــــن المللی برای 
حفظ بقا در کمترین زمان ممکن باشـــــد. این مهم 
ممکن نمی شد مگر با زیرساخت هایی که در طول 
این ســـــالیان در عرصـــــه تولیـــــد، واردات و توزیع 
تجهیزات پزشـــــکی و ملزومـــــات مصرفی در جهان و 
کشورمان ایران ایجاد شده بود. به همین بهانه 
در ادامه این یادداشت به معرفی وسیله پزشکی 
و نظام تولید، واردات و توزیع کاالهای پزشـــــکی و 
از ســـــوی اداره کل تجهیزات پزشکی  آزمایشگاهی 

وزارت بهداشت در کشور ایران اشاره می شود.
متولی نظارت بر تولید، واردات و توزیع وســـــیله 
پزشـــــکی در ایران، اداره کل تجهیزات پزشـــــکی 
ســـــازمان غذا و دارو وزارت بهداشـــــت اســـــت. 
بر اســـــاس قانون تشـــــکیالت و وظایـــــف وزارت 
بهداشـــــت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور 
رســـــیدگی به امور تجهیزات پزشـــــکی، در ســـــال 
1364 "دفتـــــر تجهیـــــزات پزشـــــکی" در معاونت 
درمان تشـــــکیل و ســـــپس ســـــاختار آن در سال 
1372بـــــه "اداره" تغییـــــر یافـــــت. بـــــه ضرورت 
اهمیت و گســـــتردگی کار، اداره با عنوان "اداره 
کل تجهیـــــزات پزشـــــکی" در ســـــال 1376 ارتقاء 

بـــــه  پزشـــــکی"  تجهیـــــزات  کل  "اداره  یافـــــت.  
نمایندگـــــی از وزارت متبـــــوع، مســـــئول نظارت و 
زیابی و احراز اصالت ســـــالمت، کیفیت و ایمنی  ار
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و 
اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات 
تولیـــــد،  عرصـــــه  در  گوناگـــــون  فرآیندهـــــای  و 
واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس 

از فروش می باشد.
در همین راستا انجمن صنفی متخصصین تجهیزات 
پزشکی کشـــــور که یک تشـــــکل صنفی و تخصصی 
اســـــت به عنوان بازوی اجرایی اداره کل تجهیزات 
به تربیت مسئولین فنی شرکت ها و صنوف فعال 
در حـــــوزه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشـــــکی و 
آزمایشـــــگاهی فعالیت می کند. این ساختار کمک 
شـــــایانی به یکپارچکی فعالیت شرکت ها و اصناف 
در ارائه خدمـــــات در حوزه تولید، واردات و توزیع 
تجهیزات پزشـــــکی می کند. بـــــه طوریکه در فرآیند 
های ســـــازمان های مجـــــوز دهنده بـــــه جرات می 
توان وزارت بهداشت و اداره کل تجیهزات پزشکی 
را سرآمد ســـــایر سازمان ها در نظام فرآیند بررسی 

کاالها و ارائه مجوز های الزم دانست.
حال این ســـــئوال پیش میاد کـــــه چرا نظارت اداره 
کل تجهیزات پزشـــــکی بر تولیـــــد، واردات و توزیع 
وسیله پزشکی میتواند آنقدر مهم باشد! در اینجا 
بـــــا نگاهی به تعریف وســـــیله پزشـــــکی می توانیم 
اهمیت نظارت توســـــط این ســـــازمان مجوز دهنده 

را دریابیم: 
هرگونـــــه وســـــایل، تجهیزات، ابـــــزار، لوازم، 
الت، وســـــایل کاشـــــتنی، مـــــواد،  ماشـــــین آ
معرف هـــــا یـــــا کالیبراتورهای آزمایشـــــگاهی و 
نرم افزارهـــــا کـــــه توســـــط تولیدکننـــــده برای 
انســـــان )بـــــه تنهایی یـــــا در تلفیق با ســـــایر 

وســـــایل( جهت حداقل یکـــــی از اهداف زیر 
ارائه می گردد:

تشـــــخیص، پیشـــــگیری، پایـــــش، درمـــــان یا 	 
کاهش بیماری

تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا 	 
به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت

تحقیق و بررســـــی، جایگزینی، اصالح آناتومی 	 
یا یک فرایند فیزیولوژیک

حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات	 
کنترل بارداری	 
تمیـــــز یا ضد عفونی کننده یا اســـــتریل کننده 	 

وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
این تعریف تجهیزات پزشـــــکی شامل موادی 
که تأثیر اصلی یا هـــــدف طراحی آن، بر بدن 
بر پایه روش های دارویی، ایمنی شناســـــی یا 
متابولیکی باشـــــد نمی گردد. اما می توان به 
کمک چنین شیوه هایی به کار آن کمک کرد. 
کلیه وســـــایل، مواد، معرفهـــــا، کالیبراتورها، 
وســـــایل جمع آوری، نگهداری نمونه، مواد و 
محلولهای کنترل آزمایشگاهی و دندانپزشکی 

جزء وسایل پزشکی محسوب می شود.
لـــــذا با توجه بـــــه تعریفی که در بـــــاال در خصوص 
وسیله پزشکی به آن اشاره شد که مرتبط با نجات 
انســـــان اســـــت، به این نکته مهم پـــــی می بریم 
که چه وظیفه ســـــنگینی بر عهـــــده تولیدکنندگان، 
بازرگانان و توزیع کنندگان وســـــایل پزشـــــکی و از 
پزشـــــکی  تجهیزات  فنی  مهمترین مســـــئولین  همه 
است. امید است با همکاری تمامی فعاالن عرصه 
نظام ســـــالمت کشـــــور که به عنوان یـــــک زنجیزه 
تامیـــــن کاال و ارائه خدمت فعالیـــــت می کنند، به 
افزایش حداکثری اعتمـــــاد عمومی جامعه در این 

زمینه دست یابیم.
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آیا وزارت 
صمت از لغو 

ممنوعیت 
واردات 
لوازم 

آرایشی 
عقب نشینی 

می کند؟

به دنبال اعالم تغییر گروه کاالیی و برداشــته شــدن 
ممنوعیت ترخیص و ورود لوازم آرایشــی و بهداشتی، 
مســئوالن وزارت صمت آزاد شدن واردات دو تعرفه 
از لوازم آرایش را رد نکرده، اما می گویند این موضوع 

هنوز قطعی نشده است.
از اردیبهشت سال گذشته، قرار گرفتن لوازم آرایشی 
آن  ارزی  اولویــت  کــه   )27( گــروه  در  بهداشــتی  و 
غیرفعــال اســت، موجب ممنــوع شــدن ترخیص این 
کاالهای دپو شده در گمرک والبته ممانعت از واردات 
جدید آن شــده است. اما بررســی های ایسنا نشان 
داد کــه اخیرا طی رایزنی های صورت گرفته و تصمیم 
وزارت صمــت صورت جلســه ای تنظیم شــده که طی 
آن تعرفه هــای مربوط به عطریــات و لوازم آرایش -با 
شــماره تعرفه 33030090- و فــرآورده های پاکیزگی 
و آرایش مو-با شماره تعرفه 33059010- از اولویت 
کاالیی گروه )27( خارج و به گروه )26( منتقل شــده 
اســت کــه در ایــن حالــت ایــن کاالهــا بــا ممنوعیت و 

موانعی در ترخیص یا واردات مواجه نخواهند بود.
واکنش هــای متفاوتــی نســبت بــه این جریــان وجود 
داشت، اما پاسخ وزارت صمت از این حکایت دارد که 
این تغییر گروهی برای لوازم آرایش را رد نمی کند ولی 
هنوز قطعی و مصوبه مربوطه صادر نشده است. به 
عبارت دقیق تر، وزارت صمت در پاسخ به پیگیری ها 
تغییر گروه کاالیی دو تعرفه از لوازم آرایشی بهداشتی 
را رد نکــرده، امــا می گوید که این تصمیم هنوز قطعی 

نشده است.
در همین رابطه حسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع 
غیــر فلــزی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( 
اظهــار کــرد: احتمــال دارد اولویت کاالیــی دو تعرفه از 
محصوالت آرایشی بهداشتی با نظر معاون امور صنایع 

وزارت صمت تغییر کند.
وی با بیان اینکه هنوز مصوبه ای در این زمینه صادر 
نشــده، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات دو تعرفه 
یــاد شــده، گفت: هنــوز تصمیــم قطعی راجــع به این 
مســئله گرفته نشده و بعد از قطعی شدن درباره آن 
اطالع رسانی خواهد شد. بنابراین وزارت صمت هنوز 
تصمیم درباره تغییر گروه کاالیی لوازم آرایش نگرفته 

و این موضوع دردست بررسی است.
مقــام  مســئول در پاســخ بــه اینکــه آیــا ممکــن ایــن 

کاالهــای  ســایر  وضعیــت  اســت 
کنــد؟  تغییــر  هــم   27 گــروه 
 تصریــح کــرد: در حــال حاضر 

فقط مسئله تغییر گروه کاالیی لوازم آرایشی بهداشتی 
که با درخواســت انجام واردکنندگان لوازم آرایشی و 
بهداشــتی و ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز پیگیری 
شــده را در کمیتــه ای با عنــوان تجــارت و تولید اقالم 

آرایشی و بهداشتی در حال پیگیری است.
بــا تغییر گــروه کاالیی لــوازم آرایــش دقیقا چا 

اتفاقی می افتد؟
اظهــارات گاهــا متناقــض در ایــن بــاره در حالی 
مطرح اســت که طی جلســات اخیر بین دســتگاه های 
مربوطه تغییر خروج لوارم آرایشی و بهداشتی از گروه 
)27( صورت جلسه شده است، اما اینکه با حواشی 
کــه پیــش آمــده، آیــا وزارت صمــت به ســمت صدور 
مصوبــه و اجرایــی شــدن آن پیش مــی رود و یا فعال 
ترجیح بر عقب نشینی خواهد داد موضوعی است که 
باید منتظر اقدام این وزارتخانه بود،آنهم در شرایطی 
کــه حجم عمده ای از کاالهــای گروه )27( از مدت ها 

قبــل در گمرک مانده و بــرای ترخیص با موانعی 
از ســمت بانک مرکزی و البتــه وزارت صمت 

مواجه بوده اند.

از اردیبهشت ماه ســــــــــال گذشته واردات تمام لوازم 
آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در 
پی آن دست اندرکاران واردات این محصوالت نسبت 
به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چراکه 
به گفته آن ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی 
نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصوالت باعث 
افزایش کاالی تقلبی و قاچاق در بازار شــــــــــده است. 
اما در نهایت آبان ماه امســــــــــال انجمن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشــــــــــتی، آرایشی و عطریات ایران از 
محصوالت  واردات  زمینه  در  جدید  تصمیمات  اتخاذ 
آرایشی و بهداشتی خبر داد که بر اساس آن ها مقرر 
شد حدود 20 کانتینر کاالهای آرایشی و بهداشتی به 
ارزش حدود 10 میلیون دالر مربوط به 36 شرکت که 
شود  ترخیص  شده،  دپو  گمرکها  در  گذشته  سال  از 
و بخشــــــــــنامه ممنوعیت واردات محصوالت آرایشی و 

بهداشتی مجددًا بازنگری شود.
هرچنــد بعــد از انتشــار خبــر تغییر گــروه کاالیــی لوازم 
آرایشــی واکنش هایی مبنی بر اینکه این مسئله فقط 
برای ترخیص کاالهای قبلی از گمرک اســت و نه برای 
واردات کاالهــای جدیــد، منتشــر شــد، امــا واقعیــت 
ماجرا این اســت که در صورت تغییــر گروه کاالیی دو 
تعرفــه یاد شــده از محصوالت آرایشــی و بهداشــتی، 
موانــع پیــش روی واردات و ترخیص لوازم آرایشــی و 
بهداشتی که در گروه )27( با آن مواجه بود برداشته 
خواهد شــد، البته واردات این کاالها با وجود خروج 
از گروه ممنوعه، همچنان مشروط به تائید منشا ارز و 

صدور کد رهگیری بانک مرکزی خواهد بود.
پــی  در  اخیــر  هــای  ســال  طــی  کــه  اســت  گفتنــی 
و  کاال  واردات  در  تغییراتــی  ارزی  محدودیت هــای 
اولویت بندی آنها ایجاد شد که بر اساس آن واردات 
برخی از کاالها ممنوع شد و حتی گروه های کاالیی که 
ترخیص آن دسته که قبل از ممنوعیت هم وارد شده 
بودنــد متوقــف شــد.این در شــرایطی اســت کــه در 
گروه )27( در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی، کاالهای 
فاســد شدنی و یا کاالهایی نظیر پکیج، الیاف، کیسه 
فیلتــر صنعتــی، پارچه، پارچه رومبلــی، دیگ آب گرم، 
دستگاه تهویه هوا و یا لوازم تحریر هم قرار دارند که 
از مــدت هــا قبل در گمرک دپو و بالتکلیف بوده و به 
دلیــل طبقه بنــدی در این گروه امــکان ترخیص پیدا 

نکرده اند .



صنایع دستی و گردشگری
www.hamgambasanat.ir

55

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

سرانه اشتغال زایی در فرش 
دستباف ۱5 میلیون تومان است

فرح ناز رافع« در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین 
مرکز ملی فرش ایران و شــرکت ســهامی بیمه ایران در 
محل بیمه ایران افزود: عمده تولیدات فرش دستباف 
در ســال های گذشته به دیگر کشــورهای جهان صادر 
می شــده اســت امــا پــس از تحریم هــا، صــادرات این 
محصــول بــا کاهــش مواجــه شــده و حمایــت بیمه ای 

می تواند جهشی در صادرات آن ایجاد کند.

وی خواســتار کمک بیمه ایران در اشــتغازایی و ترویج 
ایــن هنــر- صنعت شــد که هــر روز در حــال ضعیف تر 
شدن اســت و گفت: قالیبافان در اقصی نقاط کشور 
بــا دســتمزدهای پاییــن، از 500 هــزار تــا دو میلیــون 
تومــان و بــدون هیچ گونــه حمایتی در حــال فعالیت 

هستند.
رافع به ســیالب سال گذشــته در بندر ترکمن استان 
گلســتان اشــاره کرد و گفت: در پی این حادثه، همه 
داشــته ها و ســرمایه های قالی بافــان از بیــن رفــت و 

حتی نتوانستند یک دار قالی را مجدد برپا کنند.

و  کار  تضمین کننــده  را  بیمــه ای  حمایت هــای  وی 
فعالیــت این هنر- صنعت عنوان کــرد و گفت: در یک 
ســال گذشــته فعال ســازی خدمات بیمه روستایی و 
عشــایری را در کنار بیمه تامیــن اجتماعی برای فعاالن 
فــرش دســتباف در دســتور کار قــرار دادیم امــا از آنجا 
کــه فاقــد بیمه درمانی بــود، به این نتیجه رســیدیم 
کــه بیمــه دولتــی ایــران می توانــد بهترین بیمــه برای 

این قشر باشد که دارای شعبات متعددی در سراسر 
کشــور بــوده و بــه صــورت آنالیــن خدمــات ارائه می 

دهد.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بیــان داشــت: اکنون 
261 هــزار نفر از قالی بافان تحت پوشــش بیمه تامین 
اجتماعــی هســتند کــه همــه آنــان درخواســت بیمــه 
تکمیلــی دارنــد ؛ ضمــن اینکــه بیــش از 340 هــزار نفر 
بــرای بیمه روســتایی ثبت نام کردند کــه تاکنون 106 

هزار نفر آن به بیمه معرفی شده اند.
همچنین در این مراســم »محمــد رضایی« مدیرعامل 

بیمه ایران نیز گفت: با انجام این تفاهم بیش از 200 
هــزار نفر از قالیبافان تحت پوشــش بیمه تکمیلی قرار 

خواهند گرفت.
وی هــدف از ایــن تفاهــم نامــه را، حمایــت از صنعت 
قالــی بافی کشــور دانســت و ابــراز امیدواری کــرد: در 
موضــوع صــادرات نیــز بتــوان حمایت های ویــژه ای از 
ایــن هنــر- صنعت انجــام داد، بــه ویــژه در خصوص 

ریســک های بیمــه اعتبــاری صادراتــی در حــوزه فرش 
آمادگی کامل برای حمایت وجود دارد.

پیــش تر ســخنگوی گمرک ایــران اعالم کــرده بود که 
در هشــت ماهه امســال 47 میلیون و 919 هزار 663 
دالر فرش دستباف به جهان صادر شده است که با 
مدت مشــابه ســال قبل کمتر از 800 هزار دالر فاصله 

دارد.
مجموع جهانی صادرات فرش دستباف در سال 2019 
افــزون بر 800 میلیون دالر بوده که ســهم ایران 73 

میلیون دالر از این رقم ثبت شد.
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نساجی 
بهمن ماه 1399 - شماره دوم

علیرضا حائری

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی 
ایران:

" واردات پنبه مشکل 
اساسی صنعت نساجی 

نیست "
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی 
ایران گفت: مشــکل صنعت نساجی واردات سالیانه 
حدود 100 هزار تنی پنبه و صرف هزینه بیش از یکصد 
میلیــون دالری نیســت، بلکــه مشــکل آنجاســت که 
نتوانســته ایم از امکانــات موجود در کشــور به خوبی 
استفاده کرده و درآمدزایی و ارزآوری داشته باشیم.
و  پوشــاک  و  نســاجی  صنایــع  مدیــرکل  به تازگــی 
ســلولزی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت اعالم کرد: 
ریســندگی های کشــور بــا ظرفیــت کامــل در حــال کار 
کردن هســتند و ســال گذشــته 47 الی 48 هزار تن 

افزایش ظرفیت ریسندگی در پنبه داشتیم.
“افســانه محرابــی” افــزود: واحدهای ریســندگی به 
خوبی فعالیت دارند و ظرفیت مصرف پوشاک کشور 

نیز 20 درصد افزایش یافته است.
وی بــا اشــاره به اینکه تا ســال گذشــته 120 هزار تن 
پنبــه نیاز داشــتیم، توضیــح داد: با افزایــش ظرفیتی 
کــه انجــام شــد، در پایــان ســال گذشــته طرح هــای 
توســعه ای و ایجادی به بهره برداری رســید، 98 هزار 
تن پنبه وارد شد و حدود 60 هزار تن پنبه داخلی به 

شکل کامل مصرف شد.
ســال هــای گذشــته اقــدام هــای خــوب و مناســبی 
برای ظرفیت ســازی و استفاده از توان داخلی در این 
حــوزه انجــام شــده، اما عضــو هیــات مدیــره انجمن 
اســت:  معتقــد  ایــران  نســاجی  صنایــع  متخصصــان 
مشــکل صنعت نســاجی این نیست که سالیانه بین 
50 تــا 100 هــزار تن پنبه با ارزبری بیش از 100 میلیون 
دالری بایــد وارد کنــد، در حالــی کــه فقــط بــرای چادر 
مشــکی ســالیانه 130 میلیون دالر ارزبری وجود دارد 

که قابل توجه است.

»علیرضــا حائــری« در گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادی 
افزود: چنانچه در کشور به تولید پنبه پرداخته شود 
و بــر ارتقای کیفیت این محصول اقدام به عمل آید، 
بهتــر اســت و پیامد صــادرات را هم به دنبــال دارد، 

ضمن اینکه اصل مطلب متفاوت است.
بنگالدش و توفیق در صنعت پوشاک

حائری معتقد است: ایران و بنگالدش شرایط 
متفاوتی دارند و این کشــور بــدون دارا بودن 
و  بنــادر  گاز،  بــرق،  آب،  مناســب  زیرســاخت های 
غیره، ســال گذشــته 40 میلیــارد دالر ارزآوری از محل 
صادرات پوشاک داشت و مطابق برنامه ریزی انجام 
شــده تا ســال 2025 به ارزآوری 60 میلیارد دالری در 

این صنعت خواهد رسید.
وی تصریــح کــرد: ایــن کشــور ســالیانه حــدود یــک 
میلیــون تــن پنبــه وارد می کنــد کــه ارزبــری 1.5 تــا 
بــا برقــراری  امــا توانســته  1.6 میلیــارد دالری دارد، 
مناسبات اقتصادی و تجاری خوب با همه کشورهای 
جهــان و با انجام ســرمایه گذاری مشــترک با آنها، به 
اشــتغال زایی و ارزآوری بســیار خوبــی در ایــن صنعت 
برســد، به طــوری که امــروز 90 درصد صــادرات آن را 
پوشــاک تشکیل داده و به اندازه صادرات غیرنفتی 

کشورمان از پوشاک ارزآوری دارد.
صنعــت  دالری  میلیــارد   ۵ صــادرات  امــکان 

نساجی
این فعال صنعت نساجی تصریح کرد: چنانچه 
بــه صنعت نســاجی اجــازه داده شــود که به شــکل 
رقابت پذیر کار کرده و منابع ارزی مورد نیاز آن تامین 
شــود که ســالیانه با احتســاب واردات ماشین آالت 
بیــن دو تــا 2.2 میلیارد دالر ارز برای این صنعت مورد 
نیاز است و می تواند سالیانه بین چهار تا پنج میلیارد 
دالر صادرات داشــته باشــد؛ این در حالی اســت که 
پارسال پیش از شیوع کرونا صادرات صنعت نساجی 
به 700 میلیون دالر رســیده بود که به نظر می رســد 

این روزها به نصف این میزان کاهش یافته باشد.
وی گفــت: ایــران از نظر تولید محصوالت پتروشــیمی 
خودکفاست، اما نحوه عرضه و توزیع این محصوالت 
بگونــه ای اســت کــه گرانول پلی پروپیلــن و چیپس 
پلــی اســتر بــه عنــوان دو مــاده اولیه مــورد نیــاز این 

صنعت، به خوبی به دست فعاالن آن نمی رسد.
حائری یادآور شــد: براساس اعالم مدیرکل نساجی 
و پوشــاک وزارت صنعــت، 50 هــزار تــن بــه ظرفیــت 
صنایــع ریســندگی کشــور اضافه شــده که بــا در نظر 
داشــتن تولیــد 230 هزارتن ســال 98، حداقل 300 

هــزار تــن نخ تولید می شــود و این میزان بــازار را بطور 
کامــل اشــباع خواهــد کــرد، هــر چنــد واردات نــخ نیز 

ممنوع نیست.
وی گفت: چنانچه بتوانیم به تولید 300 هزار تن نخ 
دست یابیم که در داخل کشور آن قدر هم تقاضا و 
کشــش ندارد، اما پرسش آنجاســت که چرا کارخانه 
های تولیدی نخ را دو تا سه ماهه تحویل می دهند؟ 
در حالــی که 300 هزار تن نخ تولید می تواند بین 1.2 
تــا 1.3 میلیــارد متــر مربع پارچــه تولید کنــد، آنگاه نخ 

کیلویی 100 هزار تومان به باال چه مفهومی دارد؟
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی 
ایران معتقد اســت: بنابرسیاست ممنوعیت واردات 
کــه واردات پوشــاک نیــز حــدود دو ســال اســت که 
ممنوع شــده، این صنعت را از رقابت دور کرده و آن 

را به یک صنعت محلی تبدیل می کند.
وی افــزود: امروز پوشــاک یک صنعت داخلی شــده 
و امــکان صــادرات نــدارد، هرچنــد این سیاســت به 
نفع تولیدکننده است، اما در مجموع به نفع صنعت 
نبــوده و بــه ضــرر جامعــه و مــردم اســت، زیــرا بایــد 

جنس را گران تر بخرند.
حائــری گفت:امــروز هــر کیلوگــرم پنبــه در بازارهــای 
جهانــی بیــن 1.5 تــا 1.6 دالر قیمــت دارد و بــر ایــن 
اســاس هر کیوگرم نــخ در نهایت بایــد حداکثر 70 تا 
80 هــزار تومــان به دســت تولیــد کننده برســد، اما 
اینکه چطور به قیمت 120 هزار تومان می رســد، جای 

پرسش است.
وی تاکیــد کــرد: بایــد صنایــع  را توانمنــد ســاخت تــا 
بتواننــد در بازارهــای جهانــی رقابــت کننــد، در حالــی 
که در ســال های گذشته راهی به جز تعرفه های 100 

درصدی برای حمایت از صنایع بلد نبودیم.
حائری تصریح کرد: امروز مشکل صنعت نساجی این 
نیســت که به واردات پنبه بپردازد، بلکه مشــکل ما 
مکانیزاســیون، باال بودن قیمت تمام شــده اســت، 
ضمــن اینکــه اصــل واردات و خریــد پنبه بــه خودی 
خــود نکوهیده نیســت، بلکه باید بتوانیــم آن را به 
محصــول بــا ارزش افــزوده بــاال تبدیــل ســاخت کــه 

تحقق آن، موفقیت محسوب می شود.
پنبه ایرانی و مشکالت موجود

کشــورمان دارای مناطق عمده پنبه خیز اســت 
کــه شــامل گــرگان و گنبــد، خراســان، دشــت 

مغان و فارس و داراب است.
به گفته کارشناســان، از نظر مرغوبیت، پنبه تولیدی 
گرگان و گنبد بســیار ظریف بوده، با طول الیاف بلند 
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و مرغوب اســت، اما مشــکلی که وجود دارد در سال های گذشته سطح 
زیر کشــت پنبه در این مناطق کاهش یافته و کشــاورزان به کشت دیگر 

محصوالت جایگزین روی آورده اند.
پنبه تولیدی خراســان که منطقه ای خشــک اســت، با طول الیاف کوتاه، 
ضخامت بیشــتر و نامرغوب تر است، همچنین پنبه تولیدی دشت مغان 
نیز چنین ویژگی هایی دارد، اما منطقه فارس و داراب پنبه نســبتا خوبی 
داشته و رتبه دوم مرغوبیت پنبه را پس از گرگان و گنبد در اختیار دارد.

۹0 درصد واردات از ازبکستان
ایــران  نســاجی  صنایــع  متخصصــان  انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو 
خاطرنشــان کرد: اکنــون حــدود نیمی از پنبه مورد نیاز کشــور از محل 
واردات تامین می شود و کشور ازبکستان سهم 90 درصدی واردات ایران 
را به خود اختصاص داده و در عین حال تاجیکستان، ترکمنستان، هند و 
پاکستان، سایر کشورهای مبدأ واردات این محصول را تشکیل می دهند.
بــه گفتــه وی، هرچند پنبه ازبکســتان مرغوبیت باالتری نســبت به پنبه 
ایرانــی نــدارد، امــا ایــن کشــور محصول پنبــه خــود را در اســتانداردهای 

جهانی می فروشد.
حائری افزود: امروز در جهان، بســته بندی جزو محصول پنبه محســوب 
نمی شــود، اما در کشــورمان “عدل” )پنبه در بسته های بزرگی که عدل 
نــام دارد، به کارخانه  نخ ریســی برده می شــود(، گونــی و مفتول دور آن 
را همــراه بــا محصول حســاب می کنند که ســه درصد وزن آن را تشــکیل 

می دهد.
وی تصریح کرد: کارخانه های پنبه پاک کنی کشــور بســیار قدیمی شــده 
و همــواره ســه تــا چهــار درصــد وزن پنبه داخلــی را ناخالصی ها تشــکیل 
می دهــد که کار ریســندگی را ســخت کــرده و تولید نخ را دشــوار می کند، 
این در حالی است که پنبه ازبکستان ناخالصی نداشته و ظریف تر است.

حائری به وجود “الیاف غریبه” در پنبه ایرانی اشاره کرد و افزود: بسته بندی 
عدل های پنبه با پارچه های پلی پروپیلن انجام می شــود که در برخی موارد 
بــا پنبه قاطی شــده و تبدیل به نخ می شــود کــه به آن الیــاف غریبه اطالق 
می شــود، ایــن الیــاف رنــگ نمی گیرنــد و در زمان تبدیــل پارچــه و رنگ رزی، 

خطوطی به درازای دو تا سه متر در پارچه رنگ نگرفته و باطل می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشــته و با انعقاد قرارداد دوجانبه 
تعرفه ترجیحی با ازبکســتان، واردکنندگان به پنبه تولیدی این کشور با 
مشــخصات ذکر شــده روی آوردند و امروز ازبکســتان 90 درصد واردات 

پنبه ایران را تامین می کند.
حائری یادآور شــد: ســالیانه بین 50 تا 100 هزار تن کمبود پنبه در کشور 
وجــود دارد کــه باید از محل واردات تامین شــود، تعرفــه فعلی واردات 
ایــن محصــول پنــج درصــد اســت کــه تعرفــه بســیار خوبــی بــرای صنایع 
نســاجی اســت، هرچند چون در فصل برداشت پنبه داخلی قرار داریم، 

به ضرر کشاورزان است.
وی اضافــه کــرد: ســال های گذشــته در 6 ماهه نخســت ســال که پنبه 
داخلــی وجود نداشــت، تعرفه هــا را کاهش می دادند تــا واردات انجام 
شــود، اما در 6 ماهه دوم سال به دلیل برداشت پنبه داخلی تعرفه ها 

به 10 درصد افزایش می یافت.
وی تاکیــد کــرد: تعییــن قیمــت تضمینی و انجــام خرید تضمینی از ســوی 
دولت برای کشــاورزان بســیار خوب است و به خودکفایی این محصول 

می انجامد.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســـــاجی و پوشاک ایران گفت: مطابق 
آمارهای رســـــمی، از ابتدای امســـــال تا پایان مهرماه بیـــــش از 40 میلیون دالر 

پوشاک به خارج از کشور صادر شد.
»مجیـــــد نامی« افزود: بخش دیگری از صادرات کـــــه حجم زیادی را نیز به خود 

اختصاص داده، به صورت غیررسمی انجام می شود.
وی، بـــــه حضـــــور تجـــــار و بازرگانانی از کشـــــورهای همســـــایه از جملـــــه عراق، 
افغانستان و آســـــیای میانه در کشور اشـــــاره کرد که به صورت ریالی به خرید 
پوشـــــاک پرداخته و به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشـــــورهای خود منتقل 

می کنند.
نامـــــی اظهار داشـــــت: ایـــــن هم نوعـــــی از صادرات اســـــت که منفعـــــت آن به 

تولیدکننده داخلی نمی رسد.
وی خاطرنشـــــان کرد: آمار هفت ماهه امســـــال در حالی به ثبت رســـــیده که در 
سال های گذشته به طور متوســـــط بین 50 تا 60 میلیون دالر صادرات پوشاک 

به خارج از کشور انجام می شد.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســـــاجی و پوشـــــاک ایـــــران در ادامه، 
به خروج برندهای خارجی تولیدکننده پوشـــــاک از کشور در دو سال گذشته، 
همچنین تصمیم دولت به جلوگیری از واردات پوشـــــاک اشاره کرد که فرصت 

بسیار خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم کرد.
بـــــه گفته این مقام صنفی، بخش خصوصی باید با نهایت اســـــتفاده از فرصت 
یاد شـــــده، به تقویت زیرســـــاخت های تولید، ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات 
و کار علمی بپردازد تا در صورتی که به هر دلیل دوباره درهای کشـــــور به روی 

واردات باز شد، توان رقابت داشته باشد.
وی خاطرنشـــــان کرد: اکنون همه تولیدکنندگان بـــــا تمام ظرفیت در حال تولید 

برای ایام پایانی ســـــال و شب عید و امیدوار به بهبود شرایط هستند.
وی، تعطیلی های ســـــال گذشـــــته ناشی از شـــــیوع کرونا را یادآور شد و تصریح 
کرد: این تعطیلی ها با توجه به فصلی و ُمدی بودن پوشاک، زیان سنگینی به 
تولیدکنندگان وارد کرد، به طوری که به طور متوسط 90 درصد درآمدهایشان 

را از دست دادند.
نامـــــی خاطرنشـــــان کرد:  با این حـــــال، گام هـــــای خوبی برای فـــــروش اینترنتی 
تولیدات در فروشـــــگاه های آنالین و دیجیتال برداشته شد و حتی پلتفرم های 

ایرانی به این منظور تهیه شـــــده و با استقبال مردم نیز مواجه شده است.
وی گفـــــت: در مجموع، اکنون شـــــرایط تولید خوب اســـــت امـــــا تولیدکنندگان 
همچنان با چالش ها و نگرانی هایی مواجه هســـــتند کـــــه از جمله، تامین مواد 

ز قابل اشاره است. الت ناشی از تخصیص قطره چکانی ار اولیه و ماشـــــین آ
کارشناســـــان صنعت پوشاک رشـــــد 30 درصدی صادرات این محصوالت را تا 

پایان سال پیش بینی می کنند.

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک خبر داد:

صادرات ۴0 میلیون دالری 
پوشاک در ۷ ماهه امسال
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»بایا« از ایده  اولیه تا راه اندازی/ مدیرعامل دانش 
پارسیان: 

" شراکت بدون شفافیت 
پایدار نیست "

ابراهیـــــــم ابراهیـــــــم بـــــــای ، مدیرعامل شـــــــرکت 
دانش پارســـــــیان و مؤسس شـــــــبکه ی هوشمند 
»بایـــــــا«، گفت:  کاال و خدمات  فـــــــروش  و  خرید 
خودمان  تجـــــــاری  شـــــــریک  را  تأمین کننده ها  »ما 
پایدار  شـــــــفافیت  بـــــــدون  شـــــــراکت  می دانیم. 
نخواهد بود. پس باید روشـــــــن و شـــــــفاف و با 
تعامـــــــل پیش برویـــــــم. این شـــــــراکت درازمدت 
درآمدها،  فرایندها،  همـــــــه ی  پس  بود.  خواهد 
در  که  مواردی  همه ی  و  امتیازبندی ها،  هزینه ها، 
باید شفاف  تجاری شـــــــکل می گیرد،  یک شراکت 

باشد.«
»بایا« چطور پدید آمد؟

18 ســـــــال پیش شـــــــرکت دانش پارسیان، 
شد  تأسیس  دانش بنیان  شرکتی  به عنوان 
و از همان ابتـــــــدا بر اجرا و پشـــــــتیبانی پروژه های 
آی تی تمرکز کرد. در سال 1382 با کمک به اجرای 
بر توســـــــعه ی کاربری  پـــــــروژه ای مبنی  طرح تکفا، 
فناوری اطالعات که در سال 1381 تصویب شده 
بود، ســـــــهم مهمی در حوزه آمـــــــوزش مهارت های 

کاربری فناوری اطالعات ایفا کرد.
آنطور که مدیرعامل این شرکت می گوید، همزمان 
منابع کاربـــــــری زیادی تولیـــــــد و مراکز آزمون های 
الکترونیکی در ســـــــطح وسیع کشـــــــوری راه اندازی 
کردند. عـــــــالوه بر این، این شـــــــرکت پروژه های 
ملی زیاد در سطح کشور تاکنون اجرا کرده است. 
از جملـــــــه اجرای پلتفرم ســـــــنجش آزمـــــــون عملی 
کارکنان دولت،  اطالعـــــــات  فنـــــــاوری  مهارت های 
سیستم های ســـــــنجش آزمون های دانشگاه پیام 
مشاغل  ملی  سامانه ی  بهادار،  اوراق  بورس  نور، 
پرونده ی  بانکـــــــی،  تراکنـــــــش  سیســـــــتم  ایران، 
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ابراهیم ابراهیم بای 

با  کشور  بهداشـــــــت  بخش  ســـــــالمت  الکترونیک 
پوشش بیش از 75 میلیون نفر از جمعیت کشور، 
در بخش دیگر و در همکاری با وزارت بهداشـــــــت 
اجرای کمپین فشـــــــار خون با پوشش 30 میلیون 
نفری در کمتـــــــر از دو ماه و در بحث مبارزه با کرونا 
نیز اجرای ســـــــه مرحله ای غربالگری سالمت مبارزه 
با کرونا با پوشـــــــش بالـــــــغ بر 70 میلیـــــــون نفر از 
جمعیت کشـــــــور و راه اندازی امور الکترونیک بیش 
از 1200 کلینیک سرپایی و همچنین آزمایشگاه های 
مربوطه در سطح کشور، ثبت نام واحدهای صنفی، 
کارگاهی، تولیدی و خدماتی و اعالم دستورالعمل 
بهداشـــــــتی و اختصاص بارکد دوُبعدی کیو.آر به 
واحدهـــــــای مربوطه؛ و ده ها پروژه ی ملی دیگر در 

سطح کشور.
برتر  شـــــــرکت  پارسیان  دانش  شـــــــرکت  همچنین 
و  صمت  وزارت  انتخاب  به  نرم افزار  تولید  حوزه ی 
شرکت برتر دانش بنیان به انتخاب معاونت علمی 

انفورماتیک  یـــــــک  رتبه ی  دارای  و  رئیس جمهوری 
اســـــــت و بارها از سوی مشـــــــتریان و متولیان امور 

مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است.
از دل ایـــــــن تجـــــــارب و تجربه هـــــــای دیگر ایده ی 

راه اندازی »بایا« در ســـــــال 1394 شکل گرفت و 
اکنون در ســـــــال 1399 به مرحله ی اجرایی رسیده 
می دهد:  توضیح  باره  این  در  بای  ابراهیم  است. 
»خوشـــــــبختانه زیرســـــــاخت های ســـــــخت افزاری، 
نرم افزاری، نیروی انســـــــانی و زیرســـــــاخت عرضه 
و تقاضا در کشـــــــور وجـــــــود دارد. خصوصًا بخش 
فـــــــروش تجـــــــارت الکترونیکی در ایـــــــران آینده ی 
خوبی دارد. ما نیز تیم پرتوانی داریم.  پروژه های 
اجرا  زیادی در کشـــــــور  کالن داده )بیگ دیتاهای( 
کرده  و همچنان هم در حال اجرا هستیم. پروژه ی 
بایا نســـــــبت به دیگر پروژه هایی که در دســـــــت 
پیچیدگی های  و  فنـــــــی  به لحاظ حجم  اجراســـــــت، 
کاری پایین تـــــــر ولی در حوزه ی تعداد مشـــــــتریان 

گسترده تر است.«
ق بایا با دیگران فر

تعداد پلتفرم های خریـــــــد و فروش آنالین 
به همین  اندک است. شاید  ایران  کاال در 

دلیل است که مدیرعامل بایا می گوید رقابت فعاًل 
معنادار نیســـــــت. »بازار تا اشباع شدن راه زیادی 
در پیش دارد. بعد از بایا هم پلتفرم های دیگری 
بایـــــــد بیایند. حجم تجارت الکترونیکی در کشـــــــور 
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پرداخـــــــت هزینه ی کارشناســـــــی بر مبنای 
شفافیت

استقبال تأمین کنند ها از »بایا« فراتر از انتظار 
مؤسسان اســـــــت. ثبت نام ها بین شش تا هفت 
برابر پیش بینی های اولیه ی بایا بوده. مدیرعامل 
شـــــــرکت دانش پارســـــــیان می گویـــــــد: »هزینه ی 
بررسی، کارشناســـــــی و برخی از بازدیدها بیش از 
این رقم بود. بر اساس نفر-ساعت و تعرفه های 
مصوب سازمان نظام صنفی رایانه بررسی کردیم و 
هزینه ی کارشناسی حدود 321 هزار تومان برآورد 
شد. اما چون درصدهای سهم بایا در بخش کاال 
و خدمات پایین اســـــــت )در بخش کاال یک تا سه 
درصد و در بخش خدمات ســـــــه تا پنج درصد( به 
کارشناسی  هزینه ی  نمی توانســـــــتیم  دلیل  همین 
تأمین  تأمین کنندگان  کمیســـــــیون های  محل  از  را 
50 درصد  از  ابتدا بیش  کنیم. تصمیم گرفتیم در 
هزینه هـــــــا را بایا تقبل کند. از ســـــــوی دیگر قرار بر 
شفافیت در بایا است. بنابراین هر بخشی به طور 
مشخص و جداگانه باید هزینه هایش را مشخص 
و اعالم کند. همچنین شـــــــرکت ما از ابتدا تصمیم 
داشـــــــت میزبان تأمین کنند هایی باشد که واقعًا 
مایل به مشـــــــارکت در بایا هستند و این هزینه ی 

کارشناسی دیتای واقعی به دست ما می دهد.«
وم حمایت از مناطق محر

اکنون به لحاظ زیرساختی، دسترسی مناطق 
اینترنت در  به  روستایی در کشور  و  محروم 
موقعیت مناســـــــبی قرار دارد. از سوی دیگر شتاب 
مصرف تکنولوژی در کشـــــــور نیز بســـــــیار باالست. 
ابراهیم بای ســـــــالمی معتقد است: »منابع خوبی 
در مناطق کم برخوردار وجود دارد که مهم ترینش 
منابع انســـــــانی اســـــــت. به همین دلیل ســـــــعی 
کرده ایـــــــم هم مشـــــــاغل خانگی و هم مشـــــــاغل 
این  در  را  روســـــــتایی  و هم مشاغل  دانش بنیان 

کنیم.« مناطق پشتیبانی 
البتـــــــه بایا به حوزه های بوم گردی و گردشـــــــگری 
و صنایع دســـــــتی هم فکـــــــر کرده ولـــــــی حوزه ی 
بوم گردی با توجه به شـــــــرایط پاندمی کرونا فعاًل 
این شرایط  از  با گذر  »امیدواریم  نیســـــــت.  فعال 
شـــــــتاب موثر و مفیدی در حوزه ی گردشـــــــگری و 
بوم گردی خصوصًا در مناطق محروم شکل بگیرد. 
همکاری ما با ســـــــازمان های خیریه و مردم نهاد و 
نهادهای حمایتی در ایـــــــن بخش تنگاتنگ بوده. 
به همین دلیل در بایا محله ی مهربانی را تأسیس 
کرده ایم کـــــــه امیدواریم مهر و عطوفت ایرانیان را 
در بایا به عنوان یک تســـــــهیلگر، در سراسر مناطق 

محروم توزیع کنیم.«

متأســـــــفانه کم است و با توجه به زیرساخت های 
را زیاد  مناســـــــبی که وجود دارد، باید حجمـــــــش 
کنیم. حداقل پنج تا شـــــــش شرکت بزرگ دیگر در 
بازار  بنابراین هنوز  وارد شـــــــوند.  باید  این حوزه 
باهم  پلتفرم ها  اشباع نشده است که در پی آن 
رقابت کنند. بلکـــــــه پلتفرم ها فعاًل باید خالء بازار 
را پر کنند. ما فعاًل تمرکزمان به ســـــــمت توسعه ی 
بازار است، نه اینکه بخواهیم حجم بازار را از باقی 
همکاران بگیریم. هرچند که وجود وجوه مشترک 
باعث رقابت می شـــــــود و رقابت برای کشور و بازار 

مفید است.«
پشتوانه ی مالی

»هیچ کار بزرگی بدون اطالع رســـــــانِی خوب 
بایا  مدیرعامل  را  این  نمی شـــــــود.«  موفق 
شرکت  مالی  پشتوانه های  توضیح  در  و  می گوید 
متبوعش می گوید: »18 سال است که در حوزه ی 
آی تی پروژه های ملی گسترده ای انجام داده ایم. 
بخشـــــــی از توان مالی در بخش تبلیغات و بازار کار 
بخصوص  موجود  منابع  سایر  از  استفاده  به  هم 
تأمیـــــــن مالی )که ابزار مناســـــــبی برای توســـــــعه 

است( بازمی گردد که مسلمًا ما هم از این منابع 
موجود حداکثر استفاده را می کنیم تا این توان را 
افزایش دهیم یا به هم افزایی برسیم. منابع ما 
روشن و مشخص است. مشتریان ما این فرصت 
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را به ما داده اند که ما رشـــــــد کنیم و یاد بگیریم 
از اندوخته ی فنی و  و تجربه کنیم. بخش زیادی 
تجربی و دانشـــــــی ما از آن مشتریانی است که به 

ما کمک کرده اند تا بالنده شویم.«
امـــــــا بودجه از کجـــــــا تأمین شـــــــده؟ ابراهیم بای 
و  پلتفرمی  هزینه هـــــــای  از  »بخشـــــــی  می گویـــــــد: 
نیروی انســـــــانی و هزینه ی شـــــــعبی که در سراسر 
کشور داشـــــــتیم از محل اجرای پروژه های پیشین 
تأمین شـــــــده. هزینه ی تبلیغات هم بر اســـــــاس 
داشـــــــته هایمان و البتـــــــه خطرپذیـــــــری که انجام 
دادیم تأمین شـــــــده که البته آن را برای آینده در 
نظر گرفته ایم. مشـــــــارکتی هم با شرکای تجاری و 
تبلیغاتی مـــــــان کرده ایم. بخشـــــــی از هزینه تأمین 
از محل پروژه تأمین خواهیم  شده و بخشی دیگر 
کرد. ولی در کل همه ی هزینه هایی که کرده ایم 

از منابع داخلی شرکت بوده.«
او درباره ی حجم گسترده ی تبلیغات هم این چنین 
توضیـــــــح می دهد: »بـــــــرای یک شـــــــرکت بزرگ و 
18 ســـــــاله در حوزه فناوری کـــــــه در حال حاضر از 
شتاب توســـــــعه ی باالیی برخوردار است، ما باید 

خطرپذیر باشـــــــیم چرا که مبنای کار جدید و بزرگ 
خطرپذیری است. حجم زیادی از توان و بودجه را 
موفق  امیدواریم  که  گذاشته ایم  کار  همین  برای 

شویم.«
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صنعتگران
بهمن ماه 1399 - شماره دوم

حسین مصطفی زاده رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی بیژن در گفتگو با همگام با صنعت:
هدف من ایجاد اشتغال صد هزار نفر بصورت مستقیم است / به 

زودی با افزایش سه برابری ناوگان حمل و نقل به بزرگترین شرکت 
پخش ایران تبدیل خواهیم شد 

به گزارش ماهنامه همـــــــگام با صنعت، رئیس هیئت 
مدیـــــــره گروه بیـــــــن المللی صنایع غذایـــــــی بیژن در 
خصوص  وجود چنـــــــد نرخی ارز و تاثیـــــــر آن بر تولید 
وصادرات کشور گفت : این سیاست چند نرخی ارز که 
در کشور به  اجرا در آمده است، هدفش این بود که 
از واردات بی رویه جلوگیری شود و در عوض  به تولید 
و افراد کم درآمد جامعه کمک کند ولی متاسفانه نه 
تنها این اتفاق نیافتد بلکه این سیاســـــــت به ضرر و 

زیان تولید و دهک های پایین تر جامعه بود .

 مصطفـــــــی زاده افزود : گرچه محتوای آن درســـــــت 
بود ولی خوب اجرا نشـــــــد و متاسفانه یکی از دالیل  
مشکالت تولید کشور  همین چند نرخی ارز است که 
نه تنها به تولید و صـــــــادرات کمک نکرده بلکه به 
تدریج  باعث نابودی صنایع می شـــــــود. اگر من در 
کشورمسئولیتی داشتم،بدون شک این چند نرخی 

ارز را متوقف می کردم.
این فعـــــــال صنایـــــــع غذایی کشـــــــور  در خصوص 
تصمیمات جزیره ای در بدنه ی دولت و تاثیر آن بر 
صنایع  گفت : اگر به صراحت بخواهیم بگوییم علت 
آن عدم پایبندی مسئوالن دولتی ما به بخشنامه و 
به قانونمند بودن آنهاست و درست هم اجرا نمی 
شـــــــود . تصمیماتی گرفته می شود که بانک مرکزی 
آن ابالغیه را قبول ندارد. و یا  یک سری مسئولین 
قوانینی را ابالغ می کنند که بعد از مدتها  ســـــــازمان 
خود را فقط می بینند و کلی نیســـــــت و این دســـــــت 

اندازی برای سایر صنایع کشور می شود.
مصطفی زاده در خصوص اقبال جامعه به ســـــــرمایه 
گذاری در بـــــــورس گفت: بورس یعنی ورود نقدینگی 
خـــــــرد و کالن به قلب تپنده اقتصاد ایران، ما اگر این 
معنی را درســـــــت به مفهومش برســـــــیم خیلی از این 
اتفاقاتی که در کشور افتاده  نباید در بورس ما بیافتد 
. وی ادامه داد: بورس یک  شـــــــفافیت و یک تجارت 
علمی است. خوب همه اینها را می دانیم و ولی باال و 
پایین شدن نرخ بازدهی بورس به ضرر مردم تمام 
می شود و متاسفانه افرادیکه با سرمایه های کوچک 
و بزرگ به بورس وارد می شوند بعد از یک مدتی زده 
می شوند و سرمایه هایشان از بین می رود و سرمایه 

به جایی  دیگر می رود که نباید برود.
این کارآفرین برجســـــــته کشـــــــور در بخش دیگری از 
صحبتهای خود گفت: در همه جای دنیا دولت ها به 
کارآفرینان کمک می کنند ولی در کشور ما بر عکس 
است و اشکالی  ندارد. کمک در همه جا و هر اتفاقی 

بیافتد خوب است. 
مصطفی زاده افزود: کارآفرینان ما فرمانده های جنگ 

اقتصادی هســـــــتند که بصورت جزیره ای در کارخانه 
ها و شرکتهایشـــــــان فعال هستند و کارمندهای آنها 
نیز ســـــــربازان جنگ اقتصادی هســـــــتند ، ما باید به 
فرمانده های اقتصادی بها بدهیم چرا که کوله باری 
از سرمایه و تجربه در کار آوردند، اگر به اینها بها داده 
شـــــــود قطعا در جنگ پیروز می شویم ولی اگر توجه 
نشود اتفاق خوبی نمی افتد و شکست می خوریم. 
با شعار هم نمی شـــــــود جلوی این جنگ اقتصادی 
بزرگ ایســـــــتاد، مردم دارند اذیت می شـــــــوند و در 
این جنگ باید قدر مردم را دانست که بخاطر وطن، 

انقالب ، عقایدشون و... تحمل می کنند.
وی ادامه داد: ما باید همه در کنار هم  باشـــــــیم در 
این موضـــــــوع و در اینجا کارآفرینان نوک پیکان این 

جنگ هستند و همه باید به آنها کمک کنند.
رئیس هیئت مدیره گروه صنایـــــــع غذایی بیژن در 
خصوص  برنامه های توسعه ای این شرکت گفت: 
امروز بیژن به نقطه ای رســـــــیده است که روزانه و 
هفتگی دارد اتفاقاتی که قاعدتا در شرکتها در چند 
ماه برنامه ریزی و عملیاتش شـــــــکل بگیرد بیژن به 
صورت صعـــــــودی  در زمان های کوتاه و  فرصت کم  

اینکار را انجام می دهد.
 وی افزود: در یک ماهه گذشـــــــته در شرکت بیژن 
صدردصد  سهام سپیدنار جنوب را خریداری کردیم 
و در چند روز آینده نیز افتتاح می شود. کلیه مطالبات 
و حقوق کارکنان این شـــــــرکت که  7 ماه به تعویق 
افتاده بود ، پرداخت شد و این یک پیشرفت برای 
صنعت غذای کشور است که یک کارخانه ،کارخانه 
ی دیگر را که به مشکل خورده را خریداری می کند و 

آن را تبدیل به یک شرکت بزرگ می کند.  
مصطفی زاده ادامه  داد: اتفـــــــاق دیگر افتتاح  انبار 
جنوب شـــــــرکت بیژن اســـــــت که برای اولین بار با 
تکنولوژی جدید ، دارای ســـــــوله های بیســـــــت هزار 

متری یک تیکه  می باشد .  
وی  افزود: در حالیکه در ســـــــال گذشته با 25 برند  
توزیع داشتیم که اکنون با 47 برند توزیع می کنیم 
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که تاپایان ســـــــال 99 ، با افزودن ســـــــه برند دیگر 
به50 برند خواهد رسید.  

مصطفی زاده ادامه داد: یک انبار دیگر هم در شرق 
تهران افتتاح خواهیم کرد که با ماشـــــــین هایی که 
ازگروه صنعتی بهمن و گروه صنعتی ماموت خریداری 
کردیم که  همه در حال ساخت اتاقهای یخچال دار و 
ایزوله هستند ، ناوگان  بیژن سه برابر خواهد شد و 
ان شاهلل این نوید را می دهم که به بزرگترین پخش 

بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبدیل شویم.
رئیس هیئت مدیـــــــره گروه بیژن در خصوص فعالیتهای 
بین المللی این شرکت گفت : بیژن در 18 کشور جهان 
فعالیت می کند که اخیرا همانطـــــــور که در خبرگزاری ها  
داشتیم،  بیژن  به عمان رسید و برنامه داریم هر سی 
روز وارد یک کشور دیگر شویم و االن داریم در دو کشور 
دیگر سرمایه گذاری می کنیم  برنامه ریزی می کنیم که 
ان شاهلل شـــــــرکت توزیع و تولیدی هم در آنجا  داشته 

باشیم. اتفاقات خوب بین المللی هم در راه است.
مصطفی زاده هدف از حضـــــــور در برنامه میدان به 
عنوان داور که از شبکه ی سه سیما پخش می شود 
را  اینطور بیان کرد: از برنامه ها و مسابقات مختلف از 
بنده دعوت کردند که در صدا و سیما حضور داشته 
باشیم . یک کارآفرین با چند هزار نفر نیرو کار می کند 
مشـــــــغله زیادی دارد متاسفانه وقت نمی کنم وارد 
این برنامه ها شـــــــوم. برنامه میدان با سیاستهای 
اشتغال زایی بنده هم راستا بود و دوست داشتم 
در برنامه هایی که حضـــــــور دارم یا باید چیزی یاد 
بدهم و یاد بگیرم . در این  برنامه دست اندرکاران 
و مشـــــــارکت کنندگان جوان بودند وخود بنده نیز 
جوان  هستم می توانم تجربیاتم را بهتر انتقال دهم.
نایب رییـــــــس اتاق اصنـــــــاف در خصوص وضعیت 
اصناف در دوران ســـــــخت کرونا گفت : اتاق اصناف 

اقداماتـــــــی را در خصوص کرونا انجـــــــام دادند، در 
موضوع کرونا اصناف مظلومانـــــــه مورد هدف قرار 
گرفتنـــــــد و حمایت که نشـــــــدند به کنار و داشـــــــته 
هایشان را  نیز از دســـــــت دادند یعنی اتحاد و ابتکار 

عملشان را هم کم کم دارند از دست می دهند .
مصطفی زاده افزود : اگر دولت روی اصناف هماهنگی 
بیشتری داشته باشد، به خواسته هایشان توجه کند 
اتفاقات بهتـــــــری رقم می خورد، باالخره اصناف دارای 
بزگترین شبکه توزیع کشورهستند، سه میلیون واحد 
صنفی در اصناف فعال هســـــــتند. به نظر من وقت و 

امکانات بیشتری در اختیارشان گذاشته شود. 
این مقام صنفی  ادامه داد: باید صدای این اصناف 
از طریق اتحادیـــــــه ها و رئوســـــــای اتاقهای اصناف 
شنیده شود و نشنیدن این صداها درد و دل این 

عزیزان اتفاق خوبی نیست.

مصطفی زاده در بخش دیگـــــــری  از صحبتهای خود 
در پاســـــــخ به ســـــــئوال خبرنگار همگام با صنعت در 
خصوص اینکه "چقدر برای کارهایشـــــــان وقت می 
گذارند؟" گفت: موقعی که هدف داشته باشید که 
بخواهید صد درصد به اهدافتان برســـــــید، قاعدتا 
باید برنامه ریزی داشته باشـــــــید، وقت بگذرید، 
پشتکار داشته باشید، وقت یکی از  آپشنها است. 
وی  افزود: شش صبح و حداقل تا دوازده شب گاها 
تا دو شب هم فعالیت می کنم که هدف بزرگی دارم 

و قول می دهم به این هدف  برسم .
وی ادامه داد: هدف من ایجاد اشتغال صدهزارشغل 
بصورت مستقیم است، وقتی  به این مرحله برسم . 
شاید وقت کمتری بگذارم و ان شاهلل بتوانم مستمر 
و پایدار، صد هزار خانواده را  که رزق و روزیشـــــــان 
دست خداست ولی من بتوانم یک وسیله ای  باشم 

برای مهیا کردن یک سفره ای در شان خودشان.
مصطفـــــــی زاده  در خصوص پیش بینـــــــی زمان این 
هدف بزرگ گفت : بین یک سال تا ده سال بستگی 
به توانایی ، کشـــــــش بنده و عدم ایجاد دســـــــت 
اندازهـــــــای دولتی دارد، اگر حمایت شـــــــود به این 
هدف زودتر می رسم اگر هم  حمایت نشود بازهم 

مصمم هستم این هدف محقق شود.
رئیس هیئت مدیره گروه بین المللی صنایع غذایی 
بیژن در سخنان پایانی گفت: خیلی ممنون از رسانه 
شـــــــما، که توانستیم یکسری مشـــــــکالت را  بعنوان 
بخش خصوصی از طریق این رسانه اعالم کنیم، شما 
رســـــــانه ها به قدری در این گفتگوها و بازتاب این 
مسائل موثر هستید که واقعا خیلی از دولتی ها این 
مسائل را می شنوند، شاید در خیلی از تصمیماتشان 

بازنگری کنند و با تولید مهربان تر باشند.
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صدای صنعت
بهمن ماه 1399 - شماره دوم

سیفیان گفت: متناســـــــب با ظرفیت خوبی که در 
رابطه با عرضه محصوالت قیری از ســـــــوی شرکت 
نفت جی در ســـــــطح بین المللـــــــی وجود دارد و از 
طرفی با توجه به سابقه و اعتبار خوبی که نفت 
ریزی  برنامه  جهـــــــان دارد،  قیـــــــر  جی در صنعت 
مناسبی برای توسعه حوزه صادراتی داشته ایم .
امروز علیرغـــــــم تحریم های  ایـــــــران،  صنعت قیر 
گسترده آمریکا توانسته همچنان جایگاه گذشته 
خـــــــود را در منطقه و جهان حفـــــــظ کند و با وجود 
محدودیت های فراوان، صادرات با سختی های 
مقام  قائم  سیفیان،  علی  با  شود.  انجام  متعدد 
شرکت نفت جی در خصوص موضوعات مختلفی 
صادرات  وضعیت  آخریـــــــن  تهاتری،  قیر  جمله  از 
قیر و رقبـــــــای منطقه ای قیر ایـــــــران و چالش ها 
و فرصت هـــــــای صنعت قیر کشـــــــور گفت و گوی 
کـــــــه ماحصل مصاحبه در  انجام دادیم  تفصیلی 

ادامه می آید.
آقای ســـــــیفیان؛ در ابتـــــــدا وضعیت فعلی 
همچنین  و  جـــــــی  نفت  پاالیش  شـــــــرکت 

صنعت قیر کشور را تشریح بفرمایید.
ضمن تشکر و سپاس از مجموعه عوامل و دست 
اندرکاران محترم ســـــــایت نفت ما جهت توجه و 
امعان نظر به حوزه مهـــــــم و تاثیرگذار صنعت قیر 
در کشـــــــور، همانطوری که مســـــــتحضرید شرکت 
پاالیش نفت جـــــــی دارای پروانه بهره برداری به 
میزان حدود دو میلیون تن انواع قیر در ســـــــال 
است که در حال حاضر به جهت محدودیت های 
تامین خـــــــوراک، در حدود یـــــــک میلیون و 350 
هزار تن درســـــــال در حال تولید اســـــــت و از این 
میزان تولید، حدود یک میلیون تن به صادرات 
اختصاص پیدا می کند و 350 هزار تن در بخش 

داخل عرضه و مصرف می شود.  
اگر بخواهیـــــــم در رابطه با فضـــــــای کلی حاکم بر 
این بخش ذیل صنایع  کنیم،  صنعت قیر صحبت 
نفت و گاز کشـــــــور دارای یک ســـــــری ویژگی ها و 
ممیزات اســـــــت که آن را از ســـــــایر فرآورده های 
نفتی کشـــــــور متمایز می کند. یکی از ممیزهای این 
حوزه تعدد بســـــــیار زیاد شـــــــرکت های فعال در 

این صنعت اســـــــت؛ چه در حوزه تولید و چه در 
حوزه بازرگانی و فـــــــروش. یعنی ما در هیچ حوزه 
ای ذیل صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور به 
این میزان تعدد تولید کننده نداریم. این امر به 
طور طبیعی تبعاتی هم به دنبال دارد، اگر اشتباه 
نکنـــــــم در حدود 80 تولید کننـــــــده در این حوزه 
فعال هســـــــتند که در انجمن قیر حدود 70 تولید 
کننده عضویـــــــت دارند و به جهت این وضعیت، 
یک رقابـــــــت جدی بین تولید کننـــــــدگان در این 
حوزه وجـــــــود دارد. البته یکی از چالشـــــــهای این 
حوزه ناهمگونی شدید تولید کنندگان است که 
تحلیل بازار این صنعت را بسیار سخت و پیچیده 

کرده است.  
در بخـــــــش تقاضای مـــــــاده اولیـــــــه و عرضه قیر، 
وضعیت به این شـــــــرح است که از مجموع حدود 
پاالیشگاه  توسط  که  باتوم  وکیوم  تن  میلیون   6
های اصلی کشور در بورس کاال عرضه می شود، 
تقریبـــــــا نزدیک بـــــــه 4.5 میلیون تـــــــن در رینگ 
صادراتی و  حدود 1.5 میلیون تن هم در داخل 

عرضه می شود.
پاالیش  شرکت  موجود  اطالعات  براساس 
نفت جـــــــی برنامه توســـــــعه ای در پیش 
دارد. می خواستم بدانم این طرح ها در 

چه مرحله ای قرار دارند؟ 
 متناســـــــب با ظرفیت خوبی که در رابطه با عرضه 
محصوالت قیری از ســـــــوی شـــــــرکت نفت جی در 
ســـــــطح بین المللی وجود دارد و از طرفی با توجه 
به ســـــــابقه و اعتبار خوبی که نفت جی در صنعت 
قیـــــــر جهـــــــان دارد، برنامه ریزی مناســـــــبی برای 

ایم که در  توســـــــعه حوزه صادراتی داشته 
این راســـــــتا احداث یـــــــک واحد 600 

از ابتدای  را  هزار تنی در بندرعباس 
به  ایم که  کرده  امسال شـــــــروع 

امید خدا تا شـــــــهریور ماه سال 
1400 به بهره برداری می رسد. 
در  هم  صادراتی  پایانـــــــه  یک 
داریم  احداث  حال  در  چابهار 
کـــــــه ظرفیت 40 هـــــــزار تن را 

در بر می گیرد و با توجه به سیاســـــــت کلی نظام 
برای توســـــــعه ســـــــواحل مکران وظیفه خود می 
دانیم که بندر چابهـــــــار را در حوزه قیر فعال کنیم 
و با توجه به مزیت خـــــــوب این بندر در رابطه با 
بارگیری کشتی های بزرگ و فاصله نزدیکی که با 
کشورهای مصرف کننده از جمله هند دارد، بندر 
چابهار می تواند، نقش قابل توجهی در توسعه 

صادرات قیر کشور ایفا نماید. 
در خصـــــــوص موضوعاتی کـــــــه در رابطه با 
بورس کاال مطرح شـــــــده است و اینکه آیا  
شـــــــرکت های تولید کننده مایل هستند 
قیرشـــــــان را در بورس کاال عرضه کنند یا خیر، 

توضیح دهید؟
 یکـــــــی از ممیـــــــزات بـــــــازار قیـــــــر هـــــــم در بخش 
صـــــــادرات و هـــــــم در بخش عرضه مـــــــواد اولیه 
این اســـــــت کـــــــه عرضه کننـــــــدگان حتمـــــــا باید  
محصول خـــــــود را در بـــــــازار بـــــــورس کاال عرضه 
کننـــــــد، در بخش الزام عرضه مـــــــواد اولیه یعنی 
 وکیـــــــوم باتـــــــوم در بـــــــورس اختـــــــالف چندانی 
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نیست، چرا که به خاطر تعدد زیاد تولید کنندگان 
قیر اگر غیر از این باشد، شرایط و نحوه انجام عرضه 
دچار ابهام زیادی می شود و عدم شفافیت ایجاد 

می کند. 
بخشی که در مورد آن تا حدودی اختالف نظر وجود 
دارد، بحث الزام عرضه محصول قیر در بازار بورس 
کاال است. چرا که برای تولید کنندگان بزرگ، این 
کند.  ایجاد  هایی  محدودیت  اســـــــت  ممکن  الزام 
نکته قابل توجه اینکه در بین فرآورده های نفتی 
صرفا صادرات قیر از کشور دارای چنین محدودیتی 
است. برخالف محصوالت پتروشیمی که این الزام 
را ندارند. آن ها برای عرضه در بازار داخل این الزام 
را دارند ولی برای صادرات محدودیتی ندارند، که 
این موضوع برای صنعت قیر دقیقا برعکس است 
به عبارتی ما برای فروش داخل الزامی به عرضه در 
بورس کاال نداریم ولی برای اخذ پروانه صادراتی، 
حتما حجم قیـــــــر مورد نظر بایســـــــتی در بورس کاال 
معامله شده باشـــــــد تا گمرک پروانه سبز گمرک را 

صادر نماید. 
این موضوع مقـــــــداری باعث اختالف نظر شـــــــده 
است، هر کدام از موافقین و مخالفین الزام عرضه 
در بورس، دالیل و مواردی را ذکر می کنند که قابل 
توجه است، یعنی خود الزام به عرضه قیر در بازار 
بورس کاال مزیت هایی دارد که نمی شـــــــود انکار 
کرد. مهم ترین آن هم بحث شـــــــفافیت معامالت 
در بخش عرضه و تقاضا و قیمتها اســـــــت، ولی یک 
محدودیتی که وجود دارد، این اســـــــت که حضور 
مســـــــتقیم این شـــــــرکتها در بازارهای هدف تا حد 
زیادی محدود می شود و از نظر زیرساختهای مورد 
نیاز نیز ضعف هایی در بـــــــورس کاال وجود دارد به 
عنوان مثال بحث نقـــــــل و انتقال ارز که تا امروز در 

بستر بورس کاال امکان پذیر نشده است.  
در وضعیت کنونی بـــــــه دلیل برخی محدودیت ها، 
در بســـــــتر بورس کاال امکان مبادله و تسویه ارزی 
فراهم نیســـــــت. به طور طبیعی ظرف چند ســـــــال 
گذشـــــــته این فضا باعث شده اســـــــت شرکتهای 
بازرگانی یا به تعبیر رایج دالل ها در بورس کاال قیر 
را از شـــــــرکتهای بزرگ تولید کننده مانند نفت جی و 

نفت پاســـــــارگاد خریداری کنند و با کارت بازرگانی 
خود قیر را در بازار کشور های مصرف کننده عرضه 

نمایند.  
این شـــــــرایط، شـــــــرکتهای تولید کننده را از منافع 
حاصل از صادرات تا حدودی محروم می کند که در 

دراز مدت مطلوب نیست.  
البته شـــــــرکت نفت جی با همکاری مســـــــئولین و 
مدیران ارشـــــــد بورس کاال به دنبال راهکارهایی 
اســـــــت تا ضمن حفظ مزیتهای حضور در بورس کاال 

بتوان اشکاالت موجود را نیز برطرف نمود.  
پتروشیمی  محصوالت  و  قیر  عرضه  بین  چرا 

تفاوت وجود دارد؟
 یکـــــــی از دالیـــــــل آن همین تعـــــــدد عرضه 
کنندگان در حوزه قیر بوده است که در بین تولید 
پتروشـــــــیمی در خصوص یک  کنندگان محصوالت 
محصول خاص چنین شرایط و رقابتی در این حدود 
اعتقاد برخی، وجود  وجود ندارد. بدین جهت به 
یک بســـــــتر قانونمند مثل بورس کاال برای این بازار 
ضروری است و عدم وجود آن منجر به افت سطح 
کیفی قیر صادراتی خواهد شـــــــد.  کما اینکه تا قبل 
از الزام عرضه در بورس، مشکالتی به جهت ورود 
شـــــــرکتهای متفرقه به عرصه صـــــــادرات قیر ایجاد 
شده بود. چرا که وقتی عرضه قیر در بستر بورس 
قرار بگیرد الزاماتـــــــی را ایجاد می کند. چرا که تولید 
کننـــــــدگان که قصد عرضه در بـــــــورس دارند باید 
حداقل هایی را احراز کننـــــــد که از این نظر مطلوب 
اســـــــت. چون بـــــــورس کاال باید صالحیـــــــت تولید 
کننده را احراز نماید. لذا مواردی از جمله پروانه و 
مجوزهایی را که نیاز دارد، این ها را رویت می کند و 
از هر حیث اعتبار عرضه کننده را بررسی و تایید می 

نماید تا متعاقبا مجوز عرضه را صادرنماید.  
البته این نکته را باید در نظر داشت که در صنعت 
راه اندازی واحد های  پتروشـــــــیمی طبیعتا ایجاد و 
آنجا  تولیدی، ســـــــرمایه گذاری کالنی الزم دارد و 
دیگر به این شکل نیست که هر کسی بتواند ورود 
پیدا کند و عرضه و یـــــــا صادراتی انجام دهد، که 
این خود تفاوت هایی از جهت نیاز به بستر بورس 

ایجاد می کند. 

همیـــــــن واحد های کوچکی کـــــــه اقدام به 
صادرات قیـــــــر می کنند، ایـــــــن باعث نمی 
شود که نام و برند قیر ایران در منطقه یا 
کشـــــــورهایی که خواهان قیر ایران هستند، بد 

نام شود؟
 خوشبختانه امروز این مشکالت کمتر وجود دارد، 
یعنی در گذشـــــــته قیر ایران از این موضوع خسارت 
قیرهایی عرضه  یعنی بعضا  اســـــــت،  زیادی دیده 
و صادر شـــــــده اســـــــت در حالی که کیفیت الزم را 
نداشته اســـــــت و در برهه ای کیفیت قیر ایران به 
جهت عدم رعایت الزامـــــــات کیفی در بخش تولید 
از ســـــــوی برخی تولید کنندگان کوچک در خطر قرار 
گرفت. خوشبختانه درحال حاضر در مبادی خروجی 
و گمرکات کشور نظارت خوبی در خصوص صادرات 
قیر وجود دارد، ولی هنـــــــوز به صورت موردی این 
مشـــــــکل را داریم. به طور مثـــــــال پرونده هایی را 
االن به صورت مفتوح داریم که واحد های کوچک 
قیرساز با بسته بندی نفت جی اقدام به صادرات 
قیر خودشـــــــان کرده اند و این کار شایســـــــته ای 
نیست و به نام و اعتبار نفت جی آسیب می زند که 
پرونده مفتوح و در مراجع قضائی در حال رسیدگی 

است.  
بنابراین واحـــــــد هایی که این اصول را رعایت نمی 
کنند و با کیفیت پایینی عرضه های خودشـــــــان را 
انجام مـــــــی دهند، این ها طبیعتا خســـــــارت زیادی 
وارد مـــــــی کنند و هنوز هم این خطـــــــر وجود دارد، 
همانطوری که در مورد قیر عراق که از کیفیت پایینی 
به نســـــــبت قیر ایران برخوردار است اخیرا موضوع 
ریســـــــکهای ورود آن به بازار جدی است. به نحوی 
کـــــــه صنعت قیر و بازار مـــــــا را تهدید می کند، چون 
VR عراق را به نحوی وارد کشـــــــور می کنند و بعد از 
ترکیب با قیر داخلـــــــی به عنوان قیر ایران صادر می 
کنند، در حالی که اصال کیفیت قیر های تولید شده 
از سوی واحدهای معتبر قیرسازی در ایران را ندارد. 

یعنی نظارتی روی این حوزه وجود ندارد؟
 در چند سال گذشته مقداری این وضعیت 
بهبود پیدا کرده اســـــــت، اما امروز شـــــــاهد 
حضور و عرضه )VR( عراق هســـــــتیم که مجددا می 
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بینیم موضوع آن در حوزه قیر مطرح شـــــــده است. 
این امر باعث شـــــــده مجموعه تولیـــــــد کنندگان از 
طریق انجمن قیر کشـــــــور و دیگـــــــر ارگانهایی که در 
ارتباط هســـــــتیم به صورت جمعـــــــی این موضوع را 
پیگیری کنیم و با نهاد های مرتبط مذاکراتی انجام 
شده اســـــــت تا از آسیب بیشـــــــتر به نام قیر ایران 

جلوگیری شود. 
تامین  مشکل  با  قیرسازی  واحدهای  ظاهرا 

خوراک هم مواجه هستند ... 
 بله؛ یکی از بحث هایی کـــــــه در حال حاضر 
مابین واحدهای قیر ساز وجود دارد موضوع تامین 
خوراک اســـــــت که مکررًا کمبـــــــود آن مورد اعتراض 

واحد های قیر ساز قرار می گیرد. 
شرکت نفت جی خود از این موضوع رنج می برد چرا 
که پروانه بهره برداری این شرکت در اصفهان به 
میزان یک میلیون و هشتصد هزار تن در سال می 
باشد که در بهترین شرایط حدود یک میلیون تن 
ماده اولیه برای واحد تولیدی اصفهان قابل تامین 
است. خوشـــــــبختانه در طول ســـــــال جاری میزان 
عرضه خوراک وکیوم باتوم از سوی پاالیشگاه های 
افزایش محسوسی  کشور نسبت به سال گذشته 
داشته است و پیش بینی می شود عرضه وکیوم 
باتوم طی سالهای آتی حداقل تا زمان بهره برداری 
واحدهای FCC و RFCC در پاالیشگاه های کشور 
افزایش قابل توجهی داشـــــــته باشد که تا حدود 
زیادی این مشکل برطرف خواهد شد. در چارچوب 
رقابت در بورس، خوراک واحدهای قیرساز عرضه و 
بعضا با رقابت خریداری می شود البته در مقاطعی 
از سال میزان تقاضا حتی از میزان عرضه کمتر است 
که این امر به شرایط بازار و سطح تقاضا در داخل و 

خارج از کشور بستگی دارد. 
یکی از موضوعاتی که از ســـــــالها قبل وجود 
داشته بحث قیر تهاتری است که مشکالت 
متعددی را ایجاد کرد در رابطه با قیر تهاتری 

هم توضیح بفرمایید؟
 در رابطـــــــه با قیر تهاتری یک نکته اساســـــــی مطرح 
است. آن هم این است که در شرایطی که مجموعه 
دولت در رابطه با تخصیص بودجه های عمرانی در 
کشـــــــور دچار محدودیت می باشد، به خصوص در 
شرایط تحریم که فروش نفت که بخش عمده ای 
از بودجه کشـــــــور را پوشش می دهد کاهش پیدا 
می کند و تامین و پرداخت بودجه های عمرانی به 
مشکل جدی برخورد می کند، موضوع قیر تهاتری 
قابل دفاع است و می توان طوری برنامه ریزی کرد 
که از این طریق فعالیت های عمرانی در سطح کشور 

مخصوصا مناطق محروم تداوم یابد.  

 ولی مشکلی که در گذشته وجود داشته این است 
که اگر کل زنجیره تولید قیر را در نظر بگیریم، در طرح 
قیر تهاتری که در ســـــــالهای قبـــــــل در قالب قانون 
بودجه اجرا شـــــــده است، تمام هزینه های مربوط 
به تامین قیر را در قالب تخصیص ماده اولیه جبران 
می کردند، یعنی حتی هزینه های پیمانکاری اجرای 
آســـــــفالت به نحوی که غیر از هزینـــــــه های تولید، 
ارزش افزوده، ســـــــود و باالســـــــری تولید کننده، 
پوشش همه این ها در قالب تخصیص ماده اولیه 

و معادل ارزش این فهرست بوده است. 
این روش مشـــــــکالت و مسائل پیچیده ای را ایجاد 
کرده بود. مثال شـــــــرکتی پیمانکار اجرایی و یا حمل 

بوده اســـــــت که از سوی ســـــــازمان متولی به جای 
پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاری و یا کرایه 
حمل، به وی قیر تخصیص یافته اســـــــت. این امر 
باعث هرج و مرج زیادی در بازار قیر شد و خسارت 
هایی را به بار آورد و متاسفانه یکی از عوامل اصلی 
افزایـــــــش متقاضیان دریافت مجـــــــوز پروانه تولید 
واحدهای قیری در سطح کشور همین موضوع بود 
که همین امر مورد اعتراض ســـــــازمان های نظارتی 
قرار گرفت چرا که در مدت زمـــــــان کوتاهی تعداد 
قابل توجهـــــــی از پیمانکاران حمل به یکباره تبدیل 

به واحد قیرســـــــاز شدند! شـــــــما اگر به سابقه و 
تاریخچه تعدادی از فعالیـــــــن این حوزه دقت کنید 
متوجه می شوید که از پیمانکاری حمل تبدیل به 
واحد قیرســـــــاز و صادر کننده ای در مقیاس بزرگ 

شده اند.  
ولی همانطوری که عرض شد با همه این مسائل 
و مشـــــــکالت تحت شـــــــرایطی و بـــــــا رعایت برخی 
الزامات، موضوع قیر تهاتری قابل دفاع اســـــــت. 
چرا که مـــــــا یک زنجیره ای از نفـــــــت خام تخصیص 
یافته به پاالیشگاه ها داریم که تولید ماده اولیه 
قیـــــــر یا همان وکیوم باتـــــــوم در ردیف تولیدات و 
محصوالت قابل عرضه پاالیشـــــــگاه ها قرار دارد. 

به جای اینکه دســـــــتگاه اجرایی مانند وزارت راه 
یا بنیاد مســـــــکن به واحد قیرساز بابت خرید قیر 
مبلغی پرداخت کند، می توان از طریق تهاتر دیون 
پاالیشـــــــگاه ها با تعهدات شـــــــرکت ملی نفت و از 
ســـــــوی دیگر تهاتر ارزش خرید ماده اولیه از سوی 
قیرساز با تعهدات پاالیشگاه ترتیباتی را اتخاذ کرد 
انجام شود صرفا  مالی  اینکه تخصیص  که بدون 
با اعمال حســـــــاب فیمابین، حجم قیـــــــر مورد نیاز 
دستگاه های اجرایی برای پروژه هایی که در سند 
بودجه مصوب شـــــــده است تامین شود. این امر 
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به نظر قابل دفاع است و مجموعه قیر ساز ها در 
کل کشور این آمادگی را دارند که همکاری الزم را 
در این خصوص داشته باشند تا بتوانیم فعالیت 
های عمرانی را با وجود محدودیتهای تامین اعتبار 

زنده نگهداریم. 
بـــــــا توجه به اینکـــــــه قیر ایـــــــران در ردیف 
قیرهـــــــای با کیفیت دنیا قـــــــرار دارد به نظر 
شما آیا کشـــــــور ظرفیت توسعه صنعت قیر 

را دارد؟
پاسخ این سوال مثبت است. به طور قطع در رابطه 
با حوزه قیـــــــر موضوعی که اهمیـــــــت باالیی دارد، 
پتانســـــــیل خوب این بخش از صنعـــــــت نفت برای 

کسب درآمد های ارزی است، مخصوصا در شرایط 
سخت تحریم و محدودیت فروش و صادرات نفت 

خام.  
خوشـــــــبختانه در حال حاضر قیر ایران از ســـــــطح و 
جایگاه خوبـــــــی در دنیا برخوردار اســـــــت و از این 

پتانسیل باید استفاده بهتری شود.  
موانع صادراتی در این بخش اگر وجود دارد 

بفرمایید؟
 در شرایط فعلی مجموعه نهاد های سیاست 
گذار و اجرایی مرتبط با حـــــــوزه قیر از جمله؛ وزارت 

نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و نهاد هـــــــای تاثیرگذار دیگر ماننـــــــد بانک مرکزی 
و  گمرک باید تالش مضاعفی را جهت  تســـــــهیل و 
توســـــــعه صادرات قیر انجام دهنـــــــد. با توجه به 
ایران  پتانســـــــیل خوبی که عرضه صادراتـــــــی قیر 
دارد، هنوز توجه شایسته ای به این حوزه صورت 
نگرفته اســـــــت و واحدهای تولید کننده بزرگ قیر 
در کشـــــــور در بخش صادرات با موانع و چالشهای 
بزرگ  مشکالت  جمله  از  هستند.  مواجه  متعددی 
این واحدها عدم تســـــــویه به موقـــــــع مالیات بر 
نمایید متوجه  بررسی  اگر  افزوده است که  ارزش 
صادر  شرکتهای  مطالبات  حجم  که  شـــــــد  خواهید 

کننده قیر قابل توجه اســـــــت و مشکالت نقدینگی 
زیادی برای این شرکتها ایجاد کرده است. از سوی 
دیگر تغییر مکرر قوانین و مقررات ارزی و گمرکی از 
جمله مشـــــــکالت صادر کنندگان به صورت عام و 
حوزه قیر به صورت خاص می باشـــــــد که عملکرد 
شرکتها را دچار معضالت و چالشهای متعددی می 

نماید.   
ما در مجموع پتانسیل و ظرفیت خوبی را می بینیم 
که به روی قیر ایران گشوده شده است، و پروژه 
هایی هم که در نفت جـــــــی در حال برنامه ریزی و 

اجرا است جملگی در همین راستا است که به حول 
و قوه الهی منجر به ارز آوری باالتر و بهتر این صنعت 

برای کشور خواهد شد.  
یکی از معضالت مـــــــا در بخش صادرات تامین ورق 
به منظور تولید و عرضه قیر به صورت بشکه است 
که بازار قیر بشـــــــکه نفت جی به جهت برند و اعتبار 
آن در ســـــــطح بین المللی از ظرفیت باالیی برخوردار 
است. متاسفانه به جهت مشکالت جدی در رابطه 
با تامین ورق از ســـــــوی تولید کنندگان داخلی به 
جهت اولویت دادن به حـــــــوزه تامین ورق خودرو 
ســـــــازان و تولید کنندگان لوازم خانگی و معضالت 
و موانع پیش روی جهـــــــت واردات ورق از خارج از 
کشور، این بخش از ســـــــبد محصوالت نفت جی با 
وجود تقاضای قابل توجـــــــه در بازارهای هدف با 

شرایط مطلوب خود فاصله دارد.  
بعنوان آخرین ســـــــوال بفرمایید که رقبای 
ایـــــــران در منطقه چه کشـــــــورهایی  جدی 

هستند؟
 در ســـــــال های قبل تنها کشـــــــور بحرین به عنوان 
یکی از تامین کنندگان قیر در منطقه معروف بوده 
و فعالیت داشـــــــته است، ولی  در حال حاضر کشور 
عراق با توجه به طرح های توسعه ای که طی چند 
سال اخیر اجرا کرده اســـــــت، به عنوان یک رقیب 
جدی مطرح می شود. در حوزه شمال کشور طبیعتا 
کشـــــــورهای ترکیه و روســـــــیه رقیب جدی ایران در 
تامین قیر کشـــــــورهای حوزه منطقه قفقاز و اروپای 
شـــــــرقی و منطقه دریای ســـــــیاه می باشند. با این 
حال تقاضا برای قیر ایران در این بخش نیز همواره 

وجود داشته است.  
واحد نســـــــبتا بزرگی اخیرا در کشـــــــور آذربایجان به 
بهره برداری رسیده است که بخش عمده نیاز این 

کشور را تامین می کند. 
 ولی بـــــــا این حال با توجه به ســـــــابقه و کیفیت 
قیر ایران هنوز ظرفیت خوبی برای عرضه بیشـــــــتر 
قیر ایران مخصوصا در حوزه کشـــــــورهای واقع در 
منطقه آســـــــیای مرکزی و افریقا وجود دارد و در 
حال حاضر مشکلی که داریم عدم امکان تامین 
همه نیاز ها و خواســـــــته های مشتریان در سطح 
بین المللی  اســـــــت و به نظر می رسد واحد های 
بزرگ قیر ســـــــاز در این حوزه می توانند فعال تر 

عمل کنند. 
ایران در مجمـــــــوع بزرگ ترین تولید کننده و عرضه 
کننده قیر در منطقه اســـــــت و هنوز هیچ کشوری به 

اندازه ایران توان تولید قیر را ندارد.

برگرفته از: نفت ما



تعرفۀ آبونمان

اشتراک 12 ماههاشتراک 6 ماههاشتراک 3 ماهه

تهران 105000
)یکصد و پنج هزار( تومان

شهرستان 120000
)یکصد و بیست هزار( تومان

تهران 210000
)دویست و ده هزار( تومان

شهرستان 240000
)دویست و چهل هزار( تومان

تهران 420000
)چهارصد و بیست هزار( تومان

شهرستان 480000
)چهارصد و هشتاد هزار( تومان

تعرفه ماهانه )تومان(سایزمحل تبلیغ

A41.200.000ابتدا تا فهرست – سمت راست

A41.400.000ابتدا تا فهرست – سمت چپ

A41.000.000صفحات میانی و انتهایی

42.000.000*4 سانتی مترلوگو روی جلد

نام و نام خانوادگی :..................................................................................... نام شرکت : ......................................... 

سمت : .................................................. تلفن : ......................................... موبایل : .............................................

نوع مشارکت )لطفًا از انواع اشتراک و یا آگهی های قید شده انتخاب شود(: .....................................................................................

نشانی : ........................................................................................................................................................

..................................................................................... کدپستی : ................................................................

مبلغ ............................................ ریال طی حواله بانکی شماره ....................................................مورخ ..........................

بانک ...........................................واریز شد.

لطفا هزینه اشتراک را به حساب بانک ملت به شماره 4015615532 و یا شماره کارت  6104337925673129
بنام آقای امیرسامان اسکندری واریز و فیش واریزی همراه با فرم اشتراک تکمیل شده را به شماره واتساپ 09357983310 ارسال نمایید.

توجه : خواهشمند است هرگونه تغییر آدرس را سریعًا به دفتر مجله اطالع دهید.

تعرفۀتبلیغات



www.hamgambasanat.ir
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