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 نقــش کاال و  تولیــدات داخلی در خــود کفایی ، آثار 
و نتایج فرهنگی، سیاســی و اقتصادی فراوانی دارد  
که برخی از آنها از جمله ایجاد اشــتغال، زمینه سازی 
سیاســی،  و  اقتصــادی  اقتــدار  و  اســتقالل  بــرای 
جلوگیری از انتقال ســرمایه ها بــه خارج، ایجاد مانع 
بــر ســر راه نفــوذ بیگانــگان، ارتقــاء تجربــه و مهــارت 
افزایــی، بسترســازی بــرای افزایــش ارزش افزوده، 
تقویــت روحیه خودباوری، خنثی ســازی تحریم های 
دیگــران،  بــه  وابســتگی  کاهــش  دشــمنان، 
مهارت افزایــی نیــروی انســانی و تربیــت متخصــص 

و.... را فراهم می کند .
ایران در حوزه های نظامی، فناوری، علمی و درمانی 
به پیشرفت های باالیی رسیده است ، اما در حوزه 
اقتصــادی همچنان با چالش ها و مشــکالتی مواجه 
هســتیم  با تکیه بر توان داخلی و محوریت مســائل 

اقتصــادی،  ایــن تکلیــف بــرای همه ایجاد می شــود 
کــه در راســتای ایجــاد تحــول در مســائل اقتصــادی 
همــه توان خــود را بــه کار گیرند و همچنیــن تکیه بر 
ظرفیــت داخلــی و محوریــت تولیــد، نشــان دهنــده 
نقــش تقویــت تولیــد در خودکفایــی هــر چه بیشــتر 

کشور است.
 بــرای دســتیابی به حــد معقولی از تولیــدات داخلی  
و خودکفایــی نیاز جدی به  برنامه ریزی اســت ،نیل 
به اســتقالل اقتصادی، ضرورتی اســت انکار ناپذیر 
. چــرا کــه بــدون دسترســی بــه چنیــن جایگاهــی در 
عرصــه اقتصــاد، امــکان تحقــق  اقتــدار و امنیــت و 
آرامــش اقتصادی، رفاه همگانی، عدم وابســتگی و 

رفع خطر نفوذ بیگانگان میسر نخواهد بود.
بــا دقــت و تمرکــز کــردن بر مســیر حرکت کشــورهای 
پیشــرفته اقتصــادی ایــن نکتــه برای ما روشــن می 

نقش کاال و تولیدات داخلی 
در خودکفایی

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

سیاستگذاری ماهنامه همگام با صنعت

شــود کــه همــه ایــن کشــورها در یــک بــازه زمانــی 
معینــی، واردات را کاهــش داده انــد و تمرکز خود را 
روی تولیــد داخــل گذاشــته اند. در این بــازه زمانی 
تولیــدات داخلــی افزایــش مــی یابــد و مــردم نیــز از 
تولیــد ملی خــود بهره مــی برند. ایــن فرصت باعث 
مــی شــود کارخانجات داخلــی برای ارائــه کاالی بهتر 
و مرغوبتــر با یکدیگر به رقابت ســالم دســت بزنند 
و ایــن رقابــت به بهبــود کیفیت کاالها مــی انجامد. 
حمایت دولتها از تولید کنندگان باعث می شــود که 
مــردم به خریــد کاالی داخلی روی آورنــد تا بتوانند 
به اقتصاد کشور خود نیز کمک کنند. با خرید مردم 
از محصوالت داخلی و حمایت آنان، تولید کنندگان 
نیــز بــرای ارائــه محصــول بهتــر و باکیفیــت تــر تالش 
بیشــتری مــی کننــد و آنوقــت نقــش کاالو تولیــدات 

داخلی در خود کفایی خود را نشان خواهد داد.
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1( مدیــر کارآمــد؛ از ابتــدا بــه دنبال کار اســت و بعد 
از موفقیت هــا احســاس افتخــار مــی کنــد و اگــر قــدر 

کارهای مثبت او را بدانیم خوشحال می شود.
ولــی مدیر پر مدعا؛ از ابتدای ورود به شــرکت توقع 
دارد همــه قــدر او را بداننــد کــه افتخــار داده و این 
مدیریــت را قبــول کــرده و خوشــحال مــی شــود اگــر  
همــه او را باالتــر و بهتــر از بقیه ببینند؛ حتــی اگر هیچ 

کار مثبتی در سازمانش انجام نداده باشد.
2( مدیــر کارآمد؛ شــرایط موجــود را در ابتــدای ورود 
بــه ســازمان در کوتاه تریــن زمــان می بیند و شــروع 
هم چنیــن  و  موجــود  فرصت هــای  شناســایی  بــه 
شناســایی و هم فکری با نیروهای خوب و با انگیزه 
ســازمان می کنــد. او بــه تحــول می اندیشــد؛ ارتقــا  
تــالش در  و  جــاری  کار  بــا  و  تــوام  را  ســازمان دهی 

شرکت انجام می دهد.
ولــی مدیــر پــر مدعا؛ ابتــدا حتــی  کارهای جــاری را با 
مشــکل روبــه رو کــرده، ســپس کارهــا را تعطیــل و 
تغییر ســاختار و چارت سازمانی را اولویت اول اعالم 
می کنــد، برای تغییرات پی درپی بیش از کاِر شــرکت 
وقــت می گذارد و بعد از چند ماه )گاهی بعد از چند 
سال( می گوید: سازمان ضعیف و دارای نقاط ضعف 
بســیار  اســت و ســپس تیر آخر را می زند و می گوید: 
نمــی گذارنــد کارم را انجــام دهــم! و بعــد بــا بیــان 
اینکــه قــدر مــن را ندانســتند بــا تهدیــد به اســتعفا 
هم چنان ســازمان را فشــل نگه می دارد و اگر کســی 

نازش را نکشد، با استعفا شرکت را ترک می کند.
3( مدیر کارآمد؛ درآمد خلق می کند و درآمد حاصله 
را در سازمان برای کارهای جاری و توسعه ای هزینه 
می کنــد. مدیر کارآمــد؛ خودش کارآفرین اســت و از 
نقاط قوت ســازمانش برای خلق پول و ســود بیشتر 

استفاده می کند.

چند تفاوت مدیر کارآمد
با مدیر پر مدعا

یادداشتی از مهندس امیرحسین کاوه
مدیر عامل گروه صنعتی سدید

و عضو شورای سیستگذاری ماهنامه همگام با صنعت

ولــی مدیــر پــر توقــع و مدعــی؛ انتظــار دارد از خزانــه 
دولــت  یــا ســهامداران خصوصــی، پول به شــرکت 
بیاورنــد تــا او خــوب خرج کنــد و هنــگام اعتراض به 
عــدم کســب درآمــد، می گویــد: اگــر مــن قــرار بــود 
پــول خلــق کنــم که خودم بــرای خودم یک شــرکت 

تاسیس می کردم و مدیر شما نمی شدم.
4( مدیــر کارآمد؛ برای پرســنِل شــرکت عاقالنه خرج 
می کنــد، ریخــت و پــاش نمی کنــد و حــق همــه را به 
میزان اســتحقاق بالفاصله می دهد؛ و پرسنل خوب 
را تشویق و پرسنل ناالیق یا تنبل را تنبیه می کند. 

امــا مدیر پر مدعا؛ همیشــه فقط برای کســانی که می 
بینــد و نزدیکــش و دور بــرش هســتند تشــویقی می 
نویســند و کار مثبــت افــراد دورتر را نمــی تواند ببیند 
؛  از تنبیــه خاطیان می ترســد. او گاهی اوقات  بســیار 
از جیــب  از کیســه خلیفــه!  بخشــنده اســت. )البتــه 
خودش خسیس ترین نفر است(خیلی راحت پاداِش 
بــه کار انجــام نشــده یــا کاری کــه وظیفه ات بــوده را 
بیــش از اســتحقاق می دهــد و دلــش می خواهــد به 
همه باج سیبیل دهد تا کسی موی دماغش نشود.

5( مدیر کارآمد؛ خودش را وقف ســازمانش می کند 
ولی مدیر پر مدعا؛ سازمان را وقف خودش می کند.
6( مدیر کارآمد؛ وقت و آبرو و علم و توان و اعصاب 
و ذهــن و جــان خــودش را در شــرکتی کــه مدیریت 

می کند هزینه می کند تا موفقیت ها بیشتر شود.
اما مدیر پر مدعا؛ می گوید نباید کوپن خودم را خرج 
کنــم شــاید جــای دیگــر بتوانم امتیــاز بیشــتری برای 
خــودم بگیــرم و موفقیــت و شکســت شــرکت زیــاد 
برایــش فرقی نــداره چون خودش را بــرای موفقیت 
ها به آب و آتش نزده و در صورت شکســت حقوق 
و دســتمزد و پــاداش خــودش را حتــی پیــش پیش 

گرفته است!

7(مدیــر کارآمد؛ چشــم به راه کســی نمی ماند، دل 
بــه دریــا می زنــد و بــا همــت و تــوکل و اعتمــاد بــه 
تخصــص همــکاران پیــش مــی رود. بــه مجموعــه و 
پرسنل  تحت مدیریش سرکشی می کند و با پرسنل 

ارتباط سازنده دارد!.
ولــی مدیــر پر مدعــا؛ دِر اتاقش به روی همه بســته 
و خــود را در پیلــه ی شــأنیت مدیــر ارشــد پیچیده و 
در دســترس نیســت و  تــا ســیاه لشــکری، پشــت و 
پناهــش نباشــد؛ از صندلــی خــود تــکان نمی خــورد 
و مرتــب می گویــد: نمی شــود؛ بــس اســت و چــرا و 
چگونه..بهانــه زیاد دارد  و آخراالمر  کار را با تعلل و 
تاخیــر، نیمه کاره انجام می دهد و در انتها می گوید: 

دیدید که گفته بودم !
تفاوت هــای  تفــاوت؛   7 ایــن  اســت  ذکــر  شــایان 
عمومی اســت که برای طوالنی نشدن مطلب از ذکر 

مابقی موارد که کم هم نیست خودداری می کنم.
مدیــر کارآمــد؛ نیــاز امــروز کشــور ایــران ،،، و کاش 
مــی  فرصــت  بــه دیگــران  کمــی  پــر مدعــا  مدیــران 

دادند!…



تــن رســیده ایم طــوری که در حــوزه ســیمان اکنون 
یک صادر کننده هستیم.

رزم حســینی ادامه داد: در حوزه پتروشــیمی قبل از 
انقالب ظرفیتی نداشــتیم، اما اکنون به 77 میلیون 

تن ظرفیت تولید و توان صادراتی رسیدیم.
صــادرات ۵ میلیــارد دالری صنایــع غذایــی 

کشور
وزیــر صمــت گفــت: در حــوزه صنایــع غذایــی 
پیشرفت های خوبی به دست آمده است و صادرات 

5 میلیارد دالری در این حوزه داریم.
رزم حسینی به صادرات شیرینی و شکالت ایران به 
58 کشور دنیا اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه 
خراســان  در  آشــامیدنی  تولیــد  شــرکت  یــک  فقــط 
رضوی به بیش از 60 کشــور دنیــا محصوالت خود را 

صادر می کند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه قبل از انقالب صادرات 
کشــور 500 میلیــون دالر بــوده اســت، ادامــه داد: 
اکنــون در همیــن 10 ماهــه امســال 26 میلیــارد دالر 
صــادرات داشــتیم و 54 میلیــارد دالر حجــم تجــارت 

خارجی کشورمان بوده است.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه دیگــر ظرفیت های توســعه 
کشــور، گفت: کشــور مــا فقط نفــت خیز نیســت، بلکه 
کشــوری معدن خیــز نیز اســت، 5 میلیارد تــن معادن 
کشف شده در حوزه های مختلف داریم که باید از این 

ظرفیت استفاده بهینه بیشتری برای توسعه شود.
در  اینکــه  بیــان  بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  وزیــر 
حوزه های معدنی از جمله ســنگ آهن، مس، سرب 
و روی بــه پیشــرفت های خوبــی دســت یافته ایم، 
اضافــه کرد: در حــال راه اندازی هلدینگ اســتخراج 
و  تعامــل  بــا  صمــت  وزارت  در  آن  فــرآوری  و  طــال 

هماهنگی بخش خصوصی هستیم.

وزیر صنعت:
ایران صادرکننده لوازم خانگی به 

اروپا شد / صادرات شیرینی و شکالت 
به 58 کشور دنیا 
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تجارت

در  خانگــی  لــوازم  کارخانجــات  گفــت:  صمــت  وزیــر 
شــرایط ســخت تحریمی با فعالیت شبانه روزی بازار، 
صادرات خوبی به کشور های همسایه دارند و حتی 

به کشور های اروپایی نیز صادرات دارند.
به گــزارش همگام با صنعت از پایگاه اطالع رســانی 
شــبکه ایران کاال، علیرضا رزم حســینی با بیان اینکه 
قبل از انقالب تنها دو نشان تجاری )ارج و آزمایش( 
در ایــن حــوزه فعــال بودند افــزود: اکنــون با وجود 
شــرکت های  خــروج  و  ظالمانــه  تحریم هــای  همــه 
خارجــی تولیــد لوازم خانگی ازکشــورمان، 5 شــرکت 
داخلــی بــا نشــان های تجاری معــروف در ایــن حوزه 

فعال هستند که صادرات نیز انجام می دهند.
وی اضافه کرد: در حوزه تولید مس در اول انقالب 
تــن  هــزار  بــه 512  اکنــون  امــا  نداشــتیم،  ظرفیتــی 
ظرفیــت تولید در این حوزه رســیده ایم و رتبه دهم 

دنیا را داریم.
رزم حســینی گفــت: طرح های توســعه در حوزه مس 
در حال اجرا اســت و ساالنه حدود 1.5 میلیارد دالر 

صادرات در انواع محصوالت مس داریم.
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت همچنیــن ادامه داد: 
در حــوزه فــوالد از ظرفیــت تولیــد 700 هــزار تــن در 
اوایــل انقــالب بــه 56 میلیون تن ظرفیــت تولید در 
حال حاضر رســیدیم، تا 15 ســال پیــش وارد کننده 
فوالد بودیم، اما اکنون به یک صادرکننده مهم در 

این حوزه تبدیل شده ایم.
رزم حســینی گفــت: ظرفیت تولیــد خــودرو از 160 هزار 
دســتگاه ســالیانه در اول انقالب به 2 میلیون و 600 
هزار دستگاه در حال حاضر رسیده است، البته ارتقاء 

کیفیت خودرو ها حائز اهمیت و در دستور است.
وی افزود: از ظرفیت تولید 7 میلیون تنی سیمان در 
اول انقالب هم اکنون به ظرفیت تولید 88 میلیون 
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حمید زادبوم 

معــاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران تشریح کرد:

" رشد 3.1 درصدی 
بازگشت ارز حاصل از 

صادرات در دی ماه نسبت 
به آذر ماه سال جاری "

معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران گفــت: میزان صــادرات غیرنفتی مشــمول رفع 
جــاری  پایــان شــهریورماه ســال  تــا  ارزی  تعهــدات 
65.7 میلیــارد یــورو بــرآورد شــده کــه بــا احتســاب 
حداکثــر زمان ایفــای تعهدات ارزی، میــزان تعهدات 
ارزی صادرکننــدگان تــا پایــان دی  مــاه ســال جــاری 

59.9 میلیارد یورو است.
به گزارش همگام با صنعت به نقل از روابط عمومی 
سازمان توســعه تجارت ایران، حمید زادبوم تعداد 
صادرکنندگان مشــمول رفع تعهدات ارزی را 23118 
صادرکننــده اعــالم کــرد و اظهار داشــت: این تعداد 
نســبت بــه مردادماه ســال جــاری با افزایــش 509 
صادرکننــده از رشــدی معــادل 2.3درصــد برخوردار 

بوده است.
 وی افــزود: تعــداد صادرکننــدگان در شــهریورماه 
بیشــترین رشــد را در شــش ماهــه اول ســال جاری 
داشــته و از رشــد یــک درصــدی فروردین به رشــد 

2.3درصدی رسیده است.
ارز  بازگشــت  میــزان  ارزی  اقــدام  کمیتــه  مســئول 
تــا 30 دی  حاصــل از صــادرات از 21 فروردیــن 97 
99  را 41.3 میلیــارد یــورو اعــالم کــرد که بــا افزایش 
1.2 میلیــارد یورو نســبت به ماه قبل نشــان دهندۀ 

رشدی معادل 3.1 درصد است.
ارزی  تعهــدات  ایفــای  میــزان  افزایــش  زادبــوم 
صادرکننــدگان را ناشــی از اجرایــی شــدن مصوبــه 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت دانســت و اظهار 
و  تکمیلــی  دســتورالعمل  ابــالغ  بــا  کــرد  امیــدواری 
اجرایی مصوبه مذکور، شــرایط برای ایفای تعهدات 

صادرکنندگان، تسهیل شود.

در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛
بازار 1100 میلیارد دالری صادرات 

به همسایگان
رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: بر اســاس پژوهش های ما کشــورهای همسایه تا 1100 

میلیارد دالر ظرفیت صادرات دارند که می توانیم 20 درصد این بازار را در اختیار بگیریم.
حمیــد زادبــوم در هفتمیــن همایش ســاالنه اقتصاد مقاومتــی درباره صادرات به کشــورهای 
همســایه گفت: در ســال 2019 در مؤسســه مطالعات بازرگانی، پژوهشــی داشــتیم که نشان 
می داد که کشــورهای همســایه ما در حوزه واردات تا 1100 میلیارد دالر می توانند بازار داشــته 

باشند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه فرمایــش مقــام معظــم انقــالب مبنــی بر اینکــه بایــد 20 درصــد بازار 
کشورهای همسایه را در اختیار داشته باشیم، این بازار برای ما تا 200 هزار دالر ایجاد فرصت 

می کند البته این میزان صادرات به همسایگان نداریم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ادامه داد: در این چند ســاله صادرات ما 44 تــا 45 میلیارد 

دالر بوده است البته پتانسیل آن را داریم که این میزان صادرات را افزایش دهیم.
وی افزود: به عبارت دیگر با اتکا به منابع داخلی کشــور که کم هم نیســت می توانیم آنها را 

به تولید تبدیل کرده و صادر کنیم.
زادبــوم تاکیــد کــرد: فعاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان نگران بــازار محصوالت خود نباشــند 
بازار آنها همین کشورهای همسایه ماست. چهار کشور عمده واردکننده تا 1100 میلیارد دالر، 
امــارات، ترکیه، روســیه و عربســتان اســت که بایــد درباره نحــوه تعامل با آنها بررســی هایی 

صورت گیرد. بنابراین باید کاری کنیم تجار و صادرکنندگان ما احساس آرامش کنند.
وی ادامه داد: صادرات برق ما به پاکســتان 100 مگاوات اســت که آنها عالقه مندند تا 500 

مگاوات افزایش یابد و ما این ظرفیت را داریم
رئیس ســازمان توســعه تجارت تصریح کرد: توانیر در حال ســرمایه گذاری اســت که صادرات 
بــرق بــه پاکســتان را افزایــش دهــد کــه این اتفــاق به افزایــش روابــط میان دو کشــور کمک 

می کند.
زادبــوم گفــت: در بحــث موافقــت نامــه ترجیحی بــا 6 یا 7 کشــور موافقت نامــه ترجیحی امضا 
کردیــم. بــا ســوریه تجــارت آزاد داریــم، عضو اتحادیه اوراســیا شــده ایم، با صربســتان وارد 

مذاکره شده ایم تا تجارت آزاد داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: دســتیابی به تجارت آزاد با کشــورهای دیگر هوشمندی الزم را می طلبد. 
مثــاًل بــرای ایجــاد تجــارت آزاد با اوراســیا باید هم امتیاز بدهیــم و هم امتیــاز بگیریم، دولت و 

مجلس هم حمایت کنند.
رئیس ســازمان توســعه تجارت یادآور شد: با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق 
کــه روابــط اقتصــادی ما یــک طرفه اســت نمی توانــد ایــن وضعیت بلندمــدت ادامه داشــته 
باشــد، مــا در حال حاضر 30 درصد بازار افغانســتان و 20 درصد بازار عــراق را داریم اما مرتب 
بــه مــا انتقــاد می کنند که ما هم باید به شــما کاال صادر کنیم از همیــن رو تعرفه صادرات 20 

قلم کاال به افغانستان را صفر در نظر گرفته ایم.
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بانک، بورس و بیمه
مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای تاکید کرد:

نمایندگان بیمه، حامی مشتریان در زمان 
پرداخت خسارت

مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی گفت: نمایندگان 
عــالوه بــر فــروش بیمه نامــه بایــد حامــی مشــتریان در زمــان پرداخــت 

خسارت باشند.
به گزارش همگام با صنعت به نقل از روابط  عمومی بیمه کوثر، مهرداد 
رضایــی در چهارمیــن همایــش تجلیــل از نماینــدگان برتــر اظهار داشــت: 
فــروش برخط و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی از الزام های کســب  

و کار در این دوران و آینده است.

وی بــه نظــارت الکترونیکــی در آینــده نزدیــک اشــاره کــرد و افــزود: بــا 
افرایش نظارت ها، رضایت مشتریان فراهم خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی، تغییر آیین نامه 
»88« را عاملــی انگیزشــی بــرای نماینــدگان دانســت و گفــت: موضــوع 
کارمــزد نماینــدگان در دســت تغییــر بــوده و سیاســت کالن بــه ســمت 
تشــویق نماینــدگان و ایجــاد انگیزه مضاعف بــرای آن ها در مســیر تغییر 

است.

رییــس کل بانــک  مرکــزی گفــت: بانک مرکــزی به منظور ایجاد تســهیل در پرداخت های الکترونیکی بزودی از پــروژه حذف تدریجی اســتفاده از فیزیک کارت خرید 
رونمایی می کند.

»عبدالناصر همتی« در پســت اینســتاگرامی اعالم کرد: بانک مرکزی به منظور ایجاد تســهیل در پرداخت های الکترونیکی بزودی از پروژه اســتفاده از تلفن همراه 
برای انجام تراکنش های خرید در فروشگاه ها و حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می کند.

وی افزود: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار است و به  شکل کامال امن، این امکان را فراهم می سازد که مشتریان بانک ها بتوانند 
با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون تلفن همراه، بدون تماس با کارتخوان تراکنش های الزم را انجام دهند.

همتی افزود: انجام تراکنش های خرید با اســتفاده از تلفن همراه عالوه بر ســهولت کاربری می تواند در رعایت پروتکل های بهداشــتی در شــرایط کرونایی مفید و 
مؤثر باشد.

کارت خرید کارتی است با نام، قابل شارژ مجدد که امکان خرید از دستگاه های کارتخوان و فروشگاه های اینترنتی را به دارنده آن می دهد.
این کارت جایگزین مناسبی برای بن یا سبد کاال است که بسیاری از سازمان ها، نهادها و شرکت ها به کارکنان خود ارائه می دهند.

اسفندماه 1399 - شماره سوم

همتی خبر داد:

پروژه جدید بانک مرکزی
برای حذف تدریجی

کارت خرید



13

قائم مقام بـــــورس کاالی ایران دربـــــاره اینکه آیا 
محصولـــــی از زیرمجموعه های شســـــتا به تازگی در 
بورس کاال پذیرش و عرضه شـــــده است؟ گفت: 
ورود شـــــرکت های جدید زیر مجموعه شســـــتا به 

تازگی در دستور کار قرار گرفته است.
بـــــه گزارش همگام بـــــا صنعت به نقـــــل از پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران، »رضا محتشمی پور« به 
موضوع تفاهمنامه شســـــتا و بورس کاالی ایران 
اشـــــاره کرد و افزود: همکاری در توسعه معامالت 
کاال و اوراق بهادر مبتنی بر کاال از ســـــوی شســـــتا و 
شرکت های زیر مجموعه آن در بورس کاالی ایران 

موضوع اصلی این تفاهمنامه به شمار می رود.
محور اول، شفافیت

قائم مقام بورس کاالی ایران با بیان اینکه 
ایـــــن تفاهمنامـــــه بر پایه ســـــه محور اصلی 
امضا شده است، گفت: در وهله نخست، شرکت 
هـــــای تابعه شســـــتا با هدف ایجاد شـــــفافیت در 
درآمدها و قیمت های معامالتی، تمایل به عرضه 
محصوالتشـــــان در بورس کاالی ایـــــران دارند که 
این فرآیند به تازگی آغاز شـــــده و برخی کاالها در 
مرحله پذیرش قرار دارند و چند محصول نیز پس 

از پذیرش، معامالت موفقی را تجربه کرده اند.
محور دوم، عرضه امالک

وی در خصـــــوص محـــــور دوم تفاهمنامـــــه 
مذکور گفـــــت: عرضه امالک مازاد شســـــتا، 
محور مهـــــم دیگر ایـــــن تفاهمنامه اســـــت که در 
راســـــتای عملیاتی شدن این رویداد، پس از جمع 
آوری اطالعات امالک شســـــتا و تفکیک امالکی که 
قابلیت عرضـــــه در بـــــورس کاال را دارند، مدارک 
تکمیـــــل و به بورس کاال جهـــــت پذیرش و عرضه 

ارسال می شود.

قائم مقام بورس کاال خبر داد:

کاالها و امالک شستا 
در راه بورس کاال
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محور سوم، تسهیل ضمانت ها
محتشمی پور، محور سوم تفاهمنامه را بحث 
تســـــهیل ضمانت های شـــــرکت های عرضه 
کننده شســـــتا در بورس کاالی ایـــــران اعالم کرد و 
گفت: با توجه به آنکه ضمانت شرکت بزرگ شستا 
برای زیرمجموعه های این شرکت در روند معامالت 
بورس کاال وجود خواهد داشـــــت، در مورد عرضه 
شـــــرکت های کوچک تر می تـــــوان از ضمانت های 
شســـــتا بهره برد که البته برای بررســـــی کارشناسی 
و دقیق تر ســـــه محور اعالم شـــــده، مقـــــرر گردید 
کارگروهی بـــــا حضور مدیران بورس کاال و شســـــتا 
ظرف دو هفته آینده ایجاد شود تا اجرای هر کدام 

از این محورها به صورت جداگانه پیگیری شود.
ارتباط قدیمی بورس کاال و شستا

قائم مقام بورس کاالی ایران در پاســـــخ به 
این پرســـــش که آیا محصولی از زیرمجموعه 

های شســـــتا به تازگی در بـــــورس کاال پذیرش و 
عرضه شـــــده اســـــت؟ گفت: ورود شـــــرکت های 
جدید زیر مجموعه شســـــتا به تازگی در دستورکار 
قـــــرار گرفته اما تاکنـــــون عرضه محصـــــوالت پایه 
ســـــلولوزی مثـــــل انواع کاغـــــذ کرافت و تیشـــــو و 
همچنیـــــن بعضـــــی از کاالی های زنجیـــــره کلر مثل 
مونوکلرو اســـــتیک اســـــید در بـــــورس کاال عرضه 

موفقی را داشته اند.
وی افزود: بورس کاال از گذشـــــته با شـــــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی ارتباطی قدیمی و نزدیک داشته 
اســـــت به طوریکه بعضی از بزرگترین عرضه کنندگان 
بورس کاال مثل ذوب آهن اصفهان و مجموعه تاپیکو 
از زیرمجموعه های شستا هستند و در واقع تفاهمنامه 
ای که به تازگی امضا شـــــده اســـــت، چند گام مهم و 

جدید به ظرفیت های قبلی اضافه می کند.
محتشـــــمی پور در ادامه با بیـــــان اینکه بهره مندی 
هر شـــــرکتی از ظرفیت های بورس کاالی ایران، آن 
شرکت را به بازاری با وسعت ایران متصل می کند، 
گفت: بورس کاال یک بســـــتر مناســـــب بـــــرای ایجاد 
شـــــفافیت در معامالت است، این شـــــفافیت برای 
نهادهای عمومـــــی، جذابیت ویژه ای دارد چراکه با 
ورود شـــــرکت ها به بورس کاال، اساســـــا نیازی به 
بازرسی های سخت گیرانه به منظور تحقق شفافیت 
وجود ندارد و در چنین شـــــرایطی دیگر دغدغه ای 

نسبت به مکانیزم های فروش باقی نمی ماند.
وی در پایان گفت: بر این اساس ظرفیت بازارهای 
بـــــورس کاال یک فرصت مناســـــب برای توســـــعه 
تجاری شستا به شمار می رود و در مقابل فرصتی 
برای بورس کاال ایجاد می شـــــود تـــــا به طراحی و 
پیاده سازی ابزارهای نوین مالی و تسهیل تامین 

مالی شرکت های شستا اقدام کند.
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روند حرکت منابع مالی
و نقش بازار سرمایه

گـــــردش منابـــــع مالی در هر کشـــــور بر اســـــاس روند 
اقتصادی موجود در آن به حوزه های مختلف تولیدی 
، خدماتـــــی و... هدایـــــت می گـــــردد کمـــــا اینکه در 
کشـــــورمان نیز هر از چندگاهی با اقبال بازار به سمت 
یک یا چند محصول تولیدی و یا خدماتی و یا شرایط 
غیر قابل پیشبینی بین المللی ، منابع مالی ، به سوی 
محصـــــوالت مختلف متمایـــــل می گردد کـــــه از جمله 
میتوان به رونق صنعت گردشـــــگری ، خودروسازی  ، 
کشـــــاورزی و ... در مقاطع مختلف زمانی اشاره نمود 
که در نتیجـــــه ، درآمد منابع مالی حاصـــــل از آن نیز، 
عمدتا و بصورت سنتی از طریق بانکهای کشور ذخیره 

و سرمایه گذاری می گردید.
 در سالهای سازندگی و پس از جنگ، رویه استفاده 
از منابع زیرزمینی ، معدنی و صنعتی از مســـــیر برنامه 
ریزی و مدیریت پیش رونده، منجر به تاســـــیس زیر 
ســـــاختهای نیروگاهی ، تولید مـــــواد اولیه ، میعانات 
گازی وگســـــترش صنایع مادر به طرق مختلف گردید. 
از اینـــــرو مـــــراودات صادراتـــــی و وارداتی نیـــــز بالطبع 
گســـــترش صنایع مختلف در کنـــــار فعالیتهای گمرکی ، 
بنادر ، فـــــرودگاه ها، خطوط راه آهـــــن و ... افزایش 
قابل توجهی پیدا نمود که این مهم مســـــبب توجه 
بیشـــــتر به ارزهای مختلف خصوصا دالر شد ، اقتصاد 
نو پای جدید در کشـــــور، افزایش سانتیمانتالیســـــم 
اجتماعـــــی ، افزایـــــش ســـــطح علمی دانشـــــجویان و 
پذیرش آنان توسط کشورهای دیگر ، باال رفتن توان 
آموزشی کشور و جذب دانشجویان خارجی ، افزایش 
تعامـــــالت بین المللـــــی و ســـــرمایه گذاریهای خارجی 
بخصوص در صنعت انرژی کشور ، کشف ذخائر قابل 
توجه گازی و نفتی و افزایش درآمد کشور ، باال رفتن 
توان مالی خانواده های متوسط و افزایش سفرهای 
تفریحی به کشورهای دیگر ... همه و همه دست به 
دست هم دادند تا ارز در کشور بخودی خود تبدیل 
به کاالیی بـــــا ارزش گردد. سیاســـــتگذاریهای غلط ، 
عدم کنترل نقدینگی و تورم ، نوسانات سیاسی بین 
المللی ، افزایش رقبـــــای منطقه ای و کاالیی ، دالیل 

دیگری شد برای ایجاد بازار کاذب ارز . 
از ســـــوی دیگر افزایش جمعیـــــت و تمایل جامعه به 

ســـــمت رفاه و تجملگرایی بیشـــــتر ، منجر به سرمایه 
گذاری در بخش ســـــاخت و ســـــاز ، خریـــــد و فروش 
ملک، ســـــاخت خانه هـــــای ارزان قیمت جهت قشـــــر 
آســـــیب پذیر و ســـــاخت خانه های ویالیی برای قشر 
مرفه شـــــد. که این امر منجر بـــــه افزایش ناگهانی و 
حبابی قیمت در بخش مسکن گردید ، که به فراخور 
نوســـــانات در بازار مســـــکن، صنایع مرتبط با آن را به 
شکل قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار داد و موجبات 
گســـــترش آن را پدید آورد ، این مهـــــم، خود بوجود 
آورنده کســـــب و کارهـــــای جدیدی ماننـــــد ، طراحی 
ودکوراســـــیون داخلی ، صنایع تزئینی خاص ، صنایع 
بهداشتی نوین، مصالح ســـــاختمانی ویژه و شاید از 
همه مهمتر در بخش اجتماعی، ظهور قشر پردرآمدی 

گردید که منحصر به هیچ طبقه اجتماعی خاصی نبود 
، این قشر بعدها با نام بساز/بفروش شهره گشتند 
و بـــــا فعالیتهای اقتصادی دیگـــــر، فرهنگ درآمدزایی 

برای کسب منفعت بیشتر را رواج دادند که بر تیغ دو 
لبـــــه منفی و مثبت بازار کارجامعه ) کســـــب مال از راه 
داللی و کســـــب مال از راه نوآوری و تولید ( در تعلیق 
بود این فرهنگ رفته رفته با گسترش کسب منفعت 
بر اســـــاس راحت طلبی و پیشرفت به بیراهه ای گام 
نهاد که نتیجه آن نابودی کسب وکارها و بر باد رفتن 
سرمایه های خرد قشـــــر کم درآمد جامعه و از دست 
رفتن سرمایه های کالن قشر پردرآمد ، اما فاقد علم 

سرمایه گذاری ،جامعه گردید.
هجـــــوم ســـــرمایه گـــــذاران بـــــه بخـــــش مســـــکن و 
درآمدزائیهای مختلف مبتنی برپیوند ساختاری/مالی 
با صنایـــــع مرتبط ،زنجیره مالی در گـــــردش و بزرگی را 
پدید آورد که موجبات ورود بازار مالی به این عرصه 

شـــــد، بانکها به خرید و ســـــرمایه گـــــذاری در بخش 
مســـــکن روی آوردند و در نتیجه برای پوشش حجم 
نقدینگی بازار، موسســـــات مالی با همان بی برنامه 
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گی بازار ارز شـــــروع به رشـــــد نموده و با در دســـــت 
گرفتن بازار ســـــکه و ذخائر طال ، به رشـــــد داللی به 
جای تولید و تکمیل زیر ســـــاختها کمک نمودند. این 
روند، کسب و کارهای کوچک ، کارگاههای صنعتی و 
ســـــنتی را متمایل به بازارهای کاذب درآمدی نموده 
، با شـــــروع تحریمها و شـــــدت گرفتن آنها در دو بازه 
زمانی مختلف ، کوچک شـــــدن اقتصاد ، فرار سرمایه 
گذاران و به اصطالح رونق بازار داللی به جای تولید 

را موجب شدند. 
با تکمیل ظرفیتهای مالی در بخش مســـــکن و بانکها 
و نوســـــانات کاذب در آنها و ریســـــک باالی سرمایه 
گذاری در بازارهای ارز و طال ، نگاهها اینبار به ســـــوی 
بازاری چرخید که نزدیک نیم قرن ازظهور آن ســـــپری 
می شد، اما هیچگاه توجه جدی در حوزه سیاستهای 

اقتصادی به خود جذب نکرد : بازار سرمایه .
اما بازار سرمایه چیست ؟

 بازار ســـــرمایه یکی از بازارهای مالی است که 
با نام بازار بـــــورس اوراق بهادار نیز شـــــناخته 
شده است، وظیفه اصلی بازار سرمایه ساخت جاده 
ایســـــت ارتباطی بین متقاضیان سرمایه مثل شرکتها 
و تامین کنندگان ســـــرمایه های خـــــرد و کالن ) چه 
حقیقـــــی و چه حقوقـــــی( . این بـــــازار در واقع فرآیند 

خرید و فروش ابزارهـــــای مالی همچون اوراق تجاری 
و گواهی سپرده و یا اسناد خزانه را آسان می نماید. 
معروفترین ابزار مالی بازار ســـــرمایه اوراق مالکیت یا 

همان ســـــهام و اوراق قرضه یا مشارکت می باشد. 
به بیانی ســـــاده تر کار اصلی بورس اوراق بهادار این 
اســـــت که، شـــــرایطی را فراهم نماید تـــــا دو گروه از 
مردم، به صورت قانونی، در یک فعالیت اقتصادی 
شـــــراکت نموده و عالوه بر تٔامین نیازهای یکدیگر، از 
منفعت و سود متقابل از یکدیگر نیز بهره مند گردند. 
ایـــــن دو گروه شـــــامل ســـــرمایه گذاران و ســـــرمایه 

پذیران می باشند.
اما مزایای سرمایه گذاری دربورس چیست و 

چرا بهترین محل برای سرمایه گذاریست ؟
 سرمایه گذاری در بورس با سرمایه گذاری در 
بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ باعث رشد تولید 
و در نتیجه اقتصاد شـــــده و با بوجود آوردن گستره 
کاری متنوع، موجبات تشکیل بازار کاری پویا و چابک 
را مینماید ، این اشـــــتغال از ســـــرمایه گذاری ، روند 
عملیاتی و نحوه ســـــرمایه گذاری ، تا محاسبات مالی 
، برنامه ریزیهای اجرائی و اســـــترا تژیک ، تعریف و به 
کاربری عملیات بهره وری ،خود تنوع  و گردش کاری 
فعـــــال و تخصصی و غیر تخصصی را ایجاد مینماید که 
به دنبال آن صنایع مرتبط دیگر همچون ساخت و ساز 
، حمل ونقل و ... را نیز بصورت زنجیره ای گســـــترش 
می بخشـــــد. جـــــدا از بهـــــره برداریهای زیرســـــاختی و 
تولیدی  و گذشته از کسب درآمد قابل توجه ،حفظ 
سرمایه در برابر تورم ، امنیت و شفافیت در سرمایه 
گذاری ، قابلیت نقدشـــــوندگی ،از مهمترین مزایای 

سرمایه گذاری در بازار بورس است.
از سوی دیگر همه گیری اســـــتفاده از تکنولوژی و به 
وجود آمدن بازارهای نوظهور و جدید که از بازارهای 
سنتی الگوبرداری نموده اند بازارهایی همچون بازار 
فارکس و بازارهـــــای آتی را به وجود آورده اند. روند 
رو به رشد و به وجود آمدن ارزهای دیجیتالی ، حاکی 
از پدید آمدن معامالتی در دنیاست که موجب ایجاد 
روند رو به رشـــــد بازارهایی میگردد که با ایده گیری 
از بازار سرمایه، شرایط ارتقاء و تعدد بازارهای مختلف 
بر مبنای بازار سرمایه را منجر می گردند. از سوی دیگر 
تولیدات و محصوالت صنعتی و کشاورزی باز تعریف 
شده در مختصات تکنولوژی پرورش ، ساخت و بهره 
وری و... نیاز به باز تعریف نوع معامله این کاالها به 
عنوان کاالهای  تجدید شده در دنیای بازار سرمایه 
را میطلبد که پتانسیلهای آن بر اساس قدرت معامله 
گری در این بازار شکل گرفته وارائه میگردد. شاخه 
های وابسته به روند تولید و عرضه و تقاضا و بهره 
گیری نظام کارمزد و داده پردازی خود منجر به شبکه 
پـــــردازش درخت واره ای می گردد که نیاز به ارزیابی 
و نظارت مســـــتمر بر بازار ســـــرمایه و مالی را منر شده 
و ایجاد تعادل مالی اقتصاد هر کشـــــور را بر اســـــاس 

تغییرات نظام بازار ســـــرمایه هر کشور اجتناب ناپذیر 
می نماید. از اینروســـــت که نقش بازار ســـــرمایه به 
عنوان کلیدی ترین نقطه حیاتی اقتصاد هر کشـــــوری 
جلـــــوه نمـــــوده و حرکت در مســـــیر رشـــــد و تعالی آن 

شاکله اقتصاد هر کشور را به دنبال خواد داشت. 

 علی زنداکبری
فعال بازار سرمایه 
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از سوی وزارت کارو رفاه اجتماعی صورت گرفت 

محسن احتشام از شرکت 
تروند زعفران قاین به عنوان 

کارآفرین برتر ملی برگزیده شد
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بنیانگــذار و مدیرعامل گروه تولیدی و کشــاورزی 
ترونــد زعفــران قائــن از خراســان جنوبــی موفــق 
به کســب عنــوان کارآفریــن برتر ملی در ســال 98 
شــد و تندیس کارآفرین برتر را از دســت اســحاق 
دریافــت  جمهــور  رئیــس  اول  جهانگیری،معــاون 

کرد.
بــه گــزارش همــگام بــا صنعت، ســیزدهمین جشــنواره 
بــا روز اقتصــاد مقاومتــی و  برتــر همزمــان  کارآفرینــان 
کارآفرینــی بــا هــدف شناســایی کارآفرینــان در سراســر 
کشــور و انتخــاب برتریــن کارآفرینــان و معرفــی آنان به 
عنــوان الگوهای برتــر به آحاد جامعــه خصوصا جوانان 
توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و از مدیریت 
گــروه ترونــد زعفــران قائــن بــه دلیــل نــو آوری -تحول 
گرآیی و کارآفرینی در دو محصول اســتراتژیک زعفران و 

سرپرست دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 1150 تن رب گوجه فرنگی به کشور روسیه 
صادر شده است

بــه گــزارش همگام با صنعت به نقل از پات؛ رامین گیالنشــاهی سرپرســت دفتر بازرگانی ســازمان مرکزی 
تعــاون روســتایی اطــالع داد: با پیگیــری های همکاران ایــن دفتر؛قرارداد فــروش و صــادرات  میزان1150 
تــن رب گوجــه فرنگــی اســپتیک تولیدی کارخانه آیــدا متعلق به اتحادیــه مرکزی تعاونی های روســتایی و 

کشاورزی نهایی شد.
وی افــزود: در راســتای توســعه تجــارت بین المللی و صادرات محصوالت کشــاورزی در تشــکل های تحت 
پوشــش ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایران مذاکــرات و پیگیری هایی با شــرکت های فعــال در بازار 
روســیه به عمل آمده و همچنین مقرر اســت جلســات هماهنگی برای توســعه تجارت و بازرگانی از طریق 
شــرکت های فوق الذکر و تشــکل های تحت پوشــش شــبکه تعاونی روســتایی تشــکیل و پس از معرفی 

محصوالت کیفی قابل عرضه ؛نسبت به تجارت و صادرات آن اقدام گردد.
همچنین در این راســتا ؛مذاکرات برای ورود مســتقیم و گســترده تشکلها در بازار سایر کشورهای هدف در 

دست اقدام است.

صادرات 
1150 تن رب 

گوجه فرنگی 
به کشور 

روسیه

زرشک بعنوان کارآفرین برتر ملی تقدیر بعمل آمد
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر  اشــرفی  غالمرضــا 
اجتماعــی خراســان جنوبــی کــه در ویدئــو کنفرانس 
برگزیــدگان ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینــان برتــر 
ملی حضور داشــت گفت:محســن احتشام از شرکت 
ترونــد زعفــران قایــن از اســتان خراســان جنوبی به 

عنوان کارآفرین برتر کشور معرفی شد.
غالمرضــا اشــرفی ضمــن تبریــک ایــن افتخــار بــزرگ 
بــه جامعــه کارآفرینــان اســتان افــزود: برگزیــدگان 
سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی چهارشنبه 
29 بهمــن مــاه جــاری بــا حضــور اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رییــس جمهــوری، محمد شــریعتمداری 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و عیســی منصوری 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال معرفی شدند.
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مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو:

" بخش خصوصی کشور بدون هیچ 
حمایتی از دولت با تحریم ها مبارزه 

کردند "

مهندس امیررضا ثابت پی گفت بخش خصوصی کشـــــور در تامین مواد اولیه، 
الت و مبادالت بانکی با خارج از کشـــــور به تنهایی مقابل تحریم ها  ماشـــــین آ

ایستاد
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در پاســـــخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر 
اینکه “کارآفرینان تا چه حد در شـــــرایط ســـــخت تحریمی کشور توانسته اند به 
اهداف مختلف کشـــــور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونـــــق تولید کمک کنند؟” 
گفت : تولیدکنندگان و کارآفرینان کشورمان  تمامی این کارها را  که  در سئوال 
عنوان کردید انجام داده اند ، وی افزود: این قشر در شرایط سخت به تنهایی 
با همه تحریم ها جنگیدند و خودشان به سختی مواد اولیه مورد نیاز را تامین 
الت یا مواردی که  و وارد کردنـــــد . وی ادامه داد : انچه مواد اولیه،ماشـــــین آ
نیاز به وارداتش بوده،به تالش خودشـــــان انجام شده،پولش به دشواری 
واریز شـــــده و در این راه هیچگونه حمایتی از بخش های دولتی صورت نگرفته 

است .
ثابت پی افـــــزود: در بخش های تحریمی نه تنها دولت هیچ کاری نتوانســـــت 
انجام دهد، بلکه تمام دور زدن تحریم ها   توســـــط بخش خصوصی به روش 
ها و طرق مختلف انجام شده اســـــت.اوضاع بد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، 
تحریم ها،کرونا همه دســـــت به دست هم داده که این اندک صنعتی که در 
کشور در حال کار کردن است از بین برود ولیکن با تالش و همت و غیرت این 

افراد قسمت چرخه ی اقتصادی کشور که می تواند کار کند ، حفظ کند.
این کارآفرین برجســـــته کشـــــور ادامه داد: بنده خـــــودم ذره ای از این دریای 
کارآفرینی هستم، می دانم که مشـــــکالت و سختیها زیاد است و چقدر سخت 
بود و ســـــخت است و امیدوارم که در سال 1400 این موانع برداشته شود که 

تولید بتواند با آرامش بیشتری در راستای اقتصادی کشور همت کند .
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور در پاسخ به این سئوال 
که “در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان 
داشته اند؟ ” گفت: در زمینه حمایت ارگان های دولتی، هیچ حمایتی صورت 
نگرفته ، همچین موضوعی را نشـــــینده ایم و نه دیده ایم که کسی از کسی 
حمایـــــت کند. اگر هم چنین موضوعی بوده در گفتـــــار بوده و در عمل چیزی 
ندیدیم . ما دستورهایی  از چند وزیر و معاون وزیر داشتیم که در الیه های 
پایین  وزارتخانه به جایی نرســـــیده اســـــت  یعنی  ارگان های دولتی عمال در 
حـــــد  زبان کمک کرده اند ولی در بعد عمل تقریبا نه بلکه تحقیقا صفر بوده 

است.

مدیرعامل گروه صنعتی پارس مینو:

" بر خالف کمبود مواد اولیه،عدم 
حضور رقبای خارجی در صنایع غذایی 

کشور باعث نشده که تولیدکنندگان 
از کیفیت محصوالتشان کم کنند "

عـــــدم حضور  رقبـــــای خارجی باعث نشـــــده که تولیدکننـــــده از کیفیت 
محصوالتشـــــان کم کند این در شرایطی اســـــت که هر روز با یک بحران 
دســـــت و پنجه نرم می کنیم  یک روز کمبود روغن و یا شـــــکر و مسائل 

دیگر .
دکتر وحید هوشـــــنگ نژاد در سئوال خبرنگار همگام با صنعت مبنی بر 
اینکه »کارآفرینان تا چه حد در شـــــرایط سخت تحریمی کشور توانسته 
اند اهداف مختلف کشـــــور از جمله اقتصـــــاد مقاومتی، به رونق تولید 
کمک کنند “گفت:کسانی که در این شـــــرایط تورمی کار تولید را انجام 
می دهند و ایجاد اشـــــتغال می کنند به جز اینکه نیاز جامعه را برآورده 
کرده اند ،مایحتاج  و کاالهای مصرفی نیاز مردم  را در اختیارشـــــان می 

گذارند .
مدیـــــر عامـــــل گروه صنعتـــــی مینو افـــــزود :  خوشـــــبختانه بســـــیاری از  
بنگاههای اقتصادی نه تنها  نیروهای شاغلشـــــان را تعدیل نکرده اند 
بلکه بـــــرای افزایش تولید مبادرت به اســـــتخدام  نیروهای جدید نیز 

می کنند.
این فعال صنایع غذایی  ادامـــــه داد : البته افزایش قیمت مواد اولیه 
باعث شـــــده اســـــت که نرخ فروش محصوالت بیشتر شود باعث فشار 
اقتصـــــادی به مصرف کننده می شـــــود . حال تصـــــور کنید این مصرف 
کننده شـــــاغل نباشـــــد. پس ببینید در این شـــــرایط ســـــخت اقتصادی 
کســـــانی که ایجاد کار  و درآمد می کنند و باعث گذران خانواده ها می 

شوند بسیار شغل شریف دارند . باید از آنها قدردانی شود
هوشـــــنگ نژاد همچنین گفـــــت : در خصوص رونق تولیـــــد با توجه به 
تحریم هایی که به کشـــــورمان وارد شده است و همچنین با توجه به  
جلوگیری واردات بســـــیاری از کاالهایی که مشابه آن در ایران قابلیت 
تولید دارد. بازار کاالهای ایرانی از رونق باالیی برخوردار شـــــده است . 
به طور مثال اگر بخواهم در مورد صنعتی که در آن هستیم ) صنعت غذا 
و شیرینی و شکالت( صحبت کنم . این عدم حضور  رقبای خارجی باعث 
نشده که تولیدکننده از کیفیت محصوالتشان کم کند این در شرایطی 
است که هر روز با یک بحران دست و پنجه نرم می کنیم  یک روز کمبود 

روغن و یا شکر و مسائل دیگر.
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وحید هوشنگ نژاد امیررضا ثابت پی 
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ســعید یزدانــی مدیــر مارکتینــگ شــرکت شــیوا در یــک 
نشســت خبری از رونمایی محصول جدید این شرکت با 

نام شکالت صبحانه کرمونا خبر داد.
بــه گزارش همگام با صنعــت، وی در این خصوص اظهار 
داشــت: شــرکت شــیوا در ســال 1372 توســط خانــواده 
عالیزاد در حوزه صنعت شــیرینی و شــکالت تاسیس شد 
و در 7 گروه محصولی و 135 نوع محصول با بسته بندی 

مختص به خود فعالیت کرد.
یزدانــی در ادامــه گفت:برنــد شــیبا توانســته اســت 70 
درصد بازار داخلی را دراختیار گرفته و به 23 کشور جهان 

محصول صادر کند.
وی بــا بیان این که کیفی ترین محصول غذایی ایرانی با 
احیا یک برند قدیمی به بازار ایران وارد می شود تصریح 
کرد:این در حالی اســت که تولید کنندگان این محصول 
تــالش می کنند به رغم نوســانات نــرخ ارز و بی ثباتی در 

قیمت مواد اولیه کیفیت و قیمت آن را ثابت نگه دارند.
مدیر مارکتینک شــرکت شــیوا 
همچنیــن اظهــار کــرد: بــه رغم 
بــی ثباتــی قیمــت مــواد اولیه 
و هزینــه هــای جــاری بهبــود 
مستمر کیفیت سیاست اصلی 
این شــرکت اســت و قرار ما در 
مجموعــه شــیوا بــر این اســت 
کــه محصول جدید خود یعنی 
شــکالت صبحانــه “کرمونــا” را 
نیــز با باالتریــن کیفیت ممکن 

در بازار ایران توزیع کنیم.
یزدانــی در خصــوص بــه بــازار 
آمدن این محصول تازه گفت: 
پــس از آنکــه واحــد تحقیــق و 
پژوهش شرکت شیوا ، یافته 
هــای خــود از ذائقه هموطنان 
را جمــع آوری کــرد تالش شــد 
تا برندشکالت صبحانه ایرانی 
“کرمونــا” را که در ســال 1346 
توســط مرحوم حسین عالیزاد 
به بازار ایران معرفی شد پس 

شکالت صبحانه کرمونا وارد بازار شد
از چندین سال وقفه در تولید را مجددا احیا کند.

مدیر بازاریابی این شــرکت تولیدی ادامه داد: شــکالت 
صبحانــه کرمونا نخســتین کــرم فندقــی شــکالتی ایرانی 
اســت کــه به لحــاظ طعــم و مــزه و کیفیت با نمونــه های 

خارجی رایج در بازار،رقابت سختی را آغاز خواهد کرد.
وی بــا تاکیــد بر این کــه این محصول تولیــدی با نگاهی 
به ذائقه ایرانی به خط تولید رسیده است گفت: نمونه 
خارجــی این شــکالت با قیمتــی باال و به شــکل قاچاق در 
ایــران توزیــع می شــود و ایــن در حالی اســت کــه کرمونا 
بــا قیمت مناســب و با بهترین کیفیت در بــازار ایران ظاهر 

شده است.
یزدانی اضافه کرد: شکالت صبحانه ای مانند نوتال با 13 
درصــد فندق محصول خــود را به بازارهای جهانی عرضه 
کــرده اســت کــه بــرای شــکالت صبحانــه کرمونا نیــز این 
میزان از فندق اما از نوع درجه یک ایرانی تولید می شود 
در حالی که در ایران اکثر محصوالت مشــابه حداکثر تا 5 

درصد از پایه فندق ، تولید و به بازار عرضه شده است.
مدیر مارکتینگ شرکت شیوا همچنین تاکید کرد:شکالت 
صبحانــه کرمونا به دلیل تحقیقات وســیعی کــه در حوزه 
تولید آن صورت گرفته اســت ذائقه های مشــکل پسند 

را راضی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این شکالت صبحانه را برای افرادی تولید 
کرده ایم که دنبال محصوالت با کیفیت هستند و بر این 
اساس رقابت این محصول با نمونه های مشابه بزودی 

آغاز خواهد شد.
یزدانی با بیان این که کرمونا اســید چــرب ترانس ندارد 
گفــت: در حــال حاضــر که برنــد نوتــال در ایران تــا 110 هزار 
تومان قیمت پیدا کرده است ما این شکالت را به قیمت 

54 هزار تومان در اختیار مشتری قرار می دهیم.

خبرنگار : مولودغالمی
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بزرگمهر دادگر 

مدیرعامل گروه لبنیات هراز در گفتگو با همگام با صنعت: 

" تولید کنندگان به دلیل تحریم های 
ظالمانه در سال های اخیر مسئولیت 

ارائه و تامین نیاز ارزی کشور بوده اند "
مهندس بزرگمهر دادگر گفت : تولیدکنندگان علی الرغم رویارویی با تحریم 
ها و تالش و رفع مشکالت تامین موادد اولیه و مبادالت بانکی و تامین ارز 

از سایه حمایتی دولت محروم بوده اند
مدیرعامل گروه لبنایت دوشـــــه آمل در ســـــئوال خبرنگار مـــــا مبنی بر اینکه 
“کارآفرینان تا چه حد توانستند در شرایط تحریمی کشور به اهداف مختلف 
از جمله اقتصـــــاد مقاومتی و رونق تولید کمک کننـــــد؟” گفت:همانند همه 
بحرانهایی که از زمان شـــــکل گیری تولید به معنای صنعتی در کشور تا کنون 
گریبانگیر تولید بوده،اقتصاد مقاومتی هم به نحوی یک سویه انتظار بزرگ 
و تکلیف سنگینی بود که روی شانه های بخش صنعت به ویژه سازمانهای 

خصوصی نهاده شده است.
پیکر بی رمق صنعت کشور که خبری از رشد و تعالی از آن به گوش نمیرسد و 
اگر دولتمردان ما با همین بی تفاوتی از کنار آن رد شوند باید منتظر روزهای 

ناامید کننده دیگری هم بود.
مهندس دادگـــــر افزود:علیرغم تعریف درســـــت و تصمیم به جای ســـــاری 
نمودن اقتصاد مقاومتی که شـــــاکله استقالل یک ملت است ،عدم انتقال 
مفاهیم عمیق این اصل به دستگاه های اجرایی و فلج بودن این دستگاه 
ها به عنوان بازوان اصلی و توانمند در جهت عملیاتی  نمودن آن منجر شد 

اقتصاد مقاومتی هم در قالب یک شعار باقی بماند.
لیما  ادامـــــه داد: هر چند تولیـــــد کنندگان  رئیـــــس هیئت مدیره  شـــــرکت آ
نامگذاری هر ســـــال را  به فال نیک میگیرند اما متاســـــفانه تغییری در روند 
تسهیل موتور محرکه اقتصاد کشور با این مفهموم نبوده و تا همین ماه های 

پایانی سال هم مشاهده نشده است.
این چهره ی برجسته صنعت لبنیات کشور افزود :تولید کنندگانی که عالوه بر 
مشکالت تامین مواد اولیه-نقل و انتقال پول به دلیل تحریم های ظالمانه 
در سال های اخیر مسئولیت ارائه و تامین نیاز ارزی کشور را نیز عهده دارند 
اما دریغ از ســـــایه حمایتی که نشانه آن رسوب بی دلیل بسیاری از کاالهای 
تولید در گمرکات،عدم برخورداری از تسهیالت،برخوردهای قهری و تهدید 
توقف تولید ، وضع قوانین و مقررات  دســـــت و پا گیر آنهم بدون آگاهی و 
ارزیابی ســـــازمانهای  به اصالح متولی ،قیمت گذاریهای دســـــتوری،کاهش 
سرانه و توان خرید مردم،افزایش چشم گیر تورم و مشکل تامین نقدینگی 
و…..مرتبط واخیرا هم محدودیت در تامین منابع انرژی و مشقات جایگزینی 

سوخت و…همه بخشی از تراژدی صنعتگران دغدغه مند است.
دادگر در پایان گفت:با این حال این سربازان وطن در سنگر تولید ایستاده 

اند تا در شرایط سخت هم سنگ زیرین آسیاب باشند.

کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی با سفر به استان البرز از کارخانه زرماکارون و طرح توسعه 
این واحد فعال در صنعت غذایی بازدید کرد.

بـــــه گزارش همگام با صنعت، کاظم خاوازی در بازدید از پاالیشـــــگاه غالت زر عنوان کرد: 
طرح »زر کام« بزرگ ترین واحد صنایع تبدیلی است که با راه انداری آن 400 نوع محصول 
تولید و برای پنج هزار نفر اشتغالزایی می شود. دسترسی به خطوط ریلی و ظرفیت نگهداری 

600 هزار تن غالت از مهمترین ویژگی این واحد تولیدی است.
وی گفت: در حال حاضر پروژه عظیم شیرینی و شکالت زرکام با مشکالتی در بخش سرمایه 
گذاری مواجه شده که در تالشیم با همکاری استانداری البرز، مسئوالن کشوری و سران 

سه قوه هر چه سریع تر مشکالت آن را حل کنیم.
گفتنی است بر اساس پیش بینی مدیران گروه صنعتی زر در صورت تکمیل پروژه زرکام در 
زمان مقرر ، صادرات یک میلیارد دالری محصوالت این کارخانه عظیم تا آذرماه محقق می 

شد و اشتغال پایدار برای 5٠٠٠ نفر ایجاد می گردید
عزیزاله شـــــهبازی استاندار البرز در حاشـــــیه بازدید از پاالیشـــــگاه غالت زر اظهار داشت: 
بزرگترین پاالیشگاه غالت کشور در استان البرز مستقر است که از دانش روز و فناوری ها 
نو بهره می برد و امیدواریم با رفع موانع توسعه آن، پنج هزار شغل در استان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه با اهتمام ویژه ای بســـــتر را بـــــرای فعالیت هرچه بهتر بخش خصوصی در 
سطح استان فراهم می کنیم، ادامه داد: ظرفیتی همچون پاالیشگاه بزرگ غالت در البرز، 

می تواند در سطح دنیا بی نظیر باشد.
شهبازی با اشـــــاره به شعارهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید که اهداف آن در راستای 
رونق تولید داخلی با نگاه به صادرات اســـــت، اظهار داشـــــت: ایـــــن کارخانه محصوالت 

استراتژیکی تولید و عالوه بر تامین نیاز داخل، به چندین کشور دنیا نیز صادرات دارد.
شهبازی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم نماد ارزشمند پاالیشگاه غالت زر که از سال 
95 مورد بهره برداری قرار گرفته و مورد تاکید رییس جمهوری نیز هســـــت هر چه زودتر با 

رفع مشکالت افتتاح شود.
وی ادامه داد که بهره برداری از این طرح، برای بیش از پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

شکالت صبحانه کرمونا وارد بازار شد
وزیر جهادکشاورزی 

از پاالیشگاه غالت زر 
بازدید کرد
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گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت
با صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه

صالــح ادیــب زاده در ســال 1339 بــه دنیــا آمدنــد. 
ایشــان یکی از کارآفرینان برتر ملی هســتند که ســال 

هاست در حوزه محصوالت دریایی فعالیت دارند.
ایشــان تا پایان تحصیالت متوســطه در ایــران بودند و 
ســپس برای ادامه تحصیالت به انگلســتان نقل مکان 
کردند. اما حس وطن پرســتی و  ســازندگی باعث شــد 
پس از اخذ مدرک کارشناسی فیزیک به ایران بازگردند.
همزمان با بازگشــت به وطن کار خود را نزد پدرشــان 
در صرافــی شــروع کردنــد امــا فکــر تولیــد و کمــک به 
چرخــه تولیــد ملی لحظه ای از فکرشــان بیــرون نیامد 
تــا باالخــره در اوایــل دهــه 70 علــی رغــم اینکــه مــی 
توانســتند شغل پدری خود را به راحتی ادامه دهند، 
تصمیم گرفتند وارد حوزه تولید مواد غذایی شوند تا 

فردی موثر برای کشور خود باشند.

پس از چندسال کار مرتبط در زمینه محصوالت دریایی 
و حمل و نقل ماهی و میگو در نقاط مختلف ایران، یکی 
از محروم ترین نقاط کشــور را برای شــروع کار تولیدی 
خود و اشتغالزایی انتخاب کردند تا در حد توان فقر را 

از بین ببرند و شرایط نامساعد محیط را تغییر بدهند.
مزرعــه  اولیــن  مــرزی  ســخت  شــرایط  در   74 ســال 
پــرورش میگــو را راه انــدازی کردنــد و مدتــی بعــد، 
اولیــن خط تولید ماهی تون تحفه شــروع به کار کرد. 
در این مســیر بارها موانع و شرایط سخت را پشت سر 
گذاشــتند و توانســتند اهداف خود را از فراز و نشیب 
هــای اقتصــادی بــه ســالمت بگذرانند. اعتقــاد قلبی 
ایشــان این اســت که هیچ بن بســتی در  مسیر وجود 

ندارد و همیشه راهی برای ادامه دادن هست.
به گفته صالح ادیب زاده هدف این نیست که تحفه 
بزرگترین تولید کننده کنسرو ماهی تون باشد، بلکه 
هــدف ایــن اســت کــه اقدامــات ارزشــمند اجتماعی، 

صنفی، علمی و صنعتی انجام شود.

برنــد تحفــه کار خود را با دو همــراه آغاز کرد اما اکنون 
بیــش از 700 نفــر در ایــن مجموعه ماننــد خانواده در 

مسیر اهداف مشتاقانه تالش می کنند.
 گفتگــوی کوتاهــی با ایشــان انجــام داده ایــم که در 
ادامه توجه خوانندگان عزیز را به آن جلب می کنیم:

ســبد کاالیی که شــرکت تحفــه تولید می کند 
شامل چه محصوالتی است؟

ســبد کاالیــی تحفــه در دو گــروه محصــوالت 
منجمد و کنسروی دریایی قابل تقسیم بندی است :
محصوالت کنسروی تحفه شامل انواع کنسرو ماهی 
تــون در ســه وزن 180، 150 و 120 گرمــی با طعم های 
متنــوع شــویدی، فلفلــی، زیتونــی، دودی، رژیمــی و 

معمولی به بازار عرضه می شوند.
همچنین تحفه تالش کرده است که با هدف افزایش 

سرانه مصرف ماهی محصوالت متنوعی با ترکیب ذایقه 
سنتی ایرانی به بازار عرضه کند و ارایه محصوالت قلیه 
ماهــی، قورمه ماهی، قیمه ماهی، خوراک لوبیا تون و 

انواع ساالد حاصل این تفکر است.
تنوع محصوالت کنسروی دریایی تحفه تنها به ماهی 
تــون محــدود نشــده اســت و در مهرماه ســال جاری 
گروه تحفه برای اولین بار در کشور کنسرو ماهی قزل 

اال را بطور انبوه تولید و روانه بازار نموده است.
محصــوالت منجمــدی تحفه نیــز از تنوع کاالیی بســیار 
باالیی برخوردار اســت که از مهمترین محصوالت این 
گروه می توان میگوی پاک شده ، ماهی گیدر ، هوور 

، تیالپیال، شیر ، قزل اال و ماهی شیر را نام برد.
چــه  بــه  دارد؟  صــادرات  تحفــه  شــرکت  آیــا 

کشورهایی؟
کلیــه  داشــتن  اختیــار  در  بــا  تحفــه  شــرکت 
مجوزهــای الزم قــادر اســت کلیــه محصوالت خــود را 
به اســیا و اروپا صــادر نماید و هم اکنون محصوالت 

تحفــه بــه لبنــان، بحریــن، عــراق، اســیای میانــه و  
افغانستان عرضه می شوند.

کرونا چه تاثیری بر صنعت غذای کشور گذاشت؟ 
در ایــن میــان شــرکت تحفــه چــه تدابیــری برای 

برون رفت از بحران احتمالی اتخاذ کرد؟
بــدون شــک همــه گیــری کرونــا بــر کلیه بخــش های 
زنجیره تامین و نیز زنجیره توزیع کسب و کارها اسیب 
هایــی جــدی وارد نمود امــا ما در گــروه غذایی تحفه 
تالش نمودیم که با تالش و کار مســتمر و اســتعانت 
لطف پروردگار شرایط قبلی را حفظ نماییم و در مواردی 

هم توسعه کسب و کار داشته باشیم.
حضرتعالــی نقــش تحقیــق و توســعه در شــرکت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در هر دو مجموعه فرآوری آبزیان و تولید کنســرو، 

واحــد تحقیــق و توســعه داریــم و ثمــره زحمــات ایــن 
عزیزان محصوالتی اســت که برای اولیــن بار در ایران 
تولید شده اند. به طور مثال ما برای اولین بار کنسرو 
خورشــت قورمه ســبزی با گوشــت ماهی و خورشــت 

قیمه با گوشت ماهی را عرضه کردیم.
محصوالت تحفه در اکثر فروشــگاه ها از جمله 
می شــود  دیــده  ای  زنجیــره  فروشــگاه های 
تعامل این فروشــگاه ها بــا تولیدکنندگان را 
چگونه ارزیابی می فرمایید و آیا برای همکاری بهتر 

پیشنهادی دارید؟
بــدون شــک همیشــه جــای بهبــود و راهی بــرای بهتر 
شــدن وجود دارد. ما تا به حــال تالش کرده ایم که 
از ظرفیت های ایجاد شــده در فروشــگاه های زنجیره 
ای تــا حــد توان بهره بــرداری نماییم. امــروز به لطف 
پــرودگار محصــوالت تحفــه در بســیاری از فروشــگاه 
هــای زنجیــره ای به عنــوان پرفروشــترین محصوالت 

شناسایی می شوند.



برگزاری نمایشــگاه های تخصصــی و بین المللی چه 
کمکی به شرکت ها می کند؟

شــرکت تحفــه در ســال یــک هــزار و ســیصد و نــود و 
هشــت به شــکلی بســیار چشــمگیر در نمایشگاه بین 
الملی اگروفود تهران مشارکت نمود که این نماشگاه 
زمینــه ســاز ارتباطاتــی ســازنده و موثــر بــا بســیاری از 
شــرکت هــای پخش شــد. امــا در ســال نــود و نه به 
دلیــل پاندمی ویــروس کرونا با هدف حفظ ســالمت 
جامعه و نیز پیشگیری از خطرات تهدید کننده  منابع 

انسانی از حضور در نمایشگاه ها صرف نظر کرد.
نقــش رســانه هــای تخصصــی را در حمایــت از 

صنایع غذایی چگونه ارزیابی می کنید؟
مــا هــر روزه با ســواالت بســیاری از ســوی مصرف 
کنتدگان مواجهیم که به طور مثال دلیل افزایش قیمت 

تــون  ماهــی  کنســرو 
چیســت ؟ تون ماهی 
خوب چه رنگی دارد؟

ماهــی  مصــرف  ایــا 
بــرای  مــرغ  تخــم  بــا 
ســالمتی مضر است ؟ 
ایا کنســروهای ماهی 
مــواد  دارای  تــون 

نگهدارنده هستند ؟
ایــن  بــه  پاســخ 
طــور  بــه  ســواالت 
تخصصی بهتر است از 
تخصصی  رسانه های 

انجام شــود تــا جامعــه مصرف کننــده بتوانــد انتخاب 
هــای بهتــری انجام دهد و ســالمت جامعه بــا تکیه بر 

این زیر ساخت ها تضمین شود.
گاهــًا در فضای مجــازی هجمه هــای زیادی به 
صنایــع غذایی شــده کــه بســیاری از آنها به 
دور از واقعیــت بــوده بــرای جلوگیــری از ایــن 
حرکت هــا و اعتمــاد مــردم بــه صنایــع غذایــی چــه 

پیشنهاداتی دارید.
فضای مجازی یک بســتر اطالع رسانی بسیار ارزشمند 
اســت امــا گاهی می توانــد به همان میــزان که نتایج 
مثبــت بــرای جامعــه دارد مخــرب هــم باشــد . گاهــی 
اطالعــات غلــط و اخبــاری بی پایه و اســاس در فضای 
مجازی منتشــر و دســت به دســت میشــود کــه فاقد 
منبع و اعتبار علمی می باشــند در اینجا رســالت مهمی 
به دوش رســانه های تخصصی مواد غذایی اســت. 
اصحــاب رســانه موظفنــد در ایــن مواقــع بــا انتشــار 

اطالعات غیر تجاری و علمی به جامعه کمک نمایند .
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www.hamgambasanat.ir گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت
با صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه

در عصر کنونی صنایع و کارآفرینان به ســمت 
اســتارتاپها می روند آیــا در این زمینه برنامه 

ای دارید؟
همــکاری با اســتارتاپ هــا از دو بعد بــرای گروه تحفه 

حایز اهمیت است
 همــکاری با پلتفرم های تــازه به میدان امده فروش 
انالیــن هماننــد دیجی کاال، اســنپ و اکاال که همواره 
از جایگاه ویژه ای در کانال های فروش برخوردارند.

 همکاری با دانشــگاه ها و مشــارکت در عملیاتی ســازی 
طــرح های داتــش بنیان به عنوان یک شــتابدهنده. ما 
تــا بــه حــال چندین طــرح را بــه تصویــب رســانده ایم و 
امیدواریم که قادر باشیم در آینده نه چندان دور پروژه 

های علمی دریایی بی شماری را به سرانجام برسانیم.
نقــش تشــکل هــا  بــرای حمایــت و پشــتیبانی از 
شرکت های صنایع غذایی چیست و چه راهکاری 
برای قدرت گرفتن تشــکل های بخش خصوصی 

و تاثیرگذاری بیشتر آنها پیشنهاد میفرمایید؟
بنــده عضــو انجمــن اتحادیه آبزیان کشــور هســتم و 
تاثیــر حضــور این تشــکل را در بحث ارتقــاء ارتباط بین 
ســازمانهایی مثل دامپزشــکی و شــیالت ایران بســیار 
دیــدم و ایــن ارتباطات کمک کرده اســت تــا دیدگاه 
مســئولین زیربــط را در توســعه ارتبــاط بهتر بــا صنعتگر 

فراهم کند.
در ســال های گذشــته شــرکت تحفــه جهــش 
قابل توجهی را در تولید شاهد بوده با توجه 
بــه اینکــه امســال نیــز بعنــوان ســال جهش 
تولید اســت، آیا پیــش بینی میفرماییــد این روند 

ادامه دار باشد؟
مــا در ســال یــک هــزار و ســیصد و نــود و نــه بــا همه 
مشــکالتی کــه به دلیل اپیدمــی ویــروس کرونا و نیز 
برخی نوســانات اقتصادی داشــته ایم بســیار تالش 
کردیــم کــه بــه یــاری خداوند تعدیــل نیرو نداشــته 
باشــیم که خوشــبختانه موفق هم بودیــم و در چند 

مورد استخدام جدید هم داشته ایم.
بعنوان یک کارآفرین چه انتظاری از مسئولین 
و ارگان هــای نظارتــی بــرای کمــک بــه رونــق 

تولید دارید؟
قوانینی ســال ها قبل در کشــور وضع شده است که 
نیاز به بازنگری دارند. ما امروز نیاز به چابکی داریم و 
شاید الزم باشد که دولتمردان در جهت بروز رسانی 
برخــی قوانیــن و نیــز کوتــاه کــردن زمــان بروکراســی 

دولتی اقداماتی انجام شود .
شــرکت تحفــه در ســال های اخیر حضــور فعال 
در نمایشــگاه صنایع غذایی داشــته اســت، 

به طور مثال ما در بحث کنسرو ماهی به شدت با این 
مســئله برخورد داشــتیم. برخی اعالم مــی کنند که در 
داخــل ایــن کنســروها مــواد نگهدارنده اســتفاده می 
شــود در صورتیکــه در کنســرو ماهــی هیچگونــه مــواد 
نگهدارنــده وجود ندارد و مدت ماندگاری طوالنی آن 
به خاطر فرآیند اســتریلی اســت که در تولید انجام می 
شود. اگر رسانه های تخصصی در این حوزه ورود کنند 

می توانند اطالعات درست را به مردم منتقل کنند.
مشــتریان یکــی از حامیــان اصلی شــرکت ها می 
چــه  آنهــا  حفــظ  و  اعتمادســازی  بــرای  باشــند 

دغدغه ای دارید؟
مــا در گــروه غذایی تحفه تالش کرده ایــم که کانال های 
ارتباطــی موثــری جهــت ارتبــاط بــا جامعــه مصــرف کننــده 
رســمی  صفحــه  در  مــا   . باشــیم  داشــته  محصوالتمــان 

اینستاگرام تحفه پاسخگوی همه پیشنهادات و انتقادات 
نشــانی بــه  تحفــه  ســایت  وب  در  همچنیــن   .  هســتیم 

www.tohfefood.com فرم صدای مشــتری تعبیه شــده 
اســت کــه کلیــه کامنــت هــای درج شــده در ان بررســی 
میشوند . همچنین ما تیمی را اموزش داده ایم که به کلیه 
تماس های دریافت شده از بخش تماس با ما و نیز شماره 
های درج شده روی قوطی ها پاسخگو خواهتد بود. از این 
ها مهمتر در تحفه تالش می شود که بهترین ها با هم کار 
کننــد از ایــن رو ما در انتخاب شــرکت های پخــش و توزیع 
بسیار دقیق عمل میکنیم و در سی و یک استان با بهترین 

ها و معتبرترین ها همکاری می نماییم.
و سخن پایانی …
مردم عزیز ایران

مــا باور داریم کــه می توانیم. اعتقاد داریم می 
توانیم سخت ترین و مشکل ترین مسائل را حل کنیم 
و پشت سر بگذاریم. قطعًا حمایت و باور شما برای ما 

ارزش دارد. افتخار ماست که بتوانیم خدمتی کنیم.
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شـــــرکت فرآورده های غذایی دشـــــت مرغاب )یک و یک( اختراع فرآیند تولید غیرحرارتی کنســـــانتره و رب گوجه 
فرنگی )پاالیشگاه گوجه فرنگی( را به ثبت رساند.

به گزارش همگام با صنعت، مهندس پیمان فهندژ سعدی، مدیرعامل گروه صنعتی یک و یک به عنوان مخترع 
فرآیند تولید غیرحرارتی کنســـــانتره و رب گوجه فرنگی را در ســـــازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت رسانده 
اســـــت. این اختراع مرتبط با حوزه تولید کنســـــانتره و رب گوجه فرنگی اســـــت و می تواند از گوجه فرنگی ،رب و 
کنســـــانتره بدون هیچگونه حرارتی و با حفظ ارزش غذایی ماده اولیه تهیه کند. با این اختراع جدا از حفظ ارزش 
غذایی ماده اولیه  می توان به مزیتهای باالی آن  از جمله جلوگیری از هدر رفت انرژی، آب و ســـــازگاری با محیط 

زیست اشاره داشت.
براســـــاس این گزارش، تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از سیســـــتم های حرارتی دارای مشکالتی نظیر اثر مخرب 
حرارت روی ارزش غذایی محصول و از بین رفتن مقادیر زیاد از ویتامین ها و مواد ضروری گوجه فرنگی می شود . 

که این مواد برای سالمتی سودمند است.
عالوه بر این مقدار زیاد انرژی برای جداسازی آب گوجه فرنگی در سیستمهای رایج مصرف می شود و درصدباالیی 

آب گوجه فرنگی به صورت بخار به هدر می رود و از گوجه فرنگی جدا می شود.
در این اختراع که برای اولین بار در دنیا انجام شـــــده است و با تائید دانشگاه تهران به ثبت رسیده است،آب 
گوجه فرنگی بدون هیچگونه انرژی حرارتی از گوجه فرنگی شده و رب یا کنسانتره تولید می شود و آب حاصل نیز 
می تواند به مصرف بهداشتی و یا آشامیدنی برسد. رب گوجه فرنگی بدست آمده دارای ارزش غذایی باالیی 
به دلیل حفظ ویتامین ها، رنگدانه ها و مواد ضروری است و هیچ گونه انرژی فسیلی استفاده نشده و هزینه 

تولید را کاهش می دهد و در حفظ محیط زیست موثر است و آب حاصله نیز مورد استفاده است.

برای اولین بار در جهان/ ثبت اختراع پاالیشگاه گوجه فرنگی 
)فرآیند تولید غیرحرارتی کنسانتره و رب گوجه فرنگی( توسط 

گروه صنعتی یک و یک

سالمت کلوچه نادری، بار دیگر تایید شد
فارسی  رسانه های  در  خبری  انتشار  دنبال  به 
زبان بیگانه مبنی بر سرطان زا بودن محصوالت 
لمانی،  کلوچه نادری به نقل از یک نشــــــــــریه آ
پس از بررســــــــــی ها و آزمایشات الزم، سالمت 

این محصول، بار دیگر تایید شد.
انتشــــــــــار  از  پس  صنعت،  همگامبا  گزارش  به 
بیگانه مبنی  زبان  خبری در رسانه های فارسی 
بر سرطان زا بودن محصوالت کلوچه نادری به 
لمانی، این محصول مجددًا  نقل از یک نشریه آ

مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.
با بررســــــــــی دقیــــــــــق و علمــــــــــی نمونه ها در 
و  کشور  از  خارج  و  داخل  مرجع  آزمایشگاه های 
بعد از دریافت نتیجه آزمون و تاییدیه سالمت 
از مراجع ذی صالح، بر اساس مستندات مطلبی 
که پیشتر در خصوص ســــــــــرطان زا بودن این 

محصول مطرح شده بود، رد می شود.
مدیرکل نظارت بر غذا و نوشــــــــــیدنی سازمان 
غذا و دارو نیز در پاســــــــــخ به اطالعیه سازمان 

محصوالت  تمام  کرد:  اعالم  جهانی  بهداشت 
صادراتی از ایران مطابق با مقررات ســــــــــازمان 
codex مواد غذایی  بهداشت ُکدکس  جهانی 

و سازمان غذا و دارو ایران تولید می شوند.
در واکنش دیگر دکتر ربابه شیخ االسالم رئیس 
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایران 
و  بازرسی ها  مستندات،  اساس  بر  کرد:  اعالم 
آزمایشات انجام شــــــــــده، این محصول فاقد 
الینده های میکروبی و شــــــــــیمیایی مضر برای  آ

سالمت انسان بوده و مصرف آن ایمن 
است.

همچنین انجمــــــــــن علوم و صنایع 
ادعای  رد  ضمــــــــــن  ایران  غذایی 
سالمت  و  صحت  لمانی  آ نشریه 
را  شــــــــــرکت  این  محصــــــــــوالت 
تأیید و بر این اســــــــــاس سالمت 

امنیت  حاشیه  در  را  مصرف کنندگان 
کسب  توسعه  دانست.باشگاه  غذایی 

سال  در  یونسکو-ایران  ملی  کمیسیون  کار  و 
جهش تولید ملی و در  راستای حمایت از تولید 
کنندگان و کمک به توســــــــــعه زیر ساخت های 
شد  تأسیس  آنان  فرهنگی  و  آموزشی  علمی، 
که شــــــــــرکت کلوچه نادری عضو این باشگاه 

است.
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بــا حضــور معاون وزیر صنعــت معدن و تجــارت و رییس 
ســازمان حمایــت از حقوق مصرف کننــده و تولید کننده 
شرکت های زرماکارون و آرد زر تندیس حمایت از حقوق 

مصرف کننده را دریافت کردند.
به گزارش همگام با صنعت، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت عصــر شــنبه در آییــن اهــدای تندیــس نقره و 
برنــز به شــرکت هــای زرمــاکارون و آرد زر اعــالم کرد که 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور که 10 تندیس طالیی 
دریافــت کنند، افزون بر تندیس بلورین، ناظر افتخاری 
شــورای سیاســتگذاری حمایــت از حقوق مصــرف کننده 

خواهند شد.
علیرضــا تابش افزود: دریافــت  10 تندیس طالیی باید 
به صورت مســتمربوده تا این گونــه واحدها موفق به 
دریافت تندیس بلورین و حق نظارت  افتخاری شوند.

وی ادامــه داد:  این گونه واحدهای تولیدی به عنوان 
ناظــر افتخاری با حق رای شــورای سیاســتگذاری حمایت 

از حقــوق مصــرف کننــده خواهنــد شــد تــا از ظرفیــت و 
توانمندی آنها استفاده شود.

و  کننــده  مصــرف  حقــوق  از  حمایــت  ســازمان  رییــس 
تولیدکننده، با اشاره به اینکه تندیس سازمان حمایت 
از مصــرف کننده بدون دریافت هیــچ گونه هزینه ای از 
شــرکت ها و فقط بر اســاس شاخص ها اهدا می شود، 
از مــردم خواســت از مراکزی که حــق مصرف کننده را به 
لحــاظ خدمــات پــس از فــروش، قیمــت و رســیدگی بــه 
شکایات،رعایت می کنند  مورد  حمایت خود قرار دهند.
وی بیــان داشــت: حمایت مــردم از واحدهــای تولیدی 

شرکت های زرماکارون و آرد زر تندیس حمایت 
از حقوق مصرف کننده را دریافت کردند

نمونه، فرهنگ مشــتری 
انبــوه  تولیــد  و  مــداری 
را در کشــور  باکیفیــت   و 

فراگیر خواهد کرد.
تابــــــش بــــــا قدردانی از 
گروه  اندرکاران   دست 
پژوهشــــــی  و  صنعتــــــی 
زر اظهــــــار داشــــــت: این 
مجموعه افزون بر تولید، 
در  موثــــــری  هــــــای  گام 
جهت محرومیت زدایی و 
برداشته  کشور  آبادانی 

و توجه به حقوق مصرف کنندگان در اولویت کاری آن 
است.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با اشاره 
به اینکه 2 شرکت گروه صنعتی و پژوهشی زر موفق به 

حمایت  تندیس  کسب 
کننــــــدگان  مصــــــرف  از 
اظهار داشت:  شده اند، 
سیاستگذاری  شــــــورای 
حقــــــوق  از  حمایــــــت 
مصرف کننده متشــــــکل 
از هشــــــت دســــــتگاه بر 
اساس معیارها و بررسی 
عمومی  شــــــاخص های 
و تخصصــــــی ســــــال 98 

تندیس نقره و برنز  را به 2 مجموعه زرماکارون و آرد زر 
اهدا کرد.

وی بیــان داشــت:  نــگاه بــه ســالیق مصــرف کننــدگان  
خارجــی و داخلــی باید اولویــت کاری واحدهای تولیدی 

و صنعتی قرار گیرد.
مدیر عامل گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز اظهار داشت: 
و  قیمت گــذاری  و  مصرف کننــدگان  حقــوق  بــه  توجــه 
رعایت کیفیت ســرلوحه گروه صنعتی و پژوهشی زر  قرار 

گرفته است.
محســن امینــی گفــت: مجموعــه زر بــه عنــوان صنعتگــر 
متعهــد افزون تولید با کیفیت و عرضه محصوالت ارزان 
به بازار مصرف، به عنوان  بازوی دســتگاه های اجرایی 

در خدمات رسانی به مردم عمل می کند.
وی همچنیــن ایــن قــول را داد کــه  ایــن مجموعــه بــا 
تولیــد محصول با کیفیت و افزایــش ظرفیت تولید و کار 
سیستماتیک و علمی تعامل خوبی با سازمان حمایت و 

دستگاه های نظارتی و اجرایی داشته باشد.
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صنایع معدنی

رضا طاهری
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رضــا طاهــری، رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت فــوالد 
خوزستان؛

" قطب دوم فوالد ایران 
جایگاه خود را تثبیت 

می کند "

شرکت فوالد خوزســـــتان به عنوان قطب دوم فوالد 
کشـــــور طرح های توسعه ای کمی و کیفی متعددی را در 
دست اقدام دارد و با اجرای آن ها که دور از دسترس 
نیســـــت، می تواند نقش موثر خود را در صنعت فوالد 

کشور تثبیت کند.
صنعت فوالد دنیا در سالی که گذشت، شرایط بغرنجی 
را از سر گذراند؛ جنگ تجاری میان آمریکا و چین از یک 
ســـــو و شـــــیوع ناگهانی ویروس کرونا در اواخر سال 
2019 باعث شد صنعت فوالد تقریبا بیشترین آسیب 
را از شرایط موجود ببیند. بسیاری از صنایع تولیدکننده 
دچار آسیب جزئی و کلی شـــــدند و بازار فوالد در دنیا 
دچار آشفتگی شـــــد. جلوه این آشفتگی را می توان در 
کند شدن آهنگ تولید فوالد در بسیاری از کشورهای 
مطرح تولیدکننده مشـــــاهده کرد و به طور کلی بازارها 
نامتوازن شـــــدند. در ســـــال 2020 میزان تولید فوالد 
در کشـــــورهای عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد دنیا 
حدودا یک درصد کاهش یافـــــت و به یک میلیارد و 

829 میلیون تن رسید.
رشد تولید فوالد در ایران، برخالف دنیا

آشـــــفتگی در صنعت فـــــوالد دنیا در حالـــــی رخ داد که 
صنعت فوالد ایران در ادامه روند رو به رشد خود در 
سال های اخیر، در رتبه سوم بیشترین رشد تولید قرار 
داشـــــت و رتبه های اول و دوم رشد تولید متعلق به 
کشورهایی بوده که حجم تولید بسیار کمتری نسبت 
به ایران داشـــــتند. کشـــــور ما در ســـــال 2019 میالدی 
توانسته بود 25.6 میلیون تن فوالد خام تولید کند 
اما در سال 2020 با رشد 13.4 درصدی و حدودا چهار 
میلیون تنـــــی، میزان تولید فوالد ایـــــران از 29 میلیون 
تـــــن عبور کرد و کشـــــور مـــــا همچنان عنـــــوان دهمین 

تولیدکننده برتر دنیا را حفظ کرد.
افزایـــــش تولیـــــد فـــــوالد ایـــــران در ســـــایه کمـــــک و 
هم دلـــــی تولیدکنندگان فوالد ایران حاصل شـــــده و 
تولیدکننـــــدگان بزرگ فوالد در ایـــــران همچون فوالد 
مبارکه، فوالد خوزســـــتان، ذوب آهن اصفهان و دیگر 
تولیدکنندگان بزرگ این عرصه، نقش بسیار مهمی در 
کسب این موفقیت بزرگ ایفا کردند. به نظر می رسد 
با توجه به شـــــرایط به وجود آمده و اســـــتراتژی های 
تدوین شـــــده در شـــــرکت های بزرگ، در سال جاری 
ایـــــن روند خوب ادامه خواهد داشـــــت زیرا طرح های 
توســـــعه ای متعددی هم در بخش تامین مواد اولیه 
و هم در محصوالت میانی و نهایی در دســـــت اقدام 

است.
فوالد خوزســـــتان، با وجود کرونا فعال تر از هر 

سال عمل می کند
شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین قطب 
فوالد کشـــــور در ســـــال های اخیر همواره میزان تولید 
خـــــود را افزایش داده و ایـــــن افزایش تولید به دلیل 
اجرای طرح های توسعه ای متعدد در این شرکت رقم 
خورده است. به طوری که فوالد خوزستان توانسته 
از ابتدای زنجیره یعنی ســـــنگ آهن تا شمش فوالدی 
ســـــرمایه گذاری انجام دهد. این ســـــرمایه گذاری ها 
در وهلـــــه اول منجر بـــــه تامین مواد اولیـــــه و خوراک 
کارخانه های فرآوری و ذوب شـــــده و تامین به موقع 
مـــــواد اولیه فـــــوالد خوزســـــتان را از خطـــــر کمبود این 
مـــــواد در آینده نجات داد. در اختیـــــار گرفتن کارخانه 
کنسانتره سازی 2.5 میلیون تنی شرکت توسعه ملی 
که بعدها به شـــــرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 
سناباد تغییر نام داد، اقدام به موقعی بود که روند 
توسعه آن در سال جاری با احداث یک کارخانه 2.5 
میلیون تنی گندله ســـــازی دیگر تداوم یافت و فوالد 
خوزســـــتان گام محکـــــم دیگری را در جهـــــت پایداری 

تامین مواد اولیه برداشـــــت. در همین حال توســـــعه 
فوالد شادگان با همراهی فوالد خوزستان با سرعت 

خوبی پیش می رود.
افزایش فروش فوالد خوزســـــتان و توجه به 

صنایع داخلی
در همین حال شـــــرکت فوالد خوزستان در هر 
سال نسبت به ســـــال قبل از آن، هم افزایش تولید 
و هم افزایش فروش را تجربه کرده اســـــت و در سال 
گذشته توانست با تمام ظرفیت تولید خود یعنی 3.8 
میلیون تن اســـــلب، بلوم و بیلت فعالیت کند. البته 
در ســـــال های مختلف بسته به شـــــرایط بازار داخلی و 
صادراتی، مقادیر تولید اسلب، بلوم و بیلت متفاوت 
بوده اســـــت. به طور مثال در سال جاری میزان تولید 
اسلب به طور قابل توجهی افزایش یافته و در مقابل 
تولید بلوم و بیلت اندکی کاهش یافته اســـــت. این 
تغییر محصول تولیدی بر اســـــاس نیاز بازار داخلی به 
محصول استراتژیک اسلب برای صنایع مصرف  کننده 
داخلی یعنی تولیدکنندگان ورق بوده و بازار کشور در 
این خصوص کمبود شدیدی داشت. بر این اساس، 
شرکت فوالد خوزســـــتان تمرکز خود را بر تولید اسلب 

بیشتر کرده است.
نکته قابل توجه در خصوص فروش فوالد خوزستان 
در ســـــال های اخیر، توجه این شـــــرکت به صادرات 
بوده اســـــت. به طوری که در سال 1396 ثبت رکورد 
صادرات فـــــوالد ایران توســـــط فوالد خوزســـــتان به 
میـــــزان 2.8 میلیون تن رقم خورد و در همان ســـــال 
این شـــــرکت از معـــــدود صادرکنندگانی بـــــود که به 
درآمـــــد ارزی بیش از یک میلیارد دالر دســـــت یافت. 
روند صادرات فوالد خوزســـــتان هر چند در سال های 
آتی بـــــه دلیل توجه به بـــــازار داخلـــــی رو به کاهش 
رفت اما این شرکت همچنان بزرگ ترین صادرکننده 
فوالد ایران باقی مانده اســـــت. در سال جاری نیز با 
گذشـــــت حدود 10 ماه، بیش از یـــــک میلیون و 480 
هزار تن صادرات داشتیم و امیدواریم در سال جاری 
به صادرات 1.700 میلیون تنی دست یابیم. در عین 
حال شرکت فوالد خوزستان بزرگ  ترین عرضه کننده 
فوالد خام )مجموع اســـــلب، بلوم و بیلت( در کشور 
اســـــت و با توجه به کاهش تدریجـــــی صادرات خود 
طی دو ســـــه ســـــال اخیر، عرضه محصوالت خود را در 
بازار داخلی افزایش داده است. این افزایش عرضه 
به ویژه به شـــــرکت های حاضر در استان خوزستان از 
جمله شرکت فوالد اکسین، گروه ملی صنعتی فوالد 
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معاون وزیر صنعت: 5700 واحد جدید در 10 ماه گذشته به بهره برداری رسید
رسید معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: بیش از پنج هزار و 700 واحد صنعتی و معدنی در دوره 10 ماهه امسال پروانه بهره برداری 

دریافت کردند.
بــه گــزارش همــگام با صنعت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســعید زرندی« افزود: بررســی انجام شــده در این مــدت از 40 محصول منتخب و اصلی بخش 

صنعت و معدن 27 محصول افزایش و 13 قلم کاال کاهش تولید داشتند.
لومینیوم 50 درصد، الســتیک خــودرو 22 درصد، خودرو  وی گفــت: آمــار مــورد بررســی گویای آن اســت که در صنایــع مرتبط با لوازم خانگی 40 درصد، شــمش آ
سواری 14 درصد و سیمان 13 درصد رشد تولید، همچنین در روغن ساخته شده نباتی 18 درصد، سموم دفع آفات نباتی 13 درصد، چرم 13 درصد و اتوبوس 

10 درصد کاهش تولید به ثبت رسید.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اضافه کرد: 10 ماهه امســال 780 پروانه اکتشــاف، 425 گواهی کشــف، 500 پروانه بهره برداری معدنی، 514 هزار پروانه 

صنفی،27 هزار نماد اعتماد الکترونیکی و 197 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شد.
زرندی توضیح  داد: تصویب 104 طرح صنعتی، معدنی و تجاری با بیش از 30 درصد رشــد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، در هیات ســرمایه گذاری خارجی، 

از دیگر دستاوردهای این دوره زمانی است.
مهمترین برنامه های سال جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت در هفت محور و 40 برنامه، ابالغ شده است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعالم کرد: امسال نزدیک به یک میلیارد 
دالر صرفه جویی ارزی ناشــی از بومی ســازی و توســعه توان ســاخت داخل در بخش معدن و صنایع معدنی 

محقق خواهد شد.
بــه گــزارش همــگام بــا صنعت از ایمیدرو، از ابتدای امســال سیاســت بومی ســازی و توســعه ســاخت داخل 
توســط این ســازمان بــه واحدهای زیرمجموعه و تابعه ابالغ شــد و بــا دریافت اهداف عملیاتی شــرکت ها، 

پایش این هدف دنبال شد.
براســاس برنامه ســازمان یاد شــده با همراهی شــرکت های زیرمجموعه و تابعه، بومی ســازی 509 میلیون 
دالری در بخش قطعات و تجهیرات تولید و همچنین 408 میلیون دالر برای طرح های توسعه ای برای امسال 

هدف گذاری شده است.
برپایه گزارش ایمیدرو، هدف بومی ســازی که در طرح های توســعه انجام می شــود، عالوه بر صرفه جویی 

ارزی ناشی از بومی سازی، توسعه توان ساخت داخل را محقق خواهد ساخت.
میزان صرفه جویی ارزی سیاست های بومی سازی شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در حوزه تولید 
در نیمه نخست امسال به 350 میلیون دالر رسید و طبق برآوردهای به عمل آمده این رقم به حوزه تولید 
اختصاص دارد و بخش دیگری از سیاســت بومی ســازی در طرح های توســعه در حال اجرا است، از این رو با 
احتســاب بخــش پروژه های توســعه ای و به روزآوری اعــداد و ارقام، مجموع صرفه جویی ارزی ایجاد شــده  

افزایش خواهد یافت.
ایمیــدرو بــا هدف ایجاد بانک اطالعاتــی جامع در زمینه توانمندی هــا و نیازمندی های بخش معدن و صنایع 
معدنی کشــور و برقراری ارتباط موثر بین ســازندگان و مصرف کنندگان، اقدام به راه اندازی ســامانه جامع 

بومی سازی زنجیره آهن و فوالد ایران کرده است.
فعــاالن مربوطــه می توانند با ثبت نام در این ســامانه )به آدرس http://lrm.steeliran.org(، نســبت به 

ثبت اطالعات توانمندی کاالها و خدمات خود اقدام کنند.
وزارت صنعــت، معــدن وتجارت مرداد ماه امســال اعالم کرد: برنامه وســیعی برای بومی ســازی تولید داخل 

وجود دارد که حدود سه میلیارد و 200 میلیون دالر در برنامه سال 99 پیش بینی شده است.

ایمیدرو اعالم کرد:
صرفه جویی یک میلیارد دالری در بخش 

معدن و صنایع معدنی با داخلی سازی

معاون وزیر صنعت:
5۷00 واحد جدید در 10 ماه گذشته به بهره برداری رسید

ایران، فوالد روهینا و نورد و لوله اهواز باعث شد تا 
این شـــــرکت ها تولیدات خود را نسبت به سال های 
گذشـــــته به طور قابل توجهی افزایش دهند و برخی 
نیز با توجه به مشـــــکالتی که طی سال های گذشته 
داشتند، به نوعی با حمایت فوالد خوزستان از بحران 

خارج شوند.
طرح های توســـــعه فوالد خوزستان در دست 

اقدام است
شـــــرکت فـــــوالد خوزســـــتان بـــــرای ادامـــــه 
تاثیرگـــــذاری نقش خـــــود در صنعت فوالد کشـــــور 
متوقف نخواهـــــد ماند و این حرکـــــت رو به جلو با 
اجرای طرح های توســـــعه ای ادامـــــه خواهد یافت. 
پـــــروژه احداث مگامدول  طرح های بزرگی همچون 
آهن اسفنجی )زمزم 3( با مشخصات منحصربه فرد 
و پـــــروژه احداث پکیج ماشـــــین ریخته گری اســـــلب 
جایگزین، همچنین پروژه های بزرگ و کوچکی چون 
احداث کارخانه اکســـــیژن 4، خط و پست 400 کیلو 

ولت در دستور کار قرار دارد..
پروژه های شرکت فوالد خوزستان تنها به افزایش 
تولید و ظرفیت فوالد محدود نخواهد شـــــد و این 
شـــــرکت در حوزه محیط زیســـــت و مســـــئولیت های 
اجتماعی نیـــــز طرح هایی همچون تصفیه آب صنعتی 
و توســـــعه فضای ســـــبز، احداث بیمارستان و… را 
پیگیری خواهـــــد کرد. ضمن اینکه شـــــرکت فوالد 
خوزســـــتان، به عنوان دومین قطـــــب تولید فوالد 
کشـــــور با اجرای طرح جامع فاز چهارم توسعه پایدار 
ظرفیـــــت خود در افق 1404، بـــــه ظرفیت 6 میلیون 
تن در سال دســـــت خواهد یافت و جایگاه خود را 

تثبیت خواهد کرد.
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تولید آهن اسفنجی توسط شرکت های بزرگ بخش 
معــدن وصنایع معدنی و تابعه ســازمان ایمیدرو در 
دوره 10 ماهــه امســال بــه رقــم 25 میلیون و 554 
هــزار و 399 تــن رســید کــه در مقایســه بــا مــدت 

مشابه پارسال هشت درصد رشد یافت.
گزارش برپایه داده های آماری فوالد مبارکه، سفید 
دشــت، ســبا، هرمزگان، کاوه جنوب، آهن و فوالد 
غدیر، میدکو، خوزستان، میانه، سبزوار، شادگان، 
صبا فوالد، نی ریز، آهن و فوالد ارفع، آهن و فوالد 
گل گهــر، چادرملــو، جهــان فــوالد ســیرجان و فوالد 
بافت در دوره 10 ماهه باالترین میزان تولید مربوط 
بــه فــوالد مبارکه با رقم 6 میلیــون و 219 هزار و 142 

تن ثبت شد.
همچنین بیشترین رشد عملکرد تولید آهن اسفنجی 
در دوره فروردین لغایت دیماه امســال توســط صبا 

بررســی مجوزهای معدنی صادره از سوی وزارت 
ماهــه   10 دوره  در  وتجــارت  معــدن  صنعــت، 
کشــف،  گواهــی  اکتشــاف،  زمینــه  در  امســال 
صدور پروانه های بهره برداری و هزینه عملیات 
پارســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  اکتشــاف 

افزایش نشان می دهد.
شــده،  یــاد  وزارتخانــه  آمــاری  جــداول  برپایــه 
حاکــی اســت: امســال در دوره 10 ماهــه تعــداد 
پروانه اکتشــاف صادر شده به رقم 784 فقره 
رســید که در مقایســه با 770 فقره صادر شــده 
دوره مشــابه ســال گذشــته رشــد 1.8 درصدی 

دارد.
همچنیــن در دوره این گزارش تعداد 425 فقره 
گواهــی کشــف صــادر شــده که نســبت بــه 421 
فقــره گواهــی صــادر شــده در 10 ماهــه ابتدایی 

تولید 10 ماهه آهن اسفنجی از مرز 
۲5.5 میلیون تن گذشت

فوالد ) بریکت گرم( با 92 درصد بود که نسبت به 
10 ماهه 98 تحقق یافت.

تولید آهن اسفنجی دیماه 2.۱ میلیون تن
تولید آهن اســفنجی در دیماه امسال از سوی 
واحد های یاد شــده به رقم دو میلیون و 196 
هزار و 790 تن رســید که در مقایســه با ماه مشــابه 
پارسال به میزان دو درصد کاهش نشان می دهد.
دیمــاه 99 بیشــترین رشــد تولیــد آهــن اســفنجی در 
بیــن واحد های مورد بررســی مربوط به فوالد کاوه 
جنــوب بــه میــزان 33 درصد در مقایســه بــا دیماه 
98 ثبــت شــد و بیشــترین کاهش دیمــاه نیز با 55 

درصد مربوط فوالد خراسان بود.
عــالوه بــر ایــن بیشــترین میــزان تولیــد دیمــاه هــم 
متعلــق بــه فــوالد مبارکــه بــا 345 هــزار و 895 تن 

ثبت شد. 

ایران رتبه دوم جهانی آهن اسفنجی
بررســی آمارها نشــان می دهد ایران با تولید 
27 میلیــون و 907 هــزار تــن آهــن اســفنجی، 
رتبــه دوم جهانــی را پــس از هنــد را در ســال 98 به 

خود اختصاص داده است.
 سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی برابر با 27 
میلیــون و 907 هــزار تــن بود کــه در مقایســه با 26 
میلیــون و 359 هــزار تــن عملکرد ســال 97 رشــد 6 

درصدی داشت.
آهــن  کننــده  تولیــد  دومیــن  هنــد  از  پــس  ایــران 
اســفنجی جهــان محســوب مــی شــود و در چارچــوب 
طــرح های هفتگانه فوالد اســتانی )ســفید دشــت، 
نی ریز، قائنات، بافت، ســبزوار، شــادگان و میانه( 
ظرفیــت هــای 800 هزارتنــی آهــن اســفنجی طراحــی 

شده است.

وزارت صنعت آمار داد؛
افزایش مجوزهای معدنی در 10 ماهه ۹۹

98 افزایش یک درصدی را نشــان می دهد.
عــالوه برایــن پروانــه بهــره برداری صادر شــده 
در 10 ماهــه 99 بــه رقــم 512 فقره رســید که در 
مقایســه با 486 فقره در دوره مشــابه پارســال 

رشد 5.3 درصدی دارد.
هزینــه عملیات اکتشــاف نیز در 10 ماهه امســال 
نســبت به دوره مشــابه سال گذشــته افزایش 
10 درصدی را ثبت کرد که گویای میل بیشــتر به 

ســرمایه گذاری در این بخش دارد.
براســاس آمــار مورد بررســی در ســال 99 هزینه 
عملیات اکتشــاف در دوره مورد بررســی به رقم 
1019 میلیــارد ریال رســید که نســبت به 10 ماهه 
98 بــا رقــم 927 میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه 

است.
بررســی آمارهــای 9 ماهــه امســال حاکــی اســت 

تعــداد 701 فقــره پروانه اکتشــاف معدن صادر 
شــده که در مقایســه با مدت مشــابه پارســال 
که 669 فقره بود، رشــد 4.8 درصدی داشت.

همچنیــن 9 ماهــه 99 تعــداد 367 فقــره گواهی 
کشــف صــادر شــد و افزایــش 1.4 درصــدی در 
مقایســه با 9 ماهه ابتدایی ســال 98 ثبت شــد 

که رقم 362 فقره بود.
شــمار پروانــه هــای بهــره بــرداری معدنــی در 9 
ماهــه امســال بــه رقــم 462 فقــره رســید که با 
توجــه بــه میــزان 445 فقــره در دوره مشــابه 

پارســال، افزایش 3.8 درصدی را نشان داد.
ایران با شناســایی حــدود 60 میلیارد تن ذخیره 
معدنــی کــه نزدیک به 40 میلیــارد تن آن قطعی 
پانزدهــم  جایــگاه  در  اســت  احتمالــی  بقیــه  و 

جهانی از لحاظ ذخایر اکتشــافی قرار دارد.
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براساس آمار تولید کاالهای منتخب معدن و صنایع 
معدنی، در دوره 10 ماهه امسال تولید شیشه جام 
به رقم 961.6 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره 
مشــابه ســال گذشــته 7.1 هزار تن افزایش نشــان 

می دهد.
برابــر جــداول آمــاری وزارت صنعــت، میــزان تولیــد 
هــزار   954.5 پارســال  ماهــه   10 در  جــام  شیشــه 
تــن ثبت شــده بود که امســال هفــت دهم درصد 

افزایش دارد.
ظروف شیشه ای

تولیــد ظروف شیشــه ای در دوره این گزارش 
به رقم 593 هزار تن رسید که در مقایسه با 
10 ماهــه پارســال که 598.9 هــزار تن بود، کاهش 

یک درصدی دارد.
آمار مورد بررســی در جداول 9 ماهه امســال گویای 
تولیــد 532.4 هــزار تــن ظروف شیشــه ای اســت و 
نســبت به رقــم 538.2 هزار تن ظروف شیشــه ای 
تولیدی در دوره مشــابه پارســال افــت 1.1 درصدی 

دارد.
هشت ماهه امسال تولید ظروف شیشه ای افزون 
بر 474.9 هزار تن بود و در مقایسه با رقم 479.9 
هــزار تن عملکرد هشــت ماهــه ابتدایی 98 کاهش 

یک درصدی داشت.
ضمــن اینکــه میزان تولیــد ظروف شیشــه ای در مهر 
و آبــان 99 بــه ترتیــب 58.6 و 59.7 هــزار تن ثبت 
شــده که در ماه هشــتم رشــد 1.9 درصدی نســبت 

به مهر را نشان می دهد.
همچنین در بخش ظروف شیشه ای در نیمه نخست 

امســال رقم 275.1 هزار تن ثبت شد، ضمن اینکه 
آمار تولید 6 ماهه ابتدایی پارسال هم 276.7 هزار 

تن ظروف شیشه ای تولید شده بود.
براســاس آمارهــای منتشــر شــده پیشــین در زمینــه 
تهــران،  قزویــن،  اســتان های  شیشــه ای،  ظــروف 
مرکــزی، همدان، خراســان رضــوی، اصفهان، یزد و 
زنجــان بیشــترین ظرفیــت تولیــد در این بخــش را با 

رقم 666 هزار تن به خود اختصاص داده اند.
لمان ســه کشور شاخص  کشــورهای چین، ایران و آ
در زمینــه تولیــد ظــروف چینی محســوب می شــوند. 
ایــران ســالیانه نزدیــک بــه 50 هــزار تــن تولیــد در 
ایــن بخــش دارد کــه یــک پنجــم آن راهــی بازارهای 

صادراتی می شود.
ظروف چینی

تولیــد ظــروف چینــی در 10 ماهه ســال 99 به 
رقــم 44.3 هــزار تــن رســید، در حالــی کــه در 
مدت مشــابه پارســال 49.5 هزار تن بود و به این 

ترتیب افت 10.6 درصدی دارد.
میزان تولید ظروف چینی در 9 ماهه امسال نیز برابر 
بــا رقــم 39.7 هــزار تن بــود و در مقایســه با مدت 

مشابه پارسال کاهش 10.9 درصدی را ثبت کرد.
هشــت ماهه امســال میــزان تولید ظــروف چینی به 
رقم 35.1 هزار تن رســید که در مقایســه با هشــت 
ماهــه ابتدایــی 98 که 39.6 هزار تــن بود، کاهش 

11.6 درصدی را ثبت کرد.
ماه هــای مهر و آبــان تولید ظروف چینــی، ارقام 5.1 
هــزار تــن را نشــان داد کــه ثبــات عملکــرد در ایــن 

بخش را نشان می دهد.

نیمــه نخســت امســال تولیــد ظــروف چینــی بــه 23 
هزار و 100 تن رســید در حالی 6 ماهه ابتدایی سال 
گذشته 28 هزار و 400 تن ظروف چینی تولید شد.

جداول مورد بررســی میــزان تولید ظروف چینی در 
شهریور ماه 99، رقم چهار هزار و 800 تن را نشان 
داد و در مقایســه بــا مــرداد ماه امســال کــه چهار 
هــزار و 700 تــن بــود، رشــد 2 درصــدی را نشــان 

می دهد.
بررســی ها نشــان می دهــد در بخش ظــروف چینی، 
قــم،  اصفهــان،  رضــوی،  خراســان  هــای  اســتان 
قزوین، گیالن و مرکزی با رقم 46.6 هزار تن سهم 

اصلی بازار را در اختیار دارند.
چینی بهداشتی

آمارهای دوره فروردین تا دی ماه امســال در 
زمینه تولید چینی بهداشــتی نشــان می دهد 
که 97.1 هزار تن عملکرد 10 ماهه بود و در مقایسه 
بــا مدت مشــابه ســال گذشــته کــه 97.9 هــزار تن 

بود، کاهش هشت دهم درصدی دارد.
ضمــن اینکــه در 9 ماهــه امســال هــم 87.5 هــزار 
تن چینی بهداشــتی تولید شــد و نسبت به 9 ماهه 
پارســال بــا رقــم 88.1 هــزار تــن، کاهــش 6 دهــم 

درصدی را نشان می دهد.
ماهــه  هشــت  دوره  در  بهداشــتی  چینــی  تولیــد 
امســال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته با 
افزایش 2.2 درصدی به رقم 77 هزار تن رســید، 
هشــت ماهه ابتدایی ســال 98 میزان تولید چینی 
بهداشــتی افــزون بــر 75.3 هــزار تــن ثبت شــده 

بود.
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برابر جداول آماری 
وزارت صنعت؛

تولیــد شیشــه جــام در 10 ماهه ۹۹ به 
بیش از ۹۶0 هزار تن رسید
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حمدا... محمدنژاد 

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید:

" رویکرد اصلی 
سهامداران، نگاه 
بلندمدت باشد "

رئیــس هیئــت مدیــره گــروه صنعتــی ســدید گفــت: 
حــوزه عملکردی صنایع زیرمجموعه هلدینگ ســدید 
بســیار موفق عمل کرده و این امر ســبب می شــود تا 
ســهامداران با رویکــرد و دیدگاه بلندمــدت، قطعا و 

بی شک از آثار مثبت آن بهره مند شوند.
 بــه گــزارش  ماهنامــه همــگام بــا صنعــت ، حمــدا... 
محمدنژاد به بررســی مهم تریــن موضوعات مرتبط با 

گروه صنعتی سدید پرداخت.
فراب، حرکت در مسیر قانونی مرتبط

در  ابتــدا  در  ســدید  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
خصــوص موضــوع حقوقــی اعمــال مالکیــت بر 
33 درصد از ســهام فــراب اظهار داشــت: همانگونه 
کــه اهالــی بــازار ســرمایه و کلیــه ســهامداران معظــم 
ســدید در جریــان هســتند، موضــوع فــوق، یکــی از 
اخیــر در  کــه طــی 25 ســال  مباحثــی حقوقــی اســت 
هلدینگ ســدید در جریان بــوده و همواره در تمامی 
دادگاه هــای مرتبــط رای صــادره به نفع ســدید بوده 
اســت و حتــی درخواســت اعــاده دادرســی و اعمــال 
مــاده 18 برای ســه بار بــه روش های مختلــف، بنا به 
درخواست طرف مقابل، باز هم منتج به کسب رای به 
نفع آن ها نشده و تمامی آرای مرتبط به نفع هلدینگ 
ســدید صادر شده است. در هر حال پس از طی این 
مســیر و در بخــش اجــرای حکم قطعی اعمــال مالکیت 
ســدید بر 33 درصد از سهام فرآب، تقاضای بررسی 
مجدد از ســوی طرف مقابل ارائه شــده اســت که در 
حال طی مسیر قانونی خود بوده است و سهامداران 
قطعــا مطمئــن باشــند، ســدید به جــد در پــی احقاق 
حقوق 60 هزار ســهامدار معزز خود بوده و انشاا... با 
درایت همیشــگی حوزه قضا، حق به حق دار رســیده 
و امیدواریــم بــه فضــل خــدا بــزودی اخبــار خوبــی را 

دریافت و تقدیم سهامداران محترم می کنیم.
آثار رای صادره در شرکت لوله و تجهیزات سدید

محمدنــژاد در بخــش بعدی به موضوع ورشکســتگی 

شــرکت لوله و تجهزات سدید پرداخت و عنوان کرد: 
پیرو دادخواســت شــرکت لوله و تجهیزات سدید در 
مــرداد 1394 بــه دادگاه عمومی حقوقی تهــران، رأی 
بدوی دادگاه در مورد حکم ورشکســتگی آن شــرکت 
در اواخــر آبــان 1396 صــادر و از اردیبهشــت 1397 بــا 
تعیین مدیر اجرایی برای اداره امور و فعالیت شرکت، 
تحــت نظارت اداره کل ورشکســتگی قــرار گرفته و رأی 
قطعــی ورشکســتگی نیــز در تاریــخ 1399/9/2 توســط 

دادگاه تجدیدنظر تأیید و اعالم شده است.
وی اظهار کرد: تعیین تکلیف نهایی این سرمایه گذاری 
و آثــار رای صــادره مذکــور موکــول بــه خاتمــه مراحــل 
اجرایــی مربوطــه براســاس حکــم صــادره و توافقــات 
نهایــی و قطعــی آتی با بانک ها و ســایر اشــخاص طرف 
حساب بر این اساس خواهد بود که هلدینگ سدید 
به جد این موضوع را دنبال می کند و آثار مترتب نهایی 
بر بدهی های مرتبط را که بی شک اثرگذار است، در طی 
مســیر اجرایــی، به اطــالع ســهامداران محتــرم خواهد 

رساند.
موضــوع تنزل تابلوی معامالتی ســدید از زرد 

به نارنجی
رئیس هیئت مدیره هلدینگ سدید در ادامه 
خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های سدید 
طی ســه ســال اخیر، همواره تقویت شفاف ســازی در 
ارائــه اخبــار و اطالعات از طریق ســامانه کدال بورس 
بــوده اســت بــه گونــه ای کــه  هدف گــذاری ســدید 
قــرار  از آن  پــس  بــازار اصلــی فرابــورس و  حضــور در 
گرفتن در تابلوی اصلی بورس بوده است. مجموعه 
فعالیت هــای صــورت گرفتــه از حیــث ارائــه اطالعــات 
دقیق و به روز و مســتمر به همراه عملکردهای مثبت 
زیرمجموعه آن و رشــد ســودآوری مرتبط در هلدینگ 
سدید، سبب شد تا نماد وسدید از تابلو نارنجی به 
زرد در دی ماه ســال 1398 ارتقا یابد. اما همان گونه 
کــه در گــزارش مرتبط در کدال به اســتحضار ســازمان 
بــه  اســت،  رســیده  محتــرم  ســهامداران  و  بــورس 
دلیــل شــیوع پاندمــی کرونا و تحــت تاثیــر قرارگرفتن 
بخش هایــی از حوزه هــای عملکــردی در شــرکت های 
زیــر مجموعه، تاخیراتی در ارســال گزارشــات علی رغم 
بــا هدف گذاری هــای مرتبــط  باطنــی و مخالــف  میــل 
صــورت پذیرفــت کــه این موضوع ســبب تنــزل تابلو 
معامالتــی ســدید شــد. ضمــن آنکــه موضــع تنــزل 
تابلــو معامالتی هیچ خللی در حوزه عملکردی شــرکت 
بــر جــای نگذاشــته و صرفــا از جنبــه روانــی می توانــد 
بــر ســهامداران خــرد قابــل مالحظــه باشــد. در واقع 
هیــچ تخلفــی از ســوی ســدید صــورت نپذیرفتــه و در 
ایــن خصوص این اطمینــان را به ســهامداران محترم 
خواهــم داد کــه با تقویــت پروتکل های بهداشــتی و 

افزایش ساعات کاری تیم های مزبور گزارشات مرتبط 
طبق دســتورالعمل های ســازمان بورس به استحضار 
ســهامداران محتــرم خواهــد رســید و مدیــران ایــن 
مجموعــه بــه عنوان یــک اصل بنیادین همــواره خود 
را موظــف به صیانــت و حمایت از حقوق ســهامداران 
تــوکل و  تــالش مجموعــه ســدید و  بــا  می داننــد و 
اســتعانت از خدای ســبحان، بی شــک مجددا سدید 
نــه تنها در تابلو نارنجی که در بــازار فرابورس معامله 

خواهد شد.
وضعیــت کالن شــرکت های تابعــه هلدینــگ 

گروه صنعتی سدید
محمدنــژاد در ادامــه به وضعیت شــرکت های 
تابعــه پرداخــت و مطرح کــرد: آن چیزی کــه باید برای 
ســهامداران بــه شــدت مــورد توجــه باشــد وضعیت 
عملکــرد شــرکت های تابعــه ایــن هلدینگ اســت که 
بــه فضــل خدای رحمان طی دو ســال اخیــر با تدوین 
برنامه های بلندمدت و نظارت های مستمر از وضعیت 

بسیار مناسبی برخوردار بوده اند.
وی اضافه کرد: به طور مثال شرکت دانش نیان پتکو 
قراردادهای مختلفی را برای طراحی و تولید محصوالت 
خــود منعقــد کرده و حتــی در ابرپروژه گور به جاســک 
تامین کننده بخشــی از پمپ های پیشرفته این پروژه 
اســت. ضمن اینکه این شرکت در حال اجرای فرآیند 
افزایش سرمایه مرتبط و طی مسیر قانونی پذیرش در 

بورس اوراق بهادار است.
رئیــس هیئت مدیره گروه صنعتی ســدید همچنین از 
شرکت لوله سازی ماهشهر بعنوان یکی از شرکت های 
مهم این هلدینگ نام برد که قراردادهای خوبی طی 
چند ســال اخیر منعقد و اجرایی کرده و در حال حاضر 
نیز با تولید شبانه روزی بخشی از لوله های خط انتقال 
نفــت خام گــوره به جاســک، موفق به تــداوم  روند 
سودآوری شده است که بی شک با ادامه این مسیر 
و اخــذ پروژه هــای جدیــد، می توان به زودی شــاهد 

صفر شدن زیان انباشته آن باشیم.
شــرکت  مناســب  عملکــرد  بــه  ادامــه  در  محمدنــژاد 
تســدید در حــوزه حضــور در مناقصــات مختلف و عقد 
قراردادهای جدید اشاره و تصریح کرد: این شرکت با 
بهره گیری از نیروهای متخصص و زبده در حال توسعه 
فعالیت های خود در ســطح کشــور بوده و می تواند در 
حــوزه صنایع دریایی و فعالیت های پیمانکاری نفت و 

گاز، چندین هزار میلیارد تومان پروژه را منعقد کند.
وی در انتها بیان کرد: بر این اســاس حوزه عملکردی 
صنایــع زیــر مجموعــه هلدینــگ ســدید بســیار موفق 
عمــل کــرده و ادامــه مســیر فــوق ســبب می شــود تــا 
ســهامداران با رویکــرد و دیدگاه بلندمــدت، قطعا و 

بی شک از آثار مثبت آن بهره مند شوند.
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رشد ۶5 درصدی تولید شمش آلومینیوم 
در 10 ماهه امسال

لومینیوم در 10 ماهه امسال با رشد  تولید شــمش آ
65 درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه پارســال به 

رقم 364 هزار و 783 تن رسید.
براســاس آمــار عملکــرد واحد هــای تولیــدی ایرالکو 
ایــران  لومینــای  آ )بندرعبــاس(،  المهــدی  )اراک(، 
آن  گویــای  )فــارس(  ســالکو  و  شــمالی(  )خراســان 
اســت که بیشــترین رشــد عملکــرد 10 ماهه امســال 
لومینــای ایران بــا 196 درصــد و کمترین  مربــوط بــه آ

هم ایرالکو به میزان 6 درصد ثبت شد.
لومینیوم در دوره  همچنین بیشترین تولید شمش آ
10 ماهــه 99 مربــوط بــه ایرالکــو بــا رقــم 155 هزار و 
577 تــن ثبت شــد که 42.6 درصــد کل را به خود 

اختصاص داد.
رشد ۵۸ درصدی تولید شمش در دی ماه

لومینیوم در  دی مــاه امســال تولیــد شــمش آ
واحدهای یاد شــده به رقــم 39 هزار و 560 
تــن رســید کــه در مقایســه بــا ماه مشــابه پارســال 

افزایش 58 درصدی نشان می دهد.
لومینــای ایــران بــا 107  بیشــترین رشــد مربــوط بــه آ
درصــد و کمترین میزان هــم از آن ایرالکو با رقم پنج 

درصد به ثبت رسید.
تولید ۱۹۳.۹ هزار تن پودر آلومینا

لومینــا در تنهــا واحــد تولیــدی  تولیــد پــودر آ
لومینای ایران(  کشــور در این بخش )شرکت آ
در 10 ماهه امسال به 193 هزار و 962 تن رسید که 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته تفاوت 

معناداری ندارد.
لومینا در واحد یاد شده دی ماه امسال  تولید پودر آ
به رقم 16 هزار و 723 تن رســید که در مقایســه با 

ماه مشابه در سال 98 کاهش 16 درصدی دارد.
لومینیوم در 9 ماهه امســال  میــزان تولیــد شــمش آ
به رقم 308 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت 
مشــابه پارســال افزایــش 51.2 درصــدی را نشــان 

می دهد.

برپایــه جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
لومینیوم در دوره 9 ماهه  میزان تولید شمش خالص آ

ابتدایی 98 برابر با 203.8 هزار تن ثبت شده بود.
لومینیوم  آمــار عملکرد مجموعه های تولید شــمش آ
در ایرالکو )اراک(، المهدی 1 و 2 )المهدی و هرمزال( 
لومینــای  بندرعبــاس، ســالکو )المــرد - فــارس( و آ
ایران)جاجرم - خراســان شــمالی( در آذرماه امسال 
نســبت بــه مــاه مشــابه رشــد 55 درصــدی را ثبت 

کرد.
آمارهای مورد بررســی گویای تولید 175.3 هزار تن 
لومینای ایران )خراســان  لومینــا در مجموعه آ پــودر آ
شــمالی( است که در مقایسه با رقم 172.1 هزار تن 

عملکرد 9 ماهه 98 رشد 1.8 درصدی را ثبت کرد.
برپایــه آمــار رســمی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
لومینیوم را در ســال های 97  میــزان تولیــد شــمش آ
و 98 بــه ترتیــب افزود بــر 310 و 285.8 هزار تن را 

نشان می دهد.
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لوازم خانگی

علی آقا محمدی

عضـــــو مجمع تشـــــخیص مصلحت نظام در مراســـــم 
افتتاح خط تولید جدید شرکت اسنوا: 

" باید به سمت تولید 
لوازم خانگی برای اقشار 

پایین جامعه برویم "

تولیــد  خــط  افتتــاح  مراســم  در  محمــدی  آقــا  علــی 
جدیــد ماشــین لباسشــویی گــروه صنعتــی انتخــاب 
نخســت  و  مهــم  وظیفــه  کــرد:  اظهــار  الکترونیــک، 
مســئوالن جهت حفظ و حراست از تولیدات داخلی، 

بــه خصــوص در شــرایط ســخت فشــار تحریــم هــا، 
گرداندن چرخ های اقتصاد کشور است.

هــر  بیگانــگان،  اعتــراف  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
چقــدر فشــارها بــر ایــران بیشــتر باشــد، اســتقالل 

کشــورمان بیشــتر می شــود، تصریــح کرد: امــروز در 
بــه  را  خــود  آینــده  افــق  بایــد  پســاتحریم،  دوران 
صورت منســجم و ســازمان دهی شــده و به دور از 
شــعارهای احساســی بــرای حمایت از تولیــد داخلی 

ترسیم کنیم.
مجمــع  عضــو  گفتــه  بــه  و  گــزارش  ایــن  براســاس 
تشــخیص مصلحــت نظــام، یکــی از راهکارهــا ایجــاد 
زنجیره تولیدات لوازم خانگی با تکنولوژی روز اســت 
بــه گونــه ای کــه مقــرون بــه صرفــه و ارزان قیمــت 
بــوده و بــه راحتــی در دســترس همگان قــرار گیرد و 
در این راســتا مجموعه تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
بایــد با یکدیگر همکاری داشــته باشــند تــا بتوانند 
پلتفــرم هــا، زیرســاخت ها،آزمایشــگاه، لجســتیک و 
فــروش را در حوزه تولید لوازم خانگی در آینده مهیا 

کنند.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات مهــم قیمت 
گــذاری و فــروش لــوازم خانگی بــرای اقشــار پایین 
جامعــه اســت، گفــت: بــه همیــن منظــور مــی تــوان 

برخی محصوالت لوازم خانگی را بدون آپشن، اما با 
کیفیت اصلی وارد بازار کرد تا آن قشر توانایی خرید 

داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 62 درصــد جمعیــت ایــران 

حقــوق بگیر و دســتمزد بگیــر بوده که قــدرت خرید 
باالیــی ندارنــد، تاکیــد کــرد: بــه همین منظــور باید 

محصوالتی با قیمت پایه و پرتیراژ تولید کنیم.
آقــا محمــدی بــا تاکید بــر اینکــه در برخــی صنایع به 
دلیــل نداشــتن تکنولــوژی و قیمــت بــاال و همچنین 
تنــوع محصوالت خارجــی، ناچار به واردات هســتیم 
کــه در ایــن شــرایط محصــوالت داخلــی حــذف مــی 
شــود، اظهــار کــرد: بــرای جبــران ایــن شــرایط بایــد 
محصــوالت را بــا تکنولــوژی جدیــد و در حجــم باال و 

مقرون به صرفه تولید کنیم.

" یکی از راهکارها ایجاد 
زنجیره تولیدات لوازم 

خانگی با تکنولوژی روز 
است "

وی بــا تاکیــد بر اینکه نباید تولید جزیره ای داشــته 
باشــیم و با جذب ســرمایه گــذاری، عقــب ماندگی 
تکنولوژیک نداشته باشیم، گفت: یکی از مشکالت 
تولیدات لوازم خانگی در شرایط کنونی، تیراژ پایین 

اسفندماه 1399 - شماره سوم



www.hamgambasanat.ir

31

آنها اســت که به راحتی با فشــار کشورهای خارجی از 
دور رقابت خارج می شوند.

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت عمــق دهــی بــه تولیدات 
داخــل در مجموعــه اســنوا، ابــراز امیــدواری کــرد: با 
همکاری ســایر تولیدکنندگان لوازم خانگی، صنعتی 

پر رونق در کشور داشته باشیم.
همچنیــن  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
ماشــین  جدیــد  تولیــد  خــط  از  بازدیــد  حاشــیه  در 
لباسشــویی گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیــک، در 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه برخی صنایع به دلیل 
قیمــت بــاالی تولیــد، تکنولــوژی پاییــن و همچنیــن 
تنــوع بــاالی تولیــدات خارجــی، از دور رقابــت خــارج 
می شــوند، اظهار کرد: برای جبران این شــرایط باید 

محصــوالت را نو به نو به بــازار ارائه دهیم بنابراین 
کــه  بایــد در حجمــی  را  قالــب هــای ســاخته شــده 
اقتصادی هســتند را با جذب ســرمایه گذاری جهت 

تکنولوژی های جدید تولید کنیم.
وی بــا تاکیــد براینکه برای رســیدن به این شــرایط 
دیگــر نبایــد جزیــره ای عمــل کنیــم، گفت: مشــکل 
ایــن اســت کــه شــرکت هــای مختلــف تولید لــوازم 
خانگــی دارنــد، امــا بــه دلیــل اینکــه ســایز کوچــک 
دارند نســبت به بومی ســازی قطعــات خود اقدام 
نمی کنند و قطعات خود را وارد می کنند که در این 
شــرایط با فشــار طــرف خارجــی از گوی رقابــت خارج 

می شوند.
آقــا محمدی بــا تاکید بر ضرورت همــکاری در زنجیره 
بایــد  از ســوی دیگــر  لــوازم خانگــی، گفــت:  تولیــد 

بازارهــای بیرونــی لــوازم خانگــی را بایــد تامین کنیم 
و بایــد بــه ســمت تولیــد 2 میلیــون دســتگاه لــوازم 
خانگی در کشــور برســیم که بخشــی باید به مصرف 

داخل و بخشی از آن صادر شود.

" باید بازارهای بیرونی 
لوازم خانگی را باید 

تامین کنیم "
وی با ارزیابی خط تولید گروه صنعتی انتخاب، گفت: 
ایــن گــروه ظرفیت تولیــد خود را ایجاد کرده اســت، 
امــا بعــدا در بــازار دچار مشــکل مــی شــود، بنابراین 

راهی به جز همکاری با بقیه گروه ها ندارد تا بتواند 
تولید خود را در سطح باال نگه دارد.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تاکیــد بر 
ضــروت تولیــد لوازم خانگی ارزان و کیفی در کشــور، 
اظهار کرد: نباید به صرف اینکه دروازه های واردات 
لوازم خانگی را می بندیم قیمت را باال و یا کیفیت را 

کاهش دهیم.
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران  مبنــی بــر گرانی 
لــوازم خانگی داخلــی، اظهار کرد: اگــر در حوزه لوازم 
خانگــی موفــق بــه تولیــد با ظرفیــت باال شــویم 30 
درصــد قیمــت تمــام شــده کاهش مــی یابــد، اما با 
توجــه بــه اینکه حدود 50 درصد مــواد اولیه برخی 
تولیــدات لوازم خانگــی همچون تلویزیــون وارداتی 
اســت، تولیدکننــده ناچار اســت با همــان قیمت ها 

محصــول را وارد بــازار کننــد امــا اگــر تولیــد داخــل با 
حجم باال باشد، قیمت ها کاهش می یابد.

آقامحمدی تاکید کرد: زمانی که ســایز و حجم تولید 
بــاال  باشــد، قیمــت آن  کــم  لــوازم خانگــی داخلــی 

خواهد بود.
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گزارش ماهنامه همگام با صنعت
از نشست هم اندیشی تدوین استراتژی 

صنعت لوازم خانگی 
بــه گــزارش همگام بــا صنعت به نقــل از روابط عمومی 
انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران، در ابتــدای ایــن 
نشســت کــه در ســالن اجتماعــات کارآفرینــان خانــه 
تشــکل های اتاق بازرگانــی تهران برگزار شــد، »عباس 

هاشمی« دبیر کل انجمن به صحبت پرداخت.
وزارت صمــت  حــدود ســال 94  یــادآور شــد:  در  وی 
به تــالش بــرای تدوین اســتراتژی برای صنعــت لوازم 
خانگی پرداخت که در آن صادرات ســه میلیارد دالری 
بــرای افق 1404، تشــکیل ســه تا چهار برنــد در کالس 
جهانی و رســیدن به مقــام دوم منطقه در این صنعت 

دیده شده بود.
هاشــمی بیان داشــت:  در همان جلســات با توجه به 
شــرایط وقت سیاســی و اقتصادی کشــور، ایراداتی به 
آن استراتژی وارد شد و در عمل هیچ وقت رنگ و بوی 

اجرایی به خود نگرفت.
وی بــه جلســه بیســت و ســوم بهمــن مــاه امســال با 
حضــور »آقا محمــدی« عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام و »مهــدی صادقی نیارکــی«  معاون امــور صنایع 
وزارت صمــت اشــاره کــرد کــه در آن بــر لــزوم تدویــن 
اســتراتژی برای این صنعت، همچنین ارائه راهکارهای 

توانمندسازی تولید و صادرات غیرنفتی تاکید شد.
هاشــمی خاطرنشــان کــرد:  در نهایت مقرر شــد انجمن 
صنعت لوازم خانگی ضمن برگزاری جلساتی با اعضای 
انجمن، نقشه راه و برنامه اجرایی خود را برای توسعه 
همکاری های مشــترک شــرکت ها، افزایش بهره وری، 
جهــش تولیــد، توقف مونتاژکاری، توســعه صــادرات، 
تولیــد محصوالت جدید و ســازماندهی زنجیــره ارزش 
تامین ارائه دهد و در نهایت جمع بندی آرا و نظرات به 

وزارت صمت ارسال شود.
وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی سیاسی بین المللی، 
هنــوز اســتراتژی اقتصــادی کشــور مشــخص نیســت، 
تاکید کرد:  در این شــرایط تمرکز بر یک مدل و اقتباس 
از آن، می توانــد رانت زا باشــد و همچنین ایجاد برند یا 

برندهای ملی ساز و کار ویژه خود را می طلبد.
دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی در ادامــه، بــه 
مزیت های بنگاه های کوچک و متوســط )SME( اشاره 
کــرد و گفــت: ایــن بنگاه هــا محــرک کارآفرینــی بــوده، 

اشــتغال و تنــوع تولیــد باالیــی دارنــد، رقابــت پذیــر 
بــوده و چابک عمل می کنند و عمده آنها دانش بنیان 

هستند.
وی تصریــح کــرد:  ایــن بنگاه هــا بــا عــدم تأثیرپذیــری 
از تحریم هــا، از شــرایط خوبــی برخوردارنــد و همچــون 
شــرکت ها و واحدهای بــزرگ نیسهاشــمی ادامه  داد: 
اعتقاد این انجمن این است که برندسازی نمی تواند 
بــه صــورت دســتوری و حاکمیتــی اتفــاق بیفتــد، بلکه 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  الزامــات  ســری  یــک  نیازمنــد 
بــه  بایــد  صنعــت  وزارت  و  دولــت  و  اســت  سیاســی 

بسترسازی کار بپردازد.
در  خانگــی  لــوازم  دالری  میلیــارد   ۳۷ بــازار 

کشورهای همسایه و منطقه
در ایــن نشســت، مدیــرکل دفتــر صنایــع بــرق، 
فلــزی و لوازم خانگــی وزارت صمــت تصریح کــرد: ایــن 
صنعــت با وجود همه تحریم ها و مشــکالت توانســته 
در دو ســال و نیــم گذشــته بــا قاطعیــت بــه حرکت رو 
به رشــد خــود ادامــه دهد، البتــه با ممنوعیتــی که در 
واردات لوازم خانگــی اعمــال شــد آحــاد مــردم نیــز بــا 
همکاری و حمایت از این صنعت، رشد آن را رقم زدند.
تند که با خروج خارجی ها از کشــور، دچار دردسر شده 

و اشتغال و تولیدشان کاهش یابد.
»کیــوان گــردان«، بــه وجــود بــازار 37 میلیــارد دالری 
لوازم خانگی در کشورهای همسایه و منطقه و ظرفیت 
پنــج میلیــارد دالری بــازار داخلــی اشــاره کــرد و گفــت: 
درصددیــم با فراهم کردن شــرایط، ســهم بیشــتری از 

این بازار را به خود اختصاص دهیم.
از  تالشــیم  در  راســتا  ایــن  در  خاطرنشــان کرد:  وی 
ظرفیت هــای حوزه هــای اقتصــادی دفتــر رهبــر معظــم 
انقــالب و نهــاد ریاســت جمهــوری نیــز بــه ایــن منظــور 

استفاده کنیم.
مدیــرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنعــت ادامه داد: به این منظور تهیه و تدوین ســند 
راهبــردی بــرای افــق 1404 در دســت اقدام اســت که 
فارغ از تغییر و تحول دولت ها به ادامه مسیر بپردازد.

پتانســیل تولیــد 2۵ میلیــون دســتگاه لــوازم 
خانگی

در ایــن جلســه، »ســید مهــدی  نیازی« مشــاور عالی و 
دستیار ویژه معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: 
این وزارتخانه به دنبال تدوین استراتژی برای صنعت 
لــوازم خانگی نیســت و اصال قــرار نیســت دولت کاری 

انجام داده یا برند ملی ایجاد کند.
وی بیان داشــت: اســتراتژی این صنعت باید از ســوی 
فعالیــن ایــن حــوزه و در راســتای سیاســت های کالن 
مشــخص شــود تا با رفع موانع از ســوی دولت اجرایی 

و عملیاتی شود.
نیــازی افــزود: بــه اعتقــاد وزارت صمت پتانســیل الزم 
برای افزایش تولید از 9 میلیون دستگاه به 25 میلیون 
دســتگاه لــوازم خانگی وجــود دارد و دولــت باید فقط 

موانع را از سر راه تولید و صادرات بر دارد.
معاونــت  توجهــات  بــا  اکنــون  خاطرنشــان کرد:  وی 
اقتصــادی دفتــر بیــت رهبــری و همچنیــن دفتــر نهــاد 
ریاست جمهوری، توجه ویژه ای به بخش لوازم خانگی 
وجود دارد که فرصتی برای فعاالن این صنعت است.

تولیدکنندگان چه گفتند؟
در ایــن جلســه، “محمدزاده” مدیــر عامل گروه 
صنعتی الکترو اســتیل اظهار داشت:  با توجه به 
وضعیت خاص سیاســی و اقتصادی کشــور، نمی توان 

کشوری نظیر کره جنوبی را الگوی خود قرار دهیم.
وی تأکیــد کــرد:  اگــر بخواهیــم بــا برندســازی خــود را 
محــدود بــه یکــی دو برنــد اصلــی کنیــم، بــه راحتــی 
در آینــده تحــت تأثیــر فشــار تحریم هــای احتمالــی قــرار 
خواهیم گرفت، این در حالی است که با شرایط کنونی 
ردیابــی همه فعاالن تولیدی و اقتادی برای دشــمنان 

میسر نیست.
در ادامــه »تهرانچــی« مدیرعامــل شــرکت نانیــوا بــه 
بیــان مزایــای SMEهــا پرداخــت و گفــت: خلــق ارزش 
افزوده بیشــتر، رقابت پذیری بیشــتر، پرداخت مالیات 
بیشــتر و راحت تــر و تصمیم گــری آســانتر، از جملــه این 

ویژگی هاست.
وی پیشنهاد کرد:  کشور چین به عنوان الگوی صنعت 
لــوازم خانگــی مــا قــرار گیــرد کــه 98 درصد صنایــع آن 
را صنایــع کوچــک تشــکیل داده و بیــش از 95 درصــد 

صادرات را همین شرکت ها در اختیار دارند.
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بــازرس هیئــت مدیــره انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی 
تصریح کرد: در ایــن صنعت می توانیم برندهای بزرگ 
داشته باشیم، اما نیازی نیست در این راستا SME ها 

را فدا کنیم.
ایــن  در  نیــک کاال  شــرکت  مدیرعامــل  “ســلیمانی” 
نشســت بیــان داشــت: صنعــت لــوازم خانگــی یکــی از 
پرپتانســیل ترین صنایــع داخلی کشــور اســت و دولت 

باید به بسترسازی توسعه این صنعت بپردازد.
وی افزود: شــاید بهتر باشــد دولــت در ابتدا به رفع و 
رجــوع برخــی غــل و زنجیرهایی که به پــای این صنعت 
بســته شده، مثل مشــکالت تأمین اجتماعی، مالیات، 
تأمین ورق های فوالدی و بســیاری مشــکالت و موانع 
موجود پرداخته و سپس برای چند برابر شدن تولید و 

جهش صادراتی آن نقشه راه تدوین نماید.

نیــز  ســیماران  شــرکت  مدیرعامــل  کلباســی”  “پرویــز 
برندســازی و تجمیع واحدها را به مثابــه گرفتن آزادی 

فکر، اختیار و عمل از مجموعه ها توصیف کرد.
وی، نمونــه مشــابه آن را راه اشــتباهی برشــمرد کــه 
صنعت خودروسازی پیموده و امروز با بیش از 6 دهه 
قدمت جایگاهی در صادرات ندارد و گفت:  به نظر می 
رســد دولت می خواهد همان بال را بر سر صنعت لوازم 

خانگی بیاورد.
لــوازم  صنعــت  در  برندســازی  عملی شــدن  کلباســی 
خانگی را غیرعملی برشــمرد که امکان رشــد را به کشور 

نخواهد داد.
“ابهری” مدیرعامل شــرکت ناســیونال ایران نیز گفت: 

امکانپذیــر  دســتوری  صــورت  بــه  برندســازی  اجــرای 
نیست، بلکه باید زیرساخت های آن فراهم شود.

وی به طرح این پرسش پرداخت که آیا واقعا برندهای 
بزرگی در کشور وجود دارند که سایر شرکت ها باید در 
آنها ادغام شوند، یا حقیقت این است که آنها را بزرگ 

جلوه داده ایم؟!
ابهــری نیــز با اشــاره به عــدم توفیــق صنعت خــودرو، 
تصریــح کــرد: »آزمــوده را آزمــودن خطاســت« و امــروز 
کــه  دارد  صــادرات  در  ســهمی  چــه  خــودرو  صنعــت 
بخواهیــم همیــن نســخه را بــرای صنعت لــوازم خانگی 

بپیچیم؟
وی تأکیــد کــرد: بــازار محــل رقابت اســت و بــه صورت 
دستوری حرکت نمی کند، در صادرات نیز باید بتوانیم 

رقابت کنیم.

مدیرعامل شرکت ناسیونال ایران با بیان اینکه مخالف 
برندســازی هســتیم، به طرح این پرسش پرداخت که 
اگر فردا روزی در برندســازی ناموفق بودیم، خســارت 

آن را چه کسی خواهد پرداخت؟
علیرضا عراقی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع 
لــوازم خانگی ایــران و مدیرعامل شــرکت تکبان کنترل 
انــرژی موانع و مشــکالت این صنعت را بســیار عدیده 
خوانــده و اظهــار داشــت: دولــت می بایســت موانع و 
شــبیخون هایی کــه هر روز برســر تولید می آید را از ســر 
راه بردارد چرا که ما ســربازان جبهه جنگ اقتصادی در 
مســیر تولید بــدون ســالح و مهمات در حــال جنگیدن 
را  تولیــد  چــراغ  خارجــی  و  داخلــی  تحریم هــای  ابــر  بــا 

همواره روشــن نگاه داشتیم و اگر دنبال منفعت طلبی 
شــخصی بودیــم خیلــی زودتــر از اینهــا در جاهــای دیگر 

سرمایه گذاری کرده بودیم.
رئیــس دپارتمــان قطعه ســازان انجمــن صنایــع لــوازم 
خانگــی ایران تأکید کرد: دولت بایســتی اول نگاهش 
را بشــوید و بــا تولیدکنندگان مهربانتر باشــد تــا ما نیز 
کــه با جان و دل تولید را حفظ نموده ایم، برای جهش 
صــادرات قدم برداریــم و بهترین نقشــه راه را تحویل 
دهیم. وی بار دیگر به توســعه قطعه ســازی در کشــور 
تأکیــد کــرده و اظهــار داشــت: برندســازی ســاز و کار 
خــودش را دارد و زیرســاخت های خــود را می طلبــد که 

اولین زیرساختش تعمیق ساخت داخل است.
“فرهاد کیایی”، مدیرعامل شــرکت قطعه ســازی نوآور 
ارتباط صنعت با بیان اینکه صعت لوازم خانگی تا اواخر 

دهه 70 در انحصار هفت تا هشت شرکت بود، تصریح 
کــرد: نــگاه ایدئولوژیکــی و سیاســی حاکــم بــر کشــور، 
مخاطراتــی در برخی حوزه های اقتصادی به وجود آورد 

که در نهایت حذف این شرکت ها را رقم زد.
وی، نبود پلتفرم مشترک در لوازم خانگی را ضعفی برای 
ایــن صنعــت برشــمرد و گفــت:  اکنون برخی شــرکت ها 
از شــرق آســیا و برخی دیگــر از اروپایی هــا گرته برداری 
می کننــد و همین مســئله موجب بــروز چالش هایی در 

داخلی سازی محصوالت می شود.
“قنادان” مدیرعامل شــرکت تکوین الکتریک نیز اظهار 
داشــت: هرگونه انحصار به زیان صنعت اســت و نظیر 
چنیــن موضوعــی را در ســال های گذشــته در فعالیــت 



اسفندماه 1399 - شماره سوم

34

انحصاری همراه اول در کشــور شــاهد بودیم که حتی 
سامانه پیامکی را برای مشتریان فعال نمی کرد.

وی تأکیــد کــرد: راه ارتقــای ایــن صنعــت از تنــوع برنــد 
و تمرکــز بــر SME هــا بــه عنــوان هســته های چابک آن 

می گذرد.
“ســلطانی”، معاون مدیرعامل شرکت پاکشوما نیز به 
طــرح ایــن پرســش پرداخت کــه در شــرایط کنونــی، آیا 
بدنــه صنعت لوازم خانگــی نمی تواند فعالیت کند که 

به فکر برندسازی افتاده ایم؟
وی با اشــاره بــه تحریم ها، هشــدار داد: دســتاوردها 
و توانمندی هــای خوبی در ســال های گذشــته حاصل 

شده که نباید به راحتی آنها را از دست بدهیم.
ســلطانی تأکید کــرد: مراقب باشــیم برنــد ملی تبدیل 
بــه انحصار ملی نشــود و اگر برند ملی ســاختیم، آنگاه 

الزامات پایداری و تداوم آن چیست؟
“پهلوانی” نماینده شرکت آبسال نیز افزایش صادرات 
را فقــط از طریــق ارتقــای کیفیــت محصــوالت امکانپذیــر 
برشمرد و یادآور شد: در فضای کنونی، اقداماتی نظیر 
ورود 420 کانتینر CBU شــرکت بوش به کشور توجیه 

پذیر نیست.
 CKD وی بیان داشت: تولید باید دارای برنامه باشد و

کاری نیز هیچ وقت ما را به هدف نزدیک نمی کند.

“ایزدپنــاه” مدیرعامــل اســتیل البــرز نیــز گفــت:  بــرای 
توســعه صادرات چند اقدام اساســی مورد نیاز اســت 
که نخســتین آنهــا، توانایی افتتاح شــعب شــرکت ها و 
حســاب بانکی در بازارهای هدف اســت؛ موضوعی که 

جزو ماموریت های وزارت امور خارجه است.
ایــن عضــو هیئــت مدیره انجمــن تأکیــد کــرد:  در عین حال 
بایــد بتوانیــم بــرای صادرکننــدگان ضمانــت نامــه دولتــی 
صــادر کنیم تا به واســطه آن فاینانس و منابع مالی الزم را 
دریافت کنند تا جهش صادراتی را به دنبال داشته باشد.
ایزدپنــاه همچنیــن خواســتار عقــد تعرفه هــای ترجیحی 

مناسب با کشورهای هدف صادراتی شد.
لمانی ها  وی با توصیف کره ای به شــرکت های نوآور و آ
بــه شــرکت های فنــاور، تصریح کــرد:  باید تکلیــف ما از 
تعریف برند ملی مشخص باشد و اینکه بدانیم کاالی 

ایرانی دارای چه مشخصه ای است؟
“لطفــی”، نماینــده شــرکت هیمالیــا نیــز طــی ســخنان 
بــه  اقتصــادی  ثبــات  عــدم  شــد:  یــادآور  کوتاهــی، 
ورشکســتگی بســیاری شــرکت ها انجامیــده و بــه طــور 
نمونــه بــا وجــود قیمــت ABS که رشــد هفــت برابری 

تجربه کرده، مانده ایم که ادامه کار بدهیم یا خیر؟
“نوری”، نماینده شــرکت امرسان نیز با اشاره به کشور 
ترکیه که در صنعت لوازم خانگی آن 144 شــرکت بزرگ 

و 50 شرکت خیلی بزرگ فعالیت می کنند، افزود: 6 برند 
بزرگ از بین این 50 شــرکت انجمنی تشکیل داده اند و 
تحــت عنــوان Turk Best  فعالیــت می کنند، مــا نیز باید 
ببینیم در تعریف برند ایرانی به چه می خواهیم برسیم؟
وی پیشــنهاد کــرد: در ایــن راســتا اقدامــات فازبنــدی 
شده، مطالعات راهبردی انجام شود، تعیین استراتژی 
و اهدف صورت پذیرد و در نهایت به ســرمایه گذاری 

و مشارکت اقدام شود.
“داود فراهانــی”، مدیرعامل شــرکت جهان کریســتال 
نیــز گفت: متأســفانه در کشــور اصال اســتراتژی صنعتی 

تعریف نشده است.
وی افــزود: در حالــی کــه کره جنوبی به مدت 12 ســال 
درب های کشــورش را به روی خارجی ها بست و مردم 
نیــز همراهی کردند، اما فــردا با رفع تحریم ها مطمئنیم 

که درهای کشور به روی واردات باز می شود.
فراهانــی تصریــح کــرد:  توجــه بــه پدافند عامــل به ما 

تأکید می کند که SME ها را از بین نبریم.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن پیشــنهاد داد:  الیحــه ای 
تنظیم و به مجلس ارسال شود که تا چند سال جلوی 
واردات گرفتــه شــود تــا تولیدکننــدگان و صنعتگــران 
و  روزرســانی  بــه  برنامه هــای  قــوت  بــا  نیــز  داخلــی 

داخلی سازی را دنبال کنند.
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مدیرعامــل جهان کریســتال تأکیــد کرد: برندســازی از 
یک اقتصاد سالم و نه اقتصاد رانتی می گذرد.

وی بــا اشــاره بــه رد شــدن الیحــه بودجــه از ســوی 
مجلــس، خواســتار آن شــد تــا مســئوالن بــرای مدتــی 
دســت از ســر ایــن صنعــت بردارنــد تــا ببینیــم تکلیــف 

اقتصاد چه می شود؟
در خاتمــه آقای مهندس دانیالــی رئیس هیئت مدیره 
انجمن اظهار داشــتند: ضمن تشکر از همکاری و حضور 
اعضــا محتــرم و مســئولین وزارت صمت، برای روشــن 
شدن بحث باید اول توسعه اقتصادی را تعریف کنیم؛

به تعریف پرفسور فرانسیس فوکویاما:
” من توســعه اقتصادی را به ســادگی افزایش ســرانه 
تولید ناخالص داخل )GDP( طی زمان تعریف می کنم.”
درحالیکــه درآمــد ســرانه ملــی طــی 40 ســال گذشــته 
حــدود 50 درصــد کاهــش یافتــه اســت، آیــا می توان 
با همین الگو به رشــد و توســعه دســت یافت؟ آیا در 
اقتصادی که نه تنها در حال رشــد نبوده بلکه با رشد 
منفی دســت در گریبان اســت، می تــوان صنعت لوازم 

خانگی را به رشد پایداری رسانید؟
برای رشد و توسعه اقتصادی نیاز به توسعه سیاسی، 
حاکمیت قانون، دمکراسی و توسعه اجتماعی خواهیم 

داشت.)حکمرانی خوب(

بدون حکمرانی خوب هم می توان به توســعه و رشد 
اقتصــادی رســید، اما نیــاز بــه حداقل دولــت مقتدر و 
معتقد به توسعه اقتصادی و برداشتن موانع توسعه 

اقتصادی و کمک کننده آن می باشد.
مثال های عینی آن توسعه اقتصادی در چین، سنگاپور 
، امــارات می باشــند. بــه قول کولیر “مــن این واقعیت 
را بدیهی می دانم که ســطح خــاص و معین اولیه ای از 
ظرفیت دولت شرط ضروری و محتوم هر درجه از رشد 

اقتصادی است.”
برای رشــد و توســعه صنعت لوازم خانگی نیاز به رشد 
و توســعه صنعت، رشــد و توســعه  اقتصادی و توجه 
به الزامات رشــد و توســعه اقتصــادی از ضروریات آن 

می باشد.
بــرای قدم هــای اولیــه بیاییــم بــا متــر و مقیــاس قابل 
از  کــردن ســالیانه 10 واحــد  کــم  بــرای  اندازه گیــری و 

شاخص های زیرین اقدام کنیم.
1- کم کردن شاخص سهولت کسب و کار از رتبه 127 از 

190 کشور در سال 2020
2- شــاخص رقابت پذیری از 99 از 141 کشــور )سال 

)2019
3- شــاخص درک فســاد رتبه 146 از 180 کشور )سال 

)2019

4- کاهــش تــورم از 41 درصــد فعلــی و کــم کــردن 
سالیانه 10 درصد از آن

5- رسیدن به رشد اقتصادی مثبت سالیانه 4 درصد 
به جای رشد اقتصادی منفی

جمع بندی جلسه
مهندس دانیالی جمع بندی جلسه را به شرح 

زیر اعالم داشتند:
1- تالش برای حل مشــکالت کالن توســعه و رســیدن 

به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی
2- بهبــود شــاخص هــای کالن اقتصادی و کــم کردن 

سالیانه آنها
3-  الگوی توسعه و حمایت از SME ها

4-  استفاده از الگوی کشورهای پیشرفته و تطابق آن 
با شرایط داخلی

5- حمایــت دولــت و حاکمیــت از کل صنعــت لــوازم 
خانگی، رقابت ســالم و شــفاف آنها و حمایت از رشــد 

طبیعی شرکت های برتر
6-  کمــک بــه صنعــت به صورت شــفاف و مشــخص و 

جلوگیری از توزیع هر گونه رانت
7- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی، رفع موانع و مشکالت 
صنعت لوازم خانگی، تامین نیاز داخل و گرفتن ســهم 2/5 

میلیارد دالری کاالی قاچاق در بازار  و توسعه صادرات
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راه و ساختمان

در آیین تجلیل و قدردانی از صادرکنندگان برتر 
اتاق  30/11/1399 در محل  تاریخ  در  فارس که 
بازرگانی، صنایع و معادن استان برگزار گردید، 
شرکت ســـــــیمان اســـــــتهبان برای دومین سال 
متوالی مفتخر به کســـــــب عنوان صادرکننده برتر 
استانی شده و با اهدای لوح تقدیر و تندیس، 
قدردانی  صنعتی،  تولیدی  بزرگ  مجموعه  آن  از 

بعمل آمد.
به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی 
استهبان، حسین سمیعی، مدیر  شرکت سیمان 
فروش شـــــــرکت سیمان اســـــــتهبان، در حاشیه 
همایش بیان داشـــــــت: امســـــــال شرکت، برای 
دومین ســـــــال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر 
انتخاب می شـــــــود که این امر، مـــــــا را بر آن می 
دارد تا با ارتقـــــــای کمی و کیفی محصوالت خود، 
در جهت حفظ و توســـــــعه صادرات به بازارهای 

جهانی، تالشی مضاعف داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: در دنیای امروز، صادرات، 
در ســـــــایه رقابـــــــت امکان پذیر اســـــــت. ما می 
بایست در بازارهای هدف خود، از لحاظ کیفیت 
به نقطه ای برسیم که بر رقبای خارجی خود در 

آن میدان پیروز شـــــــده و 
بین  و  منطقه  صحنـــــــه  در 
را تصاحب و  بـــــــازار  الملل 
عنوان  بـــــــه  را  خود  برند 
تثبیت  معتبـــــــر،  برند  یک 

نمائیم.
ســـــــیمان  فروش  مدیـــــــر 
داشت:  اذعان  استهبان، 
ســـــــیمان به عنـــــــوان یک 
گنجینه ملی، در حال حاضر 
فراوانی  هـــــــای  چالش  با 
قطعات  تامین  جملـــــــه،  از 
کارخانجات بدلیل تحریم، 
خرید  باالی  بسیار  هزینه 
پاکت،  تامین  و  قطعـــــــات 

شرکت سیمان استهبان برای دومین سال متوالی 
موفق به اخذ عنوان صادرکننده برتر استانی گردید

هزینه حمل و نقل مواد اولیه و محصول نهایی 
و مشکالت حمل و نقل زمینی و دریایی، دست 
و پنجه نرم می کند از طرفی نیز، مشـــــــکل فعلی 
صنعت سیمان کاهش تقاضای بازارهای جهانی 
بدلیل تحریـــــــم ها و بیماری کرونا بوده که منجر 
به کاهش چشـــــــمگیر صادرات سیمان و کلینکر 

گردیده است.
وی یادآور شـــــــد: شرکت ســـــــیمان استهبان در 
تمامـــــــی صحنه های ملی و بین المللی پیشـــــــتاز 
بـــــــوده و همـــــــواره در تـــــــالش اســـــــت علیرغم 
و  ز  ار مشـــــــکالت موجود، نقش مهمی در ورود 
افزایش ســـــــهم صادرات اســـــــتان، ایفا نماید. 
منان،  ایزد  الطـــــــاف  مرهون  ما،  امروز  موفقیت 
کارگیری  به  خبره،  کارشناسان  و  مدیران  وجود 
به روزتریـــــــن تجهیزات و وجـــــــود نمایندگی در 

کشورهای هدف می باشد.
حســـــــین سمیعی در انتها با اشـــــــاره به همایش 
صادرکننـــــــدگان برتر افـــــــزود: همایش مذکور، 
فرصتی اســـــــت مغتنم برای گرامیداشت فعاالن 
اقتصـــــــادی کـــــــه در راه اعتالی اقتصـــــــاد ایران 
اســـــــالمی گام بر میدارنـــــــد و تردیدی ندارم در 

الملل  روابط بین  صورت مناســـــــب کردن محیط 
در جهت صادرات کاال و تعامل سازنده با سایر 
کشـــــــورها، با توجه به امکانات کافی کشور در 
بخش های مختلف، جوانان با اســـــــتعداد و پویا 
تحوالت  شاهد  توانیم  می  ارزشـــــــمند،  منابع  و 
خوب در زمینه صادرات باشـــــــیم که یکی از راه 
های اشتغال و رشد اقتصادی جامعه می باشد 
و شـــــــکوفایی  ملی  زیرا که هدف، حفظ حیثیت 

روزافزون اقتصاد داخلی است.
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رییــس کمیســیون توســعه تجــارت و صــادرات غیرنفتــی اتــاق 
تعاون ایران از ایجاد خط مستقیم بین ایران، آفریقای جنوبی و 

کشورهای آمریکای التین در آینده نزدیک خبر داد.
بــه گــزارش همــگام بــا صنعــت  از اتــاق تعــاون کشــور، »بابک 
افقهــی« بــا اعالم این مطلب افزود: با رایزنی های انجام شــده 
بــا مســووالن مربوطــه، قــرار اســت خــط مســتقیم کشــتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایــران، آفریقــای جنوبــی و ســپس آمریــکای 

التین با هدف توسعه تجارت بین این کشورها ایجاد شود.
وی ادامــه داد: طراحــی و ایجــاد خــط مذکــور بــا حرکــت از بنــادر 
جنوبــی ایــران، بــا توقــف در بنــادر آفریقــای جنوبــی و عزیمــت 
به ســمت کشــورهای آمریکای التین و به طور مشــخص کشــور 

برزیل، در دستور کار قرار گرفته است.
افقهی اظهار داشــت: با حمایت کشــتیرانی جمهوری اســالمی از 
برقــراری خط مذکــور، با وجــود ظرفیت بارهای صادراتی کشــور 
ایــران بــه مقاصــد ذکــر شــده، مراتــب بــه اتاق هــای تعــاون و 
بازرگانی سراســر کشــور، ســازمان توســعه تجارت ایران و سایر 
ایــن  بــه  کاال  حــوزه صــادرات  فعــال در  بنگاه هــای صادراتــی 

کشورها اطالع رسانی شده است.
وی خاطرنشــان کرد: ثبــت درخواســت های فعــاالن اقتصــادی 
بــه مقاصــد مذکــور و  ایــران  از  کاال  متقاضــی حمــل مســتقیم 
بهره مندی از این خط مستقیم و برنامه ریزی عملیاتی با شرکت 

کشتیرانی، توسط اتاق تعاون در حال انجام است.
آمارهــای غیــر رســمی حاکــی اســت در 6 ماهــه نخســت ســال 
گذشــته حجم صادرات ایران و آفریقای جنوبی به 43 میلیون 
دالر رســید، درحالی که در نیمه نخســت سال قبل از آن )سال 
97(، 27 میلیــون دالر بــود کــه بــر ایــن اســاس 16 میلیون دالر 

افزایش نشان می دهد.

در ادامه اقدامات مهم پژوهشی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان، اولین تستهای دوام 
بتن در پروژه سیلیکو منگنز صورت گرفت.

به گزارش همگام با صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان همزمان با ایام 
ا… دهه فجر و در ادامه اقدامات مهم پژوهشی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان، اولین 

تستهای دوام بتن در پروژه سیلیکو منگنز صورت گرفت.
در ایــن خصــوص مهنــدس فرازمند مدیر کنترل کیفی وآزمایشــگاه ســیمان کرمــان عنوان 
داشــت.: پس از افتتاح مرکز تحقیقات بتن ســیمان کرمان در مهر ماه ســال جاری چندین 
پــروژه در راســتای تولیــد ســیمان هــا و بتن های ســبز در دســتور کار این مرکز قــرار گرفت. 
محققیــن ایــن مرکز در قالب پروژه های هدفمند با جایگزین کردن ضایعات ســرباره های 
لیاژ با درصد های مختلف در سیمان و بتن ضمن به کارگیری این ضایعات در  صنایع فرو آ
الیندگی این سرباره ها بر محیط زیست، توانسته اند سیمان و بتنی  بتن و کاهش اثرات آ

را تولید نمایند که در کاهش گازهای گلخانه ای نقش بسزایی دارند.
ایشــان در ادامــه بپــاس همراهــی وحمایــت هــای مجموعــه مدیریتــی ســیمان کرمــان، از 

فعالیت های تحقیقاتی وکیفیت محور قدردانی نمود.
درادامــه دکتر شــفیعی سرپرســت مرکــز تحقیقات بتن ســیمان کرمان به این نکته اشــاره 
نمود که خوشبختانه با انجام اولین سری از تستهای دوام بتن در پروژه تولید بتن های 
ســبز، نظیــر تســتهای مقاومت الکتریکی چهــار نقطه ای، نفوذ یون کلــر، مهاجرت یون کلر، 
مقاومت فشــاری، نفوذ آب تحت فشــار و مقاومت در برابر حریق بر روی نمونه های بتن 
سبز نتایج نشان می دهد که جایگزینی ضایعات سرباره سیلیکو منگنز در بتن خود تراکم 
تولیــدی در این مرکز ضمن حفــظ خواص رئولوژی و کارایی بتن خود تراکم باعث افزایش 
هم زمان مقاومت فشاری، مقاومت الکتریکی و کاهش نفوذ یون کلر در نمونه های بتن 

سبز نسبت به سایر نمونه های بتن مشاهد شده است.
از آنجا که این نتایج در اولین دوره 90 روزه حاصل شده است امید آن می رود که در چند 
ماه آتی نتایج امیدوار کننده تری در پیش رو داشته باشیم. ایشان همچنین به این نکته 
اشاره نمود که افزایش دوام بتن در پروژه تولید بتن های سبز منجربه افزایش طول عمر 
ســازه های بتنی و حفظ ســرمایه های ملی و اقدام ارزشــمندی در راســتای رفع مشــکالت 

زیست محیطی خواهد شد که از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است.

ایجاد خط مستقیم کشتیرانی 
میان ایران، آفریقای جنوبی و 

کشورهایی آمریکای التین

گام مهم سیمان کرمان
در عرصه تحقیق وپژوهش 

تولید سیمان های سبز
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خودرو

آخریــن ارزیابی صــورت گرفته از وضعیــت کیفیت گروه 
وانت هــای تولیــدی داخــل در دی ماه امســال نشــان 
می دهــد کــه همچــون روال چنــد ســاله اخیــر، نهایــت 
کیفیت وانت ها سه ستاره باقی  مانده و حتی دو مدل 
وانــت در پایین تریــن ســطح کیفیــت تولید می شــود و 
ارزیابی های ماهانه ســبب نشده تا ســازندگان آن ها 
تکانــی بــه خود دهنــد؛ ظاهرا هیچ نهادی هــم آن ها را 

بازخواست نمی کند.
ایــن در حالی اســت که وانت ها به عنــوان خودروهای 
بــاری در کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و وســیله 
درآمــد قشــر وســیعی از مــردم اســت کــه بــر روی ایــن 
وانت هــای بی کیفیــت کار می کننــد. اینکــه از وانت هــا 
برای جابه جایی بارهای حجیم و بعضا سنگین استفاده 
می شود، بر وزن خودرو افزوده و می تواند خطرآفرین 
برای راننده آن و حتی سایر خودروها و سرنشینانی که 
در جاده ها و بزرگراه ها در مسیر آن ها هستند، باشد.

ارزیابی کیفی خودروها چرا وانت سازان 
را تکان نمی دهد!؟

مهمتر اینکه براساس گزارش های وزارت صمت از میزان  
تولید انواع خودروها به صورت ماهانه، بیشترین آمار 
تولید، به وانت ها اختصاص پیدا می کند؛ به طور مثال 
طی 10 ماهه سال جاری 68 هزار و 298 دستگاه وانت 
تولید شــده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشــد 14 درصدی داشته اســت اما کیفیت آن ها در جا 

زده و متاسفانه، کمیت فدای کیفیت شده است.
نکته قابل توجه اینجاســت که شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد )ISQI(، مطابق دستورالعمل های موجود، 
بــا هــدف ارتقــا کیفیــت خودروهــا، افزایــش رضایــت 
مشــتریان و ایجــاد رقابــت مثبــت میان خودروســازان، 
قیمتــی  دســته های  در  را  داخــل  تولیــد  خودروهــای 
رضایــت  البتــه  و  کیفــی  ســطح  بــه  بســته  جداگانــه، 
مشــتریان، بیــن یــک تــا پنج ســتاره مــورد ارزیابــی قرار 
می دهد که براســاس آن یک ستاره پایین ترین و پنج 

ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

را  کشــور  وانت ســازان  نهــادی،  چــرا  اســاس،  برایــن 
باتوجه به مشــکالتی که کیفیت پایین آن ها می تواند 
برای خود دارندگان وانت ها و ســایرین ایجاد کند که 
اشــاره شــد، مورد بازخواســت قرار نمی دهد و آن ها را 
ملــزم نمی کند که کیفیت این نوع خودروها را در حالی 

که تیراژ باالیی هم دارند، ارتقا دهد؟
طبــق آخریــن ارزیابی صــورت گرفتــه از وضعیت کیفیت 
خودروهــای وانــت تولیدی در دی ماه 1399، در ســطح 
قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی سه ستاره 

کیفی از پنج ستاره را کسب کرده است.
در گــروه قیمتــی دو نیــز وانــت ســایپا 151، وانــت کارا 
2000 تک کابیــن تیــپ 3 و وانــت کارا دوکابیــن تیــپ 
3 )کــه هــردو متعلق به شــرکت بهمن موتور هســتند( 
توانســته اند ســه ســتاره کیفــی را بــه خــود اختصــاص 
آریســان  وانــت  قیمتــی  ســطح  همیــن  در  دهنــد. 
ایران خودرو دیزل دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 

کرده است.
متعلــق  تولیــد وانت هــا  کیفــی در  پایین تریــن ســطح 
بــه وانــت نیســان )تک ســوز و دوگانــه ســوز( گــروه 
خودروســازی زامیــاد اســت در ســطح قیمتــی دو، یــک 

ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب می کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

" تولید محصول تارا از 
هفته دیگر به روزی 6 

دستگاه می رسد  "
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن اشـــــاره 
به اینکه در حال حاضر روزانه دو دستگاه محصول 
تارا تولید می شـــــود، از افزایـــــش روزانه تولید این 
محصول جدید به شش دستگاه از هفته آینده خبر 

داد.
فرشـــــاد مقیمی با بیـــــان اینکه کاهـــــش بهای تمام 

فرشاد مقیمی 
شـــــده تولید و افزایش ســـــاخت داخل دو رویکرد 
اصلی ایران خودرو و شـــــبکه تامین آن است، اظهار 
کرد: با پروژه های کاهش هزینه ها، قطعات تولیدی 
این شرکت در ســـــال آینده با کاهش 20 درصدی 
بهای تمام شده در اختیار ایران خودرو قرار می گیرد. 
قدم های خوبی را در جهت افزایش ســـــاخت داخل 
تولیـــــد، از جمله با همکاری با پتروشـــــیمی کشـــــور، 
برداشـــــته شـــــده و امیدواریم با عبور از آزمون ها و 
اســـــتانداردهای الزم، کاهش وابســـــتگی به منابع 

خارجی را رقم بزنیم.
مدیرعامل گـــــروه صنعتـــــی ایران خـــــودرو از افتتاح 
18 پـــــروژه  قطعه ســـــازان و 11 پروژه توســـــعه ای در 
ایران خـــــودرو در طول ایام دهه مبارک فجر خبر داد 
و گفت: مهم ترین پروژه ایران خـــــودرو تولید انبوه 
محصول جدید تارا اســـــت. تا پایان سال 500 هزار 
دســـــتگاه خودرو تولید خواهد شد. ضمن اینکه از 

هفته آینده تولید روزانه دو دســـــتگاه در روز فعلی 
خـــــودرو تـــــار ا به شـــــش دســـــتگاه در روز خواهیم 

رساند.
مقیمی خاطرنشـــــان کرد: با همت مجموعه کارکنان 
ایران خودرو و قطعه سازان، از رکورد تولید دو سال 

گذشته عبور کرده ایم.
طبق اعـــــالم این گروه خودروســـــازی، باک پلیمری 
شش الیه تارا مجهز به سامانه جدید سوخت رسانی 
با بهره گیری از فناوری یـــــورو 6، مجموعه لوله های 
انتقال ســـــوخت و بخارات دارای فناوری پنج الیه، 
مجموعه سیســـــتم جاذب بخـــــارات بنزیـــــن دارای 
فناوری یورو 6، نوار آب بندی و مجموعه سیســـــتم 
خنک کننده رادیاتور تارا از جمله پروژه هایی اســـــت 
که در یکی از شرکت ها تامین کننده ایران خودرو، با 
حضور رییس هیات عامل ایدرو و مدیرعامل گروه 

صنعتی ایران خودرو به بهره برداری رسید.
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درخواست 2۷هزار 
میلیاردتومان منابع 

جدید با وعده رشد 
۵۰درصدی تولید خودرو

رییس انجمن تخصصـــــی صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان خودرو کشور ادعا کرده است: برای 
تحقق هدف گـــــذاری افزایـــــش 50 درصدی تولید 
خودرو تا پایان خردادماه سال آینده، این صنعت 

نیازمند 27 هزار میلیارد تومان تامین مالی است.
»محمدرضا نجفی منش« افزود: تاکنون برای تامین 
15 هـــــزار میلیارد تومان آن شـــــامل پنج هزار تومان 
تسهیالت بانکی و 10 هزار تومان اوراق »گام« قول 
مساعد داده شده است که در صورت تحقق آنها، 
نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان دیگر کسری وجود 

خواهد داشت.
اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( یک ابزار بازار محور و 
با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه 
است که تسهیالت جدید را برای تامین مالی بدون 
تورم بنگاه هـــــای تولیدی فراهم می کند. به اتکای 
ایـــــن اوراق، تولیدکنندگان بر مبنـــــای فاکتور خرید 

محمدرضا نجفی منش

مـــــواد اولیه و واســـــط از بانک عامل، درخواســـــت 
انتشـــــار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررســـــید 
کرده و بـــــه بنگاه فروشـــــنده مواد اولیـــــه تحویل 
می دهند. دارنده ایـــــن اوراق می تواند گواهی را تا 
زمان سررســـــید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده 

مواد اولیه بدهد.
کـــــه  اســـــت  مدتـــــی  اظهارداشـــــت:  نجفی منـــــش 
پرداختی های روز قطعه سازان نیز متوقف و همه به 
اســـــفندماه و زمان وعده داده شده برای پرداخت 
پنج هزار میلیـــــارد تومان تســـــهیالت بانکی موکول 
شـــــده اســـــت، حتی اگر این رقم هم محقق شـــــود 
بخش کوچکی از نیاز مالی قطعه ســـــازان را پوشش 

می دهد.
به گفته وی، اکنون مجموع مطالبات قطعه ســـــازان 
و زنجیره تامین خودروســـــازی به بیـــــش از 40 هزار 
میلیارد تومان رسیده که فقط 10 هزار میلیارد تومان 

آن مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.
این مقام صنفی خاطرنشـــــان کرد: عاقالنه ترین کار 
ممکن در شرایط کنونی، آزادسازی قیمت خودرو یا 
دست کم تعیین دستوری قیمت ها با نظارت وزارت 
صنعت اســـــت، در ایـــــن صـــــورت وزارتخانه هم به 

مردم و هم به دولت پاسخ گو خواهد بود.
بررســـــی آمارهای منتشـــــره وزارت صنعت، معدن و 
تجـــــارت حاکی از تولیـــــد 700 هزار و 800 دســـــتگاه 
خودروی ســـــواری از ســـــوی کارخانجـــــات داخلی از 

ابتدای امسال تا پایان دی ماه است.
عـــــدم تخصص شـــــورای رقابـــــت در صنعت 

خودرو
قیمت گـــــذاری  حالـــــی  در  ادامـــــه داد:   وی 

دســـــتوری خودرو توســـــط شـــــورای رقابـــــت انجام 
می شود که هیچ یک از اعضای آن از تخصص الزم در 
این صنعت برخوردار نیستند و پاسخ گویی مناسبی 

از سوی این نهاد شاهد نیستیم.
نجفی منش در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی و افزایش 
قیمت ها به رکود بیشتر در بازار نمی انجامد؟ یادآور 
شـــــد:  نخســـــتین ثمره این حرکت، خـــــروج دالالن و 
واسطه ها از بازار است، ضمن اینکه در چنین شرایط 
همچون تجربه ابتدای دهه 90 فروش های لیزینگی، 
اقساطی و حتی نسیه مطابق با توان اقتصادی مردم 

می تواند رونق بخش بازار باشد.
پیش از این، وزیـــــر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکـــــه مخالف انحصـــــار و قیمت گذاری دســـــتوری 
در خودروســـــازی هســـــتیم، افزود: باید به سمتی 
حرکت کنیم کـــــه قیمت ها در بازار تعیین و دالالن و 

واسطه ها از بازار خارج شوند.
کارشناسان می گویند: در حالی که تولیدکنندگانی 
لومینیوم، مس  آ پلیمـــــری،  نظیر فوالد، محصوالت 
و غیـــــره افزایـــــش قیمـــــت را تجربـــــه می کننـــــد، اما 
خودروســـــازی محکوم به قیمت گذاری دســـــتوری 
است و همین مساله در ادامه، صنعت قطعه سازی 
با بیـــــش از 10 میلیارد دالر گردش مالی در ســـــال و 
خانـــــواده زنجیره تامین آن با بیـــــش از یک میلیون 
و 500 هـــــزار نفر را تحت تاثیر منفـــــی خود قرار داده 

است.
در سال های گذشته ناهماهنگی ها در تولید موجب 
شـــــده تا عالقه قطعه ســـــازان به ســـــرمایه گذاری 
کاهش یابد و در عمل ســـــرمایه ها به سمت سایر 

بازارها از جمله ارز، سکه، طال و غیره برود.
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نفت و انرژی
گفتگو با

مدیرعامل نفت سپاهان

مدیرعامل "نفت سپاهان":

" سال گذشته به همه 
تعهدات ارزی سیستم 

بانکی عمل کردیم "

عالوه بر آنکه نیاز بازار داخلی را تامین می کند، سهم 
بزرگی درصـــــادرات محصوالتش به خارج از کشـــــوررا 
دارد. شـــــرکت عریض و طویل "نفت ســـــپاهان" حاال 
توانسته با پیشینه درخشان در تولید محصوالت خود 
از جمله "روغـــــن پایه" بخش زیادی از بازار خاورمیانه 
را تصاحـــــب کنـــــد. آنطور کـــــه "صفدر علی اســـــدی" 
مدیرعامل سخت کوش "نفت سپاهان" می گوید: " 
سال گذشته عمده محصوالت بازار داخلی یعنی چیزی 
بیش از 50 درصد توســـــط این شـــــرکت تامین شده 
اســـــت".با او در باره دستاوردها و سیاست های این 
شرکت بنام به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید:

با توجه به اینکه ســـــالهای زیادی از آغاز بکار 
شرکت “نفت سپاهان” می گذرد تاکنون این 
شرکت چه دستاوردها و سیاستهایی داشته 

است ؟
اسدی:ببینید این شرکت در ابتدا بخشی از پاالیشگاه 
روغن اصفهان بود که از سال 81 از این پاالیشگاه جدا 
شد و در اختیار صندوق بازنشستگان صندوق نفت قرار 
گرفت .مهم ترین کار این شرکت پاالیش “لوبکات” از 
نفت خام اســـــت که در چندین مرحله فراوری شده و 
محصول اصلی روغن پایه را تولید می کند. دو محصول 
فرعی نیـــــز بنام اکســـــترکت) روغن فرآینـــــدی ویژه ( و 
پارافین نیز در این شرکت  تولید می شود . خب ظرفیت 
اسمی این پاالیشگاه 10 هزار بشکه بوده که با تغییراتی 
که به ویژه در ســـــال گذشته انجام شد ظرفیت آن به 
15 هزار بشـــــکه در روز رســـــیده اســـــت .البته متناسب 
با این تغییر، تغییرات دیگری نیز در بخشـــــهای مختلف 
پاالیشگاه رخ داده است . در حال حاضر ساالنه 350 
هـــــزار تن روغن پایه ،حدود 160 هزار تن اکســـــترکت و 
80 هزار تن پارافین بوســـــیله این پاالیشگاه تولید می 

شود.در بخش دیگر این پاالیشـــــگاه نیز روغن نهایی 
تولید می شـــــود که ظرفیت تولید آن در سال گذشته 
102 هـــــزار تن بود ولـــــی  با تغییراتی کـــــه در این بخش 
اعمال شد امســـــال ظرفیت آن به 140 هزارتن خواهد 
رسید. به طور قطع بخشی از این تولیدات صرف تامین 
بـــــازار داخلی گردیـــــده و مازاد محصـــــوالت نیز به خارج 
از کشـــــور صادر می شـــــود.در واقع می توان گفت که 
این شـــــرکت بزرگترین و منظم ترین توزیع کننده این 
محصوالت در بازار داخلی اســـــت. می دانید که در حال 
حاضر عالوه بر شرکت نفت سپاهان، سه شرکت بهران 
، پـــــارس و ایرانول نیز محصوالت پایه و نهایی را تولید 
می کنند ولی با این حال شرکت ما سهم زیادی در بازار 

داخلی وخاورمیانه به خود اختصاص داده است .
هدف گذاری شـــــما بیشـــــتر در حوزه صادرات 
محصوالت به خارج از کشور است یا توزیع در 

بازار داخلی؟
اســـــدی : خب معموال شـــــرکت مـــــا نیازبـــــازار داخلی را 
تامین ومازاد محصول نیز به خارج از کشـــــور صادر می 
شـــــود .البته چندی پیش جوسازی صورت گرفته بود 
مبنی براینکه نیاز بازار داخلی تامین نمی شـــــود که ما 
توضیحـــــات الزم را در این خصوص ارایه دادیم .حتی 
می توان این ادعا را کرد که ما امســـــال بیشتر از سال 

گذشته در بازار داخلی روغن پایه توزیع کردیم .
سهم شـــــما برای تامین نیاز روغن پایه در بازار 

داخلی چقدر است ؟
اســـــدی :ســـــهم ما در ســـــال 98، 45 هزار تن 
روغن پایه برای مصرف بازار داخلی بود که در بورس 
عرضه کردیم و از این مقدار 26 هزار تن توسط بورس 
خریداری شـــــد.در واقع همه آن مقـــــدار روغنی که در 
بورس عرضه شـــــد خریداری نشد و مابقی جزو سهم 

صادرات قرار گرفت.
سهم صادرات محصوالت شرکت چقدر است ؟
اســـــدی : ســـــهم صادرات نیز از 350 هزار تن 
روغنی که تولید می شـــــود چیزی حدود 70 تا 

100هزار تن آن در بازار داخلی مصرف می شود و 
مابقی به خارج از کشورصادر می شود.

ایـــــن عددهای اعالم شـــــده  البته 
حدودی است .

یعنی چند درصد؟
اسدی : سال گذشـــــته عمده روغن پایه بازار 
داخلی یعنی حدود بیش از 50 درصد توســـــط 
شرکت ما و مابقی توسط سه شرکت تولید کننده دیگر 

تامین شد.
با توجه به تحریم های صورت گرفته فعالیت 
شرکت شـــــما چقدر تحت تاثیر شرایط موجود 

قرار گرفت؟
اســـــدی:خب داســـــتان تحریم که موضـــــوع جدیدی 
نیســـــت و سالهاست که این داســـــتان وجود دارد و 
اقتصاد کشـــــور را تحت تاثیر قرار داده است ولی ما به 
وضعیت موجود عادت کردیم وخوشبختانه  توانستیم 

از آن عبور کنیم .
یعنی در قیمت و کیفیت تولیدات شـــــما تاثیر گذار 

نبوده؟
اســـــدی : به طور قطـــــع در چنین وضعیتـــــی قیمت ها 
افزایـــــش پیدا می کند.ببینید وقتـــــی 30 درصد مواد 
اولیـــــه روغن هـــــای تولید شـــــده را از خـــــارج وارد می 
 کنیم قطعـــــا وقتی نرخ ارز دو برابر می شـــــود پس نرخ 
مواد اولیه ما نیز افزایش پیدا می کند. عالوه برآن نرخ 
حمل و نقل ، کشـــــتی ، سوخت و غیره نیز افزایش می 
یابد و این ها بعنوان چالشهایی است که هر ساله ما 
 باآن روبرو هستیم وبه طور قطع  بر روی  قیمت ها نیز 
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تاثیرمـــــی گذارد حتی می توان بـــــدون اغراق گفت که 
امروز نه تنها ما بلکه هر سه شرکت دیگر تولید کننده 
روغن نیز در تولید روغن هـــــای دیزلی با زیان مواجه 
هســـــتیم که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا 
کند مجبور خواهیم شد برای تامین روغن بازار از جیب 
هزینه کنیم .از نظر کیفیت هم می توان به جرات گفت 
که همه شرکت ها همه استانداردهای الزم را رعایت 

و به آن پایبند هستند حتی اگر با ضرر روبرو شوند.
این مدت فعالیت،براســـــاس   توانســـــتید در 
سیاستهای تعریف شده حرکت کنید یا هنوز 

با آن فاصله دارید؟
اســـــدی : واقعیت این اســـــت که این شـــــرکت یکی از 
صادر کنندگان خوب کشور به حساب می آید بطوریکه 
سال گذشـــــته چیزی حدود 230میلیون دالر صادرات 
داشـــــت و یکی از وجه تمایزهای شرکت نفت سپاهان 
با شـــــرکت های دیگر در این است که ما به موقع به 
تمام تعهدات ارزی سیستم بانکی خود عمل کردیم.
در بحث برنامه ریزی هم سال گذشته برنامه ریزیهای 
الزم صورت گرفت که با نامگذاری امســـــال بنام سال 
جهش تولید همخوانی داشـــــت . خب ســـــال گذشته 
ظرفیـــــت محصـــــوالت نهایی مـــــا 100هزار تـــــن بود که 
برنامه امسال ما این اســـــت که این ظرفیت را به 120 
هزار تن افزایش دهیـــــم که خب افزایش 20 درصدی 
با توجه به حجم تولید عدد قابل توجهی اســـــت البته 
قرار است بر همین مبنا نیز حرکت کنیم .برنامه نهایی 

ما این است که تا ســـــال 1401 بتوانیم حجم تولیدات 
خـــــود در مصارف داخلی را به 150 هزار تن برســـــانیم . 
در حوزه صادرات نیز ســـــال گذشـــــته حجم محصوالت 
نهایی صادر شـــــده حدود 10 هزار تـــــن بود که برنامه 
ریزی امسال ما برای 20 هزار تن است .یعنی همه اینها 
نشـــــان  دهنده این  اســـــت که ما طبق برنامه حرکت 
می کنیم . از طرفی ســـــال گذشته با افزودن یک واحد 
به واحد های موجود یـــــک محصول  وبرند جدیدی را 
بنام “مگلوب” برنامه ریزی کردیم که این برند تحت 
لیسانس یک شرکت اتریشی تولید می شود و تاییدیه 
خودروســـــازان مطرح دنیا مثل بی. ام. و ، بنز و غیره را 
دارد. در حـــــال حاضر با ورود ایـــــن برند به محصوالت 
این شرکت ما قادر به تولید روغن خوردهای قدیمی و 
جدیدترین خودروها هستیم.البته ظرفیت ما در روغن 
مگلوب چیزی حدود 1000 تن در سال است و تمام نیاز 
خورد های کالس باال را پوشش می دهد . عالوه برآن 
احداث واحـــــد محصول جدید بنام “گریس” نیز اوایل 
تابستان امسال با ظرفیت تولید هزارو 200 تن در سال  
آغاز شده که تیرماه به بهره برداری رسید که این واحد 

قابلیت تولید تا سه هزار تن را دارد .
در بحث چشـــــم اندازها هم چند پـــــروژه مثل؛ پایانه 
صادراتـــــی بندرعباس با ظرفیت حـــــدود 35 هزار متر 
مکعب با حجم سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان برای 
صادرات روغن های پایه و اکســـــترکت، پروژه احداث 
واحد تولید روغن های گروه دو و ســـــه با ظرفیت 50 

هزار تن در ســـــال با حجم سرمایه گذاری 39 میلیون 
یوروکـــــه در صـــــورت راه اندازی حـــــدود 25 هزار تن 
روغن پایه گروه دو و ســـــه کـــــه از خارج وارد می کنیم 
را خودمـــــان تولید می کنیم و پروژه تولید روغن ســـــبز 
فرآیندی)اکســـــترکت( با ارزش افـــــزوده باال و ظرفیت 
حدود 138 هزار تن و حجم سرمایه گذاری 40 میلیون 
یورو و پروژه های دیگربرای شـــــرکت تعریف شـــــد که 
همه آنها باید تا ســـــال 1401 به مرحلـــــه بهره برداری 

برسد.
در بحث مشتری مداری چقدر موفق بودید؟

اســـــدی:به نظرم کاری که می تـــــوان در این 
باره کرد بحـــــث کیفیت و تامین بـــــه موقع نیاز 
بازار اســـــت .خب در خصوص حفظ کیفیت که در هیچ 
شرایطی عقب نشینی نکردیم و در این زمینه رضایت 
مشـــــتریان را جلب کردیم در بحث کمیت هم واقعیت 
این است که سهم خود را کاهش ندادیم و به اندازه 
کافی تولیدات خودرا توزیع کردیم مگر در مواردی که 

تقاضا با رشد ویژه ای روبرو شود.
شرکت با چه چالش هایی روبروست؟

اســـــدی : ببینید ما در ابتدای ســـــال به دلیل 
کرونا و بســـــته بودن مرزهـــــا و کاهش مصرف 
بنزین با مشکل روبرو شـــــدیم که خوشبختانه از آن 
عبور کردیم .ولی اصل چالش ما مشـــــکالت و حاشیه 
های داخلی است که مجبوریم برای حل و فصل کردن 

آنها وقت و انرژی زیادی صرف کنیم. 

در ادامه موفقیت های شـــــرکت نفت ایرانول در ســـــال 99 که منجر به رشد 265 درصدی سود نسبت به 9 ماه مشابه سال گذشته شده است، این 
شرکت در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی مدل 34000، نشان برنزین C3 را کسب کرد.

به گزارش همگام با صنعت ، مدل 34000 مسیری روشن برای رشد، توسعه و تعالی سیستم های منابع انسانی به منظور تحقق ماموریت، اهداف و 
استراتژی های سازمان ها ترسیم کرده است. این مدل دارای 14 فرایند و 12 نگرش بوده و به دلیل اینکه نمی توان به صورت یکجا و در زمان کوتاه آن 
را در سازمان ها مستقر کرد، مرحله ای و تدریجی طراحی شده است. در این دوره ارزیابی جایزه ملی مدیریت منابع انسانی مدل 34000، بیش از 100 
سازمان دولتی و خصوصی شرکت داشتند که از این بین 35 سازمان بر اساس رده بندی و رتبه بندی مدل به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی شدند.
شرکت نفت ایرانول در سومین دوره ارزیابی این مدل که در سال گذشته برگزار شده بود، نشان C4 را از آن خود کرده بود که با توجه به اقدامات 
و پروژه هایی که ســـــال جاری در حوزه منابع انسانی به انجام رســـــاند که خالصه ای از آنها شامل پروژه های کارسنجی-زمان سنجی، بازنگری و بهبود 
نظام جبران خدمت، طراحی و مهندسی ساختار سازمانی، بازنگری برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی مدون و انعطاف پذیر در حوزه سالمت و درمان 
بخصوص در ایام شـــــیوع بیماری کرونا می باشـــــد، در چهارمین دوره جایزه مدل 34000 در ســـــال 99، توانست با یک رتبه صعود نشان برنزین C3 را 

کسب نماید. ط 
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سرپرست طرح پایانه نفتی جاسک با اشاره به تکمیل 
ساخت گوی شناور )SPM( در یارد شرکت مهندسی 
و ســاخت تاسیســات دریایی ایران گفــت: چند راهه 
زیردریایــی و متعلقــات بخش زودهنــگام طرح پایانه 

نفتی جاسک در یارد صنعتی خرمشهر بارگیری شد.
به گزارش ماهنامه همگام با صنعت به نقل از شرکت 
نفــت و گاز پــارس، »وحیــد مالکــی« افــزود: بارگیــری 
ایــن گوی شــناور بــه همراه ســازه های جانبــی آن به 
پایان رســیده و پس از پایان عملیــات مهاربندی، در 
روزهای آینده به محل نصب در آب های عمان منتقل 

می شود.
گازی  میعانــات  و  خــام  نفــت  انتقــال  ظرفیــت  وی، 
ایــن گــوی شــناور را هفــت هــزار مترمکعب بر ســاعت 
)معادل یک میلیون بشکه در روز( اعالم کرد و گفت: 
بــه زودی با نصــب و راه اندازی این ســازه دریایی در 
فاصله تقریبی 6 کیلومتری از ســواحل مکران، بخش 
بهره بــرداری  بــه  جاســک  نفتــی  پایانــه  زودهنــگام 

نایــب رییــس انجمن ملی صنایع پلیمــر گفت: ارزش 
هــر تــن محصــول پلیمــری در ایــران یک هــزار و 600 
دالر اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ارزش هــر تن 
پلیمــر تولیدی در ژاپن 10 هزار دالر برآورد می شــود، 
بنابرایــن می تــوان بــا تکمیــل زنجیــره تولیــد پلیمــر و 
پرهیــز از خام فروشــی، ارزش صادرات پتروشــیمی را 

افزایش داد.
»سعید ذکایی« در نشست خبری با اشاره به اینکه 
نوآوری یکی از پایه های اصلی توســعه هر کشــور و 
ضرورت بقا به شــمار مــی رود، ادامه داد: بنابراین 

از جنبه صنفی وملی به نوآوری توجه می شود.
وی با اشــاره به اینکه در ژاپن ارزش هر تن پلیمر 10 
هــزار دالر اســت، افزود: این ارزش در کشــور هزار و 
600 دالر است که نشان دهنده خام فروشی است 

خواهد رســید و امــکان پهلوگیری و انتقال نفت خام 
بــه نفتکش هــای صادراتــی در ایــن پایانــه فراهــم 

خواهد شد.
بــه گفتــه مالکی، گــوی شــناور صادراتــی پایانــه نفتی 
جاســک و متعلقــات مربــوط بــه آن شــامل چندراهــه 
زیردریایــی، لوله هــای انعطاف پذیــر شــناور و زیرآبــی 
)Floating & Submersible Hoses( نزدیــک بــه 800 
تن وزن دارد که در صورت مساعد بودن شرایط جوی 
دریا، پس از عملیات مهاربندی و اخذ مجوزهای خروج، 
به وسیله شناور »ابوذر 110« به موقعیت دریایی خود 

منتقل و در عمق 48 متری دریا نصب می شود.
لوله گــذاری دومیــن  عملیــات  آغــاز  از  وی همچنیــن 
خــط زیردریایــی طــرح پایانه نفتی جاســک خبــر داد و 
اضافه کرد: با مســاعد شــدن شــرایط جوی، عملیات 
 )Shore Pulling( کشــش خــط لولــه دریــا از ســاحل
دومیــن مســیر زیردریایــی منتهــی بــه نخســتین گوی 
شــناور پایانــه نفتــی جاســک بــه طــول 2.5 کیلومتر، 

و  شــده  آغــاز  سی مســتر  لوله گــذار  شــناور  توســط 
پیش بینی می شود اجرای این خط تا پایان این هفته 

به اتمام برسد.
سرپرســت طرح توســعه پایانه نفتی جاســک، اجرای 
کامــل ایــن طــرح را موجــب تنوع بخشــی بــه مبــادی 
صادراتی نفت خام کشــور و کاهش وابســتگی ایران 
به تنگه هرمز دانست و تاکید کرد: با اجرای این طرح 
عالوه بر زمینه ســازی برای رونق صنایع پایین دست 
در سواحل مکران، ایران می تواند برای نخستین بار از 

دریای عمان، نفت صادر کند.
طــرح پایانه جاســک در مجموع شــامل ســامانه های 
اندازه گیــری یــا میترینــگ نفت خــام، 6 رشــته خطوط 
لولــه زیردریایی و ســه گوی شــناور اســت کــه در فاز 
نخســت، با هــدف بهره بــرداری زودهنــگام از طرح تا 
پایان امســال یــک مجموعه میترینگ، دو رشــته خط  
لوله 36 اینچ، چندراهه زیردریایی و یک گوی شــناور 

در دستور کار راه اندازی قرار دارد.

در راستای صادرات نفت از دریای عمان؛
نخستین گوی شناور پایانه نفتی جاسک بارگیری شد

و مــی تــوان بــا نــواوری و توانمنــدی دانــش ارزش 
افزوده را بیشتر کرد.

ذکایــی ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی را 12 
میلیــارد دالر در ســال عنــوان کــرد و گفــت: بــا تکمیل 
زنجیــره ارزش در پلیمــر مــی تــوان ارزش محصــوالت 
صادراتی پتروشیمی را تا 50 میلیارد دالر افزایش داد.
وی ادامــه داد: از 6.5 میلیــون تن پلیمر تولیدی در 
کشور، حدود 3.5 میلیون تن در داخل مصرف می 
شــود. حــدود 3 میلیون تــن نیز بــا ارزش 3 میلیارد 

دالر صادر می شود.
نائــب رییــس انجمــن ملــی صنایــع پلیمر بــا تاکید بر 
اینکــه مصرف محصــوالت یکبار مصــرف در جهان در 
حــال ممنــوع شــدن اســت، افــزود: باید به ســمت 
از  اســتفاده  و  پتروشــیمی  محصــوالت  ســبد  تنــوع 

ظرفیت صنایع پایین دست حرکت کنیم.
وی افــزود: این انجمن بــه عنوان یک صنعت مادر، 
کمک به توســعه و رشد شرکت ها و سازمان هایی 
کــه در کشــور فعال هســتند، ســومین همایش ملی 

نوآوری در صنعت پلیمر را برگزار می کند.
ذکایی با اشاره به اینکه نوآوری فرصتی برای سرمایه 
گذاری هوشمند و توسعه پایدار است، تاکید کرد: در 
تکمیل فعالیت دو ســال گذشته امســال برای اولین 
بار همایش با همکاری صندوق نوآوری و شــکوفایی 

برگزار شده و یک رویداد نوآورانه برگزار می کنیم.
بــه گفته ذکایــی این همایش در 5 محــور برگزار می 
شود و یکی از این محورها صادرات است زیرا توجه 
بــه صادرات ضرورت بقای شــرکت ها اســت که به 

آن توجه ویژه شده است.

نایب رییس انجمن ملی صنایع پلیمر مطرح کرد:
افزایش ارزش صادرات پتروشیمی با تکمیل 

زنجیره پلیمرها
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مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

" باید از خام فروشی 
متانول جلوگیری کنیم "

مـــــا تولیدات پتروشـــــیمی خود را بـــــه قیمت جهانی 
می فروشـــــیم و اصال ارزان فروشی نمی کنیم. چون 
عربستان سعودی و امارات هم با همین قیمت می 
فروشند. وظیفه ما اینســـــت که ثروت کشور را به 

قیمت درست و واقعی خود بفروشیم.
مهنـــــدس جعفـــــر ربیعـــــی، مدیرعامـــــل هلدینـــــگ 
ژانس  پتروشـــــیمی خلیج فـــــارس در گفت و گـــــو با آ
رویدادهـــــای مهـــــم نفـــــت و انرژی”نفت مـــــا“، در 
آیـــــا تحریمهـــــا بر کاهـــــش قیمت  خصـــــوص اینکه 
محصوالت پتروشیمی کشور تاثیر داشته است اظهار 
داشت: در شرایط عادی و غیرتحریمی ما محصوالت 
مان را به همان قیمـــــت واقعی می فروختیم، منتها 
در شـــــرایط غیرعادی وقتی با واســـــطه از کشتی به 
کشتی حمل و ذخیره شده و بعد فروخته می شود، 
نشـــــان می دهد کـــــه هزینه های اضافـــــی برای ما 

ایجاد می کند.

جعفر ربیعی

ربیعـــــی با تاکیـــــد بر اینکـــــه کاهـــــش دالری قیمت 
محصوالت پتروشیمی کشور ربطی به تحریم ندارد، 
افزود: این امر ناشـــــی از شرایط بین المللی همچون 
اوضاع اقتصاد جهانی، جنـــــگ تجاری چین و آمریکا 
و کرونا ویروس ما تولیدات پتروشـــــیمی خود را به 
قیمت جهانی می فروشـــــیم و اصال ارزان فروشـــــی 

نمی کنیم.است.
ادامه  پتروشیمی خلیج فارس  مدیرعامل هلدینگ 
داد: مثال اگر ما روزی پلی اتیلن را تنی 1200 دالر می 
فروختیـــــم و زمانی دیگر به تنـــــی 700 دالر کاهش 
یافت، ربطی به تحریم نـــــدارد، چرا که خود قیمت 
نفـــــت هـــــم زمانـــــی 120 دالر بـــــود و در زمانی روند 
کاهشـــــی داشت و حتی در شـــــرایط کرونا قیمت آن 
منفی شـــــد. لذا کاهش قیمت جهانی نفت هم در 
فروش محصوالت پتروشـــــیمی در بازار جهانی موثر 
بوده و قیمت پایین محصوالت پتروشیمی ربطی به 

تحریم ندارد.
ربیعی با اشاره به تجربه مدیریت 40 درصد صنعت 
پتروشیمی کشـــــور در هلدینگ خلیج فارس، گفت: 
مـــــا تولیدات پتروشـــــیمی خود را بـــــه قیمت جهانی 
می فروشیم و اصال ارزان فروشی نمی کنیم. چون 
عربستان سعودی و امارات هم با همین قیمت می 
فروشند. وظیفه ما اینســـــت که ثروت کشور را به 

قیمت درست و واقعی خود بفروشیم.
مدیرعامل هلدینـــــگ خلیج فارس در خصوص تاثیر 
شـــــیل گس و محصوالت پتروشـــــیمی ارزان قیمت 
تولید شـــــده هر چند محصول متانـــــول جزو زنجیره 
اصلی تولید هلدینگ خلیج فارس نیســـــت و ایران 

هم جـــــزو بزرگترین تولیدکننـــــدگان متانول جهان 
اســـــت لذا باید از فـــــروش متانول خـــــام جلوگیری 
شـــــود و باید زنجیره پایین دستی متانول را تقویت 
کـــــرداز آن  بر بازار جهانی پتروشـــــیمی اعالم کرد که 
دوران اثرگذاری شـــــیل گس تمام شـــــده است و 
یک زمانی شـــــیل گس تاثیرگذار بوده و این اثر هم 
اکنون تخلیه شده است و دلیل آن اینست که بازار 
جهانی پتروشیمی خود را با شیل گس وفق داده و 
سازگار کرده است لذا قیمت های کنونی محصوالت 
پتروشیمی با وجود شیل گس تعیین می شود و ما 

بدون هیچ نگرانی محصوالت مان را می فروشیم.
ربیعی در پاســـــخ به این پرســـــش کـــــه برآوردهای 
جهانی نشان می دهد که بازار جهانی متانول اشباع 
شـــــده و چین و هند از زغال ســـــنگ متانول تولید 
می کنند و با اســـــتفاده از کاتالیستهای خاصی آن را 
تبدیل به پلی پروپیلن و پلی اتیلن می کنند؛ آیا با 
این روند ســـــرمایه گذاری و تولید متانول کماکان 
برای کشـــــور به صرفه اســـــت؟ گفت: این موضوع 
را قبول دارم هر چند محصـــــول متانول جزو زنجیره 
اصلی تولید هلدینگ خلیج فارس نیســـــت و ایران 
هم جـــــزو بزرگترین تولیدکننـــــدگان متانول جهان 
اســـــت لذا باید از فـــــروش متانول خـــــام جلوگیری 
شـــــود و باید زنجیره پایین دستی متانول را تقویت 
کرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. پس باید 
با همکاری چین ما نیز واحدهای تبدیل متانول به 

پلی پروپیلن و پلی اتیلن بسازیم.

*گفت وگو: نادعلی بای
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مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم:

" پتروشیمی جم 
لوکوموتیو بازار پلیمر 

ایران است "

مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی جم گفت: پتروشیمی 
جــم، نگیــن پلیمرســازها و همچنیــن لوکوموتیــو بازار 
پلیمر ایران اســت. در حال حاضر پتروشــیمی جم جزو 
4 تــا 5 تولیــد کننده بزرگ الفین در جهــان قرار دارد. 
پتانسیل مجموعه بسیار باال است و فرصتهای بزرگی 

را در آینده پیش روی خود دارد.
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای 
توســعه دهنده و ارزش افزا، در ادامه زنجیره صنایع 
نفــت و گاز قــرار دارد کــه نقــش مهمــی در واردات ارز 
بــه کشــور دارد. در حــال حاضــر بیــش از 50 شــرکت 
پتروشــیمی در کشــور فعــال هســتند و بیــش از 50 
میلیــون تن محصول پتروشــیمی تولید می کنند. این 
محصــوالت در پنــج گروه عمده محصوالت شــیمیایی 
ســوخت  و  پلیمرهــا  آروماتیک هــا،  کودهــا،  پایــه، 
تقســیم بندی می شــوند. در ایــن میــان پتروشــیمی 
جــم جــزو 4 تــا 5 تولید کننــده بزرگ الفیــن در جهان 
قــرار دارد. محمــد رضا ســعیدی، مدیر عامل شــرکت 
پتروشــیمی جم می گوید: امســال صنعت پتروشیمی 
بــا وجود تمامی مشــکالت ســال خوبی را پشــت ســر 
گذاشــت. برای آشــنایی با استراتژی ها و برنامه های 
این شرکت و موانع و مشکالت صنعت پتروشیمی با 

وی گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

استراتژی شرکت پتروشیمی جم چیست؟
اســتراتژی اصلــی دســتیابی بــه مزیــت رقابتی 
پایــدار اســت و دائمــا در حــال پیگیــری ایــن 
موضــوع هســتیم. راهبرد پتروشــیمی جــم در بخش 
رشــد و مزیــت رقابتــی پایــدار در چهــار حــوزه پیگیری 
میشــود؛ حوزه اول نفوذ در بازار اســت به عبارتی در  
اســتراتژی نفوذ در بازار  تمرکــز روی محصوالت فعلی 
در بــازار فعلــی اســت. بنابراین با ترکیبــی از تولیدات 
فعلــی شــامل پلیمرها، مــواد شــیمیایی، الفیــن ها و 
پلی الفین ها در بازار موجود حضور داریم. به همین 
منظــور هــم در  بــازار داخــل و هــم در بــازار جهانی به 
دنبال افزایش ســهم بازار خودمان هســتیم. در کنار 
ایــن و ذیل اســتراتژی نفوذ در بــازار، ارتقای کیفیت، 
پایداری بیشــتر محصوالت و توسعه بازار محصوالت 
فعلــی را پیگیــر هســتیم. ذیل ایــن اســتراتژی هم در 
ســال گذشــته و هــم امســال رکودهایــی خوبــی در 

تولید محصوالت داشتیم.
اســتراتژی دوم، توسعه محصول جدید در بازارهای 
فعلی اســت. در این حوزه تمرکز خوبی داریم. ســال 
 F6  235  LL جدیــد  محصــول  توانســتیم  گذشــته 
را وارد بــازار کنیــم. در حــال حاضــر بــا یــک رشــد 160 
درصدی توانستیم سهم خوبی را در این محصول در 

بازار کسب کنیم.
اســترانژی سوم توســعه بازار اســت. یعنی محصوالت 
جدیــد را در بازارهــای جدیــد به فروش برســانیم. در 
اینجا مقصود ما حضور در بازارهای جهانی و بین المللی 
اســت. اســتراتژی چهارم پتروشــیمی جم، تنوع سازی 
)diversification( اســت. بــر ایــن اســاس دنبــال این 
هســتیم که محصــوالت جدیــد را وارد بازارهای جدید 
 ABS/ کنیــم. بــرای این منظــور دو پروژه بزرگ شــامل
و  دارد  پیشــرفت  درصــد   80 حــدود  کــه   .Rubber
همچنین پروژه PDH/ PP  را در دست تکمیل داریم.

شــرکتهای  بیــن  را  جــم  پتروشــیمی  جایــگاه 
پتروشیمی چگونه ارزیابی می کنید؟

پتروشــیمی جم، نگین پلیمرســازها و همچنین 
لوکوموتیــو بــازار پلیمــر ایــران اســت. در حــال حاضــر 
پتروشــیمی جــم جزو 4 تا 5 تولید کننــده بزرگ الفین 
در جهــان قــرار دارد. پتانســیل مجموعــه بســیار بــاال 
اســت و فرصتهــای بزرگی را در آینــده پیش روی خود 
دارد. ان شا اهلل با برداشته شدن تحریم ها و عوض 
شــدن فضای بــازار در زمینه متنوع ســازی محصوالت 

هم گام های بیشتری برداشته خواهد شد.
امســال با توجه به شیوع کرونا، شاهد ثبت 
بودیــم،  مجموعــه  در  جدیــدی  رکوردهــای 

 علت این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
در ســال جــاری با ســه بحــران کاهــش قیمت 
مواجــه  هــا  تحریــم  و  کرونــا  نفــت،  شــیوع 
بودیــم. بــا این شــرایط به یــاری خدا توانســتیم در 
بخــش هــای مختلــف تولیــد رکــورد بزنیــم. دلیل آن 
اهتمــام نیروهــای مجموعه بود. ایــن نیروها عالوه 
بــر اینکــه خودشــان را مســئول می داننــد کــه بــرای 
بازنشســتگان خلق ثروت کنند برای تامین کاالهای 
ضــروری و مایحتــاج  مــردم هــم تــالش کننــد. چون 
هر چه صادرات بیشــتر داشــته باشــیم ارز بیشــتری 
وارد کشــور میشــود و این به معنی داشتن دغدغه 
در  موردنیــاز  داروی  و  غــذا  تامیــن  و  مــردم  بــرای 
ایــام جنگ اقتصــادی اســت. عقیــده دارم نیروهای 
پتروشــیمی جم، ســربازان خــط مقدم دفــاع از کیان 
سالمت و تولید کشور بودند. این انگیزه به عنوان 
عامــل پیشــبرنده وجــود داشــت و نقــش مدیریت 
شــرکت هــم بیشــتر تســهیل کننده بــود ولــی نقش 
اصلی را نیروهای شرکت به عهده داشته و دارند.

قیمــت خــوراک چــه تاثیــری روی تولید شــما 
داشت؟

در 5 ماه اول که قیمت جهانی نفت به شدت 
کاهــش پیــدا کــرد وزارت نفت براســاس چالش ها و 
مشــکالتی که داشــت خوراک اتان را که در دنیا بین 
80 تا 100 دالر بود 5/ 2 برابر بیشــتر حدود 200 دالر 
بــه پتروشــیمی ها فروخــت. در 4 تا 5 ماه اول ســال 
تحــت فشــار شــدید بودیــم و قیمت محصــوالت به 

شدت کاهش پیدا کرد.
خوشبختانه در ادامه سال این موضوع جبران شد.

در پتروشــیمی جــم هــم برنامه هــای تولیــد فعلــی را 
محقــق کردیــم و هــم بــه رکــورد تولیــد دســت پیدا 
کردیم این کار را تحت شرایط تحریم انجام داده ایم. 
ایــن رکوردهــای تولیــد در تاریخ این شــرکت ســابقه 
نداشــته اســت. یــک حرکــت ملــی خوبــی را در کنــار 
ســایر پتروشــیمی های انجام دادیم. امسال صنعت 
پتروشــیمی با وجود تمامی مشــکالت ســال خوبی را 

پشت سر گذاشت.
برنامه هــای آتــی مجموعــه در چــه حوزه های 

است؟
در دو ســال گذشــته به رکورد خوبی  رسیدیم 
در ســال آتی بــه دنبال تثبیت این موضوع هســتیم 
وضعیــت  تثبیــت   1400 ســال  برنامــه  در  بنابرایــن 
موجــود را در دســتور کار قــرار دادیــم. در کنار آن هم 
به موضوعات تولید سازمان، نیروی انسانی، تولید 
نیروی انسانی، مدیریت کیفیت و مدیریت مالی هم 

محمد رضا سعیدی
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معاون وزیر نفت از صدور مجوزهای جدید ساخت و اجرای طرح تکمیل زنجیره 
ارزش پتروشــیمی بــرای ســرمایه گذاران بخش خصوصی در قشــم خبــر داد و 
اعالم کرد: با توجه به دسترسی خوراک، وجود سواحل و آب کافی، نزدیک تر 
بــودن بــه بازارهــای صادراتــی، این جزیــره قابلیــت تبدیل به کانــون جدید 

توسعه صنعت پتروشیمی را دارد.
»بهزاد محمدی« در نشست خبری با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های 
در دســت اجرای توســعه صنعت پتروشــیمی در قالب جهش سوم، طرح های 
راهبردی و پیشران، افزایش ظرفیت تولید پروپیلن و تکمیل زنجیره پروپیلن 
در کشــور اســت، گفــت: بــر این اســاس، تاکنــون مجوزهای مختلفــی با هدف 
تکمیل زنجییره ارزش متان به متانول، الفین ها و پرویپلن صادر شده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی با اعــالم اینکــه در کنــار افزایش 
ظرفیت تولید محصوالت زنجیره پروپیلن، نگاه به توسعه صنعت پتروشیمی 
کشــور بر مبنای توســعه در ســواحل و جزایر جنوب کشــور اســت، تصریح کرد: 
در این راستا، سواحل جزایر و آب های خلیج فارس و دریای عمان از پتانسیل 
باالیی برای توســعه صنعت پتروشــیمی برخــوردار بوده و تاکنــون مجوزهایی 
بــرای ســاخت و توســعه صنایع پتروشــیمی در قشــم، منطقه ویــژه اقتصادی 

پارسیان، جاسک و مکران »چابهار« صادر شده است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به موقعیت استثنایی جزیره قشم 
بــرای تبدیل به یکی از کانون های ســاخت، توســعه، تولید و صــادرات انواع 
محصوالت پتروشیمی، تاکید کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی 
در خلیج فارس و تنگه هرمز، دسترسی به آب های آزاد، معافیت های گمرکی، 
مالیاتــی و … قشــم از تــوان و ظرفیت های جغرافیایی، اقتصــادی و منطقه ای 

برای تبدیل به کانون جدید پتروشیمی کشور برخوردار است.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه وزارت نفت برای ساخت انشعابی از خط 
لوله هفتم سراسری گاز به جزیره قشم، تاکید کرد: با بهره برداری از این خط 
لولــه و اتصال قشــم به شــبکه سراســری گاز، ظرفیت بالقــوه ای برای تکمیل 
زنجیره ارزش متان در این جزیره به متانول، الفین ها، پلی الفین ها، پروپیلن، 

پلی پروپیلن و سایر محصوالت پلیمری و پتروشیمی وجود دارد.
محمــدی بــا بیان اینکه تاکنون چند مجوز برای احــداث طرح های زنجیره ارزش 
GTPP و GTPX برای ســرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی در جزیره 
قشــم صــادر شــده اســت، خاطرنشــان کرد: بــا توجه به دسترســی خــوراک، 
وجود سواحل و تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی، موقعیت جغرافیایی و 
نزدیک تر بودن به بازارهای صادراتی، این جزیره از توان میزبانی مجتمع های 
پتروشیمی با رویکرد تکمیل زنجیره های ارزش و صادرات محور برخوردار است.

معاون وزیر نفت اعالم کرد:

تکمیل زنجیره ارزش 
پتروشیمی با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی

به دنبال این هســتیم که در حوزه نرم افزار هم بتوانیم رشــد خوبی را داشــته 
باشیم.

در حوزه صادرات یا برگشت ارز حاصل از صادرات چگونه عمل کردید؟
پتروشــیمی جم یکی از پاک ترین شــرکت  به زعم بانک مرکزی شــد و به 
مانند برنامه شــرکت یــک برنامه پاک در حــوزه ارزی دارد. زیرا به تمامی 

تعهدات ارزی که به وزارت نفت داده بودیم به صورت کامل عمل کردیم.
در حوزه بورس چه دستاوردهایی داشته اید؟

پتروشــیمی جم اخیرا افزایش سرمایه داشته و از 1300 میلیارد به حدود 
1800 میلیــارد تومــان رســیدیم. اخیــرا در مجمــع فوق العاده شــرکت این 

تصمیم گرفته شده است.
پتروشیمی جم از  سهام های  بنیادی در بازار است زمانی که شرکت ها اوج های 
باالیــی در بــورس داشــتند پتروشــیمی جــم بــه آرامــی حرکــت می کــرد در زمــان 
افول  ها هم پتروشیمی جم با آرامی حرکت می کند یعنی شرکتی بود که در بازار 
دارای ثبــات خوبــی بود و این برای ســهامداران ایده ال اســت. هر چند در حال 

حاضر تحت محدودیت های کل بازار سرمایه هستیم.
در زمینه مسائل زیست محیطی به چه صورت عمل می کنید؟

ماننــد ســایر پتروشــیمی ها در حــوزه صنعــت ســبز حرکــت می کنیــم. در 
موضوع فلرینگ کار می کنیم اگر فشار تحریم ها نبود این مشکل تاکنون 
حل شــده بــود ولی چون تحت فشــار تحریم ها و محدودیت ارســال تکنولوژی 
هستیم، موضوع بهینه سازی فیلرینگ جزو برنامه سال 1400 ما قرار دارد و  در 
این زمینه حرکت های خوبی داریم. تیم HSE ما برنامه بســیار خوبی د ر زمینه 
مراقبت از حیوانات دارد. همچنین موضوع  مسوولیت اجتماعی را مدنظر داریم 
و خودمــان را مســوول می دانیــم هــر چنــد باید در بدو تاســیس منطقــه پارس 
جنوبی، مالحظات دیده شود. در تعدادی از پتروشیمی ها این مقوله کمتر مورد 
توجه قرار گرفته که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در حوزه مسوولیت 
اجتماعی در بین پتروشــیمی های منطقه دارد باالترین اهتمام را پتروشیمی جم 
داشــته اســت و ایــن نگاه خــوب ســهامداران پتروشــیمی جم بود که در ســال 
گذشــته 10  میلیــارد تومــان برای مســوولیت اجتماعــی در منطقه پــارس جنوبی 
هزینــه کردیــم و در جنبه های مختلف حضور داشــتیم در کمک به ساخت وســاز 
بیمارستان، مدرسه، خانه برای افراد محروم هم در شورای راهبردی شرکتهای 
پتروشــیمی منطقه پارس جنوبی و هم به صورت مســتقل در این حوزه،  یکی از 

بهترین های های منطقه عسلویه هستیم.

منبع: دنیای اقتصاد
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علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران

دالیل افول سرمایه گذاری 
در صنعت برق

صنعت برق ایران پتانســـــیل های بی شماری برای 
توسعه دارد که در طول این سال ها به شدت رو 
به افول گذاشـــــته اند. صنعتی که با بیش از 2000 
بنگاه اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط، قریب به 
150 هزار اشتغال مســـــتقیم در حوزه های دولتی و 
خصوصی ایجاد کرده بود، این روزها در بسیاری از 

بخش هایش برای بقا مبارزه می کند.
ایـــــن صنعت عالوه بر ســـــهم یـــــک درصدی اش از 
تولیـــــد ناخالص داخلی کشـــــور، بیـــــش از 13 هزار 
میلیـــــارد تومـــــان ارزش افـــــزوده ایجـــــاد می کند و 
همین مســـــاله برق را به صنعتـــــی با ارزش افزوده 
باال تبدیل کرده اســـــت. آمارها نشان می دهد که 
سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از 
کل ارزش افزوده صنعت برق 51 درصد و ســـــهم 
بخش تولید تجهیزات برقی 49 درصد بوده است.
واقعیـــــت ایـــــن اســـــت کـــــه صنعت برق ایـــــران با 
چالش های اساسی مواجه است که در چهار محور 
»چرخـــــه معیوب اقتصـــــاد برق«، »نظـــــام حقوقی 
و قـــــراردادی یکجانبـــــه و ناکارآمد«، »مشـــــکالت 
زنجیـــــره تامین و صادرات« و »مشـــــکالت پایداری 
شـــــبکه برق« دسته بندی می شوند. با این وجود 
به جـــــرات می توان گفت کـــــه اقتصاد ناتـــــراز برق 
اصلی ترین و مهم ترین عاملی اســـــت که از ســـــه 
عامل قیمت گذاری غیراقتصـــــادی و تکلیفی برق، 
کســـــری بودجه و کاهش ســـــرمایه گذاری نشات 

می گیرد.
تجربه نشـــــان داده اســـــت نگـــــرش حاکمیت به 
بـــــرق به عنوان یک خدمت عمومـــــی، عمال یکی از 
مهم ترین ریشـــــه های ایجاد این ناترازی مســـــتمر 
در اقتصـــــاد برق اســـــت. این نگرش همـــــواره از 
ایجاد یک ســـــازوکار اقتصـــــادی در تولید و عرضه 
کاالی بـــــرق جلوگیـــــری کرده و در نهایت ســـــاختار 
قیمت گذاری تکلیفی این کاالی اســـــتراتژیک را در 
این صنعت حاکم کرده اســـــت. نکته حائز اهمیت 

علی بخشی

دیگری که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، 
این اســـــت که در غالب مـــــوارد قیمت گذاری برق 
در یک فرآیند غیرشـــــفاف اقتصادی و بر  اســـــاس 
بیـــــن ذی نفعـــــان و گروه هـــــای مختلف  چانه زنی 
انجام می شـــــود و همین مســـــاله بهای برق را به 
پاشنه آشـــــیل این صنعت تبدیل کرده است. در 
ســـــایه این قیمت گـــــذاری غیرشـــــفاف و پایین تر 
بودن تـــــراز درآمدهـــــای صنعت برق نســـــبت به 
هزینه های واقعی آن، این صنعت ساالنه نزدیک 
به 5000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این 
کسری بودجه عمدتا خود را در قالب بدهی های 
انباشـــــته وزارت نیرو به بخش های مختلف نشان 

می دهد.
در ایـــــن زنجیـــــره پرچالـــــش، غیراقتصادی شـــــدن 
جریـــــان مالی صنعت برق، تمایـــــل و انگیزه بخش 
خصوصـــــی را به ســـــرمایه گذاری در این صنعت از 
بین می برد. درســـــت به همین دلیل صنعت برق 
بر خالف برخی از صنایع زیرســـــاختی، اقبال چندانی 
در جذب ســـــرمایه گذاران داخلی و خارجی به ویژه 
در طول ســـــال های اخیر نداشته اســـــت. این در 
حالی اســـــت کـــــه بخش دولتـــــی نیز منابـــــع کافی 
بـــــرای ســـــرمایه گذاری در این بخش نـــــدارد و به 
دلیل جریان مالـــــی ناکارآمد حاکم بـــــر این حوزه، 
قادر نیســـــت عدم مشـــــارکت بخش خصوصی در 
ســـــرمایه گذاری بـــــرای توســـــعه زیرســـــاخت های 
ایـــــن صنعـــــت را جبران کنـــــد. به همیـــــن دلیل در 
طـــــول ســـــال های اخیر شـــــاهد بودیم کـــــه روند 
ســـــرمایه گذاری در صنعت برق کاهـــــش یافته و 
اهداف توسعه برنامه ششم محقق نشده است.
البتـــــه به طور قطـــــع برای این چالش ها که بســـــیار 
عمیـــــق و ســـــاختاری هســـــتند، می تـــــوان چاره ای 
اندیشـــــید. اولین و مهم تریـــــن راهبرد برون رفت 
صنعـــــت بـــــرق از رکـــــود کنونـــــی، اصـــــالح نظـــــام 
قیمت گذاری برق اســـــت. باید بپذیریم که نظام 
قیمت گذاری صنعت برق نیازمند اصالحاتی است 
که بتواند در جریان درآمد و هزینه های آن توازن 
و تعادل برقرار ســـــازد. برای این منظور الزم است 
در کوتاه مدت برای جبران هزینه های تمام شـــــده 
برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی 
بـــــه میزانـــــی بیش از نـــــرخ تورم ســـــاالنه افزایش 
پیـــــدا کند. این تغییر با توجه بـــــه نظام چندنرخی 
تعرفه گذاری فعلی می تواند به نحوی صورت گیرد 
که کمترین اثر را بر اقشـــــار کم مصرف و دهک های 
پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین 

پرمصرف دریافت کند.
همچنین در بخش کشـــــاورزی و صنعتی نیز شـــــیب 
تغییـــــرات بایـــــد به نحوی باشـــــد کـــــه کمترین اثر 

تورمی را داشـــــته باشد و سازوکارهایی مانند بازار 
صرفه جویی برق را فراهم سازد که مشترکینی که 
مصرف بهینه دارند، بتوانند میزان صرفه جویی را 

با مشترکین ُپرمصرف مبادله کنند.
در بلندمـــــدت نیز بســـــیار ضروری اســـــت که نهاد 
تنظیـــــم مقررات بخشـــــی بـــــرق برای تعییـــــن نظام 
قیمت گذاری برق مســـــتقل از وزارت نیرو تشکیل 
شـــــود و نظام تعرفه گذاری برق به طور اساســـــی 
متناســـــب با شـــــرایط اقتصادی امروز کشور اصالح 
شود. البته پیاده ســـــازی این موضوع نیازمند آن 
است که طرح تشـــــکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی 
برق که هم اکنون در مجلس و دولت مطرح است 

هرچه سریع تر تصویب شود.
راهبـــــرد کلیدی دیگـــــری که برای بازگشـــــت رونق 
بـــــه صنعت برق نقشـــــی کلیدی خواهد داشـــــت، 
تســـــویه مطالبات بخش خصوصی است. واقعیت 
این است که بخش خصوصی صنعت برق همواره 
مطالبات معوقه از وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
دارد که با تاخیرهای طوالنی مدت پرداخت شده 
اســـــت. این تاخیرهای طوالنی مدت، در شرایطی 
که ارزش پول ملی ســـــیر نزولی داشته و تورم در 
حال افزایش اســـــت، فعاالن بخـــــش خصوصی را 
با چالش های جدی بـــــرای پرداخت تعهدات خود 
به ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شـــــاغل در این 

بنگاه های اقتصادی مواجه کرده است.
آنچه که موجب نگرانی جدی است، معوق ماندن 
مطالبـــــات بخش خصوصـــــی از شـــــرکت های تابعه 
وزارت نیرو و شـــــرکت توانیر اســـــت کـــــه منجر به 
تعطیلی و ورشکســـــتگی ســـــازندگان و پیمانکاران 
صنعت برق شـــــده و بحـــــران ناشـــــی از این روند 
می توانـــــد ابعـــــاد اجتماعـــــی گســـــترده ای در بین 
کارگران و کارکنان شـــــرکت ها کـــــه عمدتا حقوق و 
دســـــتمزد چندین ماه خـــــود را دریافت نکرده اند 
ایجاد کنـــــد. بنابراین اتخاذ تمهیـــــدات الزم برای 
تســـــریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش 
خصوصی یک الـــــزام غیرقابل چشم پوشـــــی برای 

نجات صنعت برق کشور است.
در حـــــوزه تامین مالـــــی ســـــرمایه گذاری به ویژه برای 
فعـــــاالن صنعت برق هم راهکارهـــــای عملیاتی زیادی 
وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها تحریک منابع مالی 
موجود است. این امر مستلزم آن است که استفاده 
از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران 
صنعت برق امکان پذیر شود. این مکانیزم می تواند 
بخش های دیگر ســـــرمایه گذاری را نیـــــز با خود همراه 
ســـــازد و زمینه را برای رونق سرمایه گذاری و توسعه 
صنعت برق به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های 

توسعه پایدار کشور فراهم کند.
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آرایشی و بهداشتی

بختیار علم بیگی 

رییس انجمن صنایع شوینده

" تکذیب عرضه قطره چکانی مواد شوینده "
رئیــس هیات مدیــره انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایران اظهار داشــت: 
در همــه مناطــق عرضــه انجام می شــود چراکــه افزایش قیمتــی در راه نیســت و در مورد 
مــواد اولیه هم مشــکلی وجود نــدارد. تا به امروز به من هیچ گزارشــی مبنی بر اینکه در 

منطقه ای عرضه کم بوده نرسیده است.
بختیار علم بیگی در مورد اخبار منتشره مبنی بر عرضه قطره چکانی مواد شوینده در بازار 
اظهار کرد: نه تنها تولید و عرضه به طور کامل انجام می شود بلکه تولید بیش از مصرف 
نیــز اســت. در هــر منطقه ای اگر عرضه کم اســت، تماس بگیرند تا پیگیــری کنیم. ولی تا 
جایی که من اطالع دارم در همه مناطق عرضه انجام می شود چراکه افزایش قیمتی در 
راه نیســت و در مورد مواد اولیه هم مشــکلی وجود ندارد. تا امروز هیچ گزارشی مبنی بر 

اینکه در منطقه ای عرضه کم بوده نرسیده است.
وی با تاکید بر عدم افزایش قیمت مواد شوینده تا پایان سال به تخلفاتی در این مورد 
اشــاره کرد و گفت: از اول آبان به بعد افزایش قیمتی رخ نداده، جوســازی  در این مورد 
شد که برای بار سوم قیمت افزایش پیدا کند که درست نبود و بارها هم بر این تاکید 
کردیم. خوشــبختانه تعزیرات به فروشــگاه ها مراجعه کرده که بعضی از فروشــگاه ها با 
چند درصد حراج برگزار کرده و در مواردی گران تر از قیمت مصرف کننده که روی کاال درج 

شده  فروخته اند.
وی افزود: قیمت مصرف کننده روی کاال درج شــده اســت اگر خریداری با چنین موردی 
برخورد کرد اوال از آن فروشگاه خرید خود را انجام ندهند و در مرحله بعد موضوع را به 

124 اطالع دهند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشی ایران در ادامه تصریح 
کــرد: در حــوزه مواد شــوینده وارداتی انجام نمی شــود امــا صادرات در ایــن حوزه انجام 
می شود. مدتی صحبت از جلوگیری صادرات به علت کسری بازار داخلی بود که  انجمن 
تعهد کرد؛ هرگز بازار داخلی به مشکل بر نمی خورد اگر این اتفاق بیافتد انجمن و وزارت 

صمت یا دیگر نهادها جلوی صادرات را می گیرند.
علم بیگی خاطرنشــان کرد: بیشــتر صادرات ما به افغانستان، پاکستان، ارمنستان و به 
طور کلی حوزه قفقاز، امارات، عراق و سوریه است. حجم صادرات ما به علت مشکل در 
انتقال پول از طریق سیســتم بانکی بســیار ناچیز اســت. در بیشــتر محصوالت دست کم 
تــا دو برابــر و در بعضــی محصوالت تا ســه برابر امکان تولید داریم امــا در مورد صادرات 

مشکل اصلی نقل و انتقال پول است.
وی افزود: با توجه به اینکه از طریق بانکی پول منتقل نمی شــود و بعضی از خریداران 
در خارج از کشــور به صورت نقدی و با دالر یا ریال فروش انجام می شــود رقم دقیقی از 
حجم صادرات مواد شــوینده وجود ندارد اما بســیار ناچیز است. شاید حدود 5 درصد 

از تولید را در بر بگیرد.

صادرات صابون 
رختشویی
آزاد شد

 تنظیـــــم بازار با صادرات صابون رختشـــــویی تا 
اطالع ثانوی موافقت کرد.

علت این تصمیم مشـــــکالت مربوط به دپوی 
عنوان  تولیدی  واحدهـــــای  در  محصوالت  این 

شده است.
بر این اســـــاس، صادرات صابون رختشـــــویی 
انجمـــــن  تعهدنامـــــه  ســـــپردن  بـــــه  منـــــوط 
تولیدکننـــــدگان مـــــواد شـــــوینده، آرایشـــــی و 

بهداشتی است.
ایـــــن تصمیـــــم بـــــر اســـــاس درخواســـــت وزیر 
در  پزشـــــکی  آمـــــوزش  و  درمـــــان  بهداشـــــت، 
ممنوعیت  رفـــــع  امـــــکان  اســـــتعالم  خصـــــوص 
صـــــادرات برخی از اقـــــالم ضـــــروری مقابله با 

بیماری کرونا بوده است.
گفتنی اســـــت که به دلیل شیوع کرونا، دولت 
صدور این کاال را از اســـــفند ماه پارسال ممنوع 
کرد، امـــــا با رایزنی های انجام شـــــده صادرات 
آن از تیرماه امســـــال دوباره برقرار شـــــد. البته 
این مهلت فقط تا پایان آبان ماه بوده است. 
بـــــا تصمیـــــم جدید ســـــتاد تنظیم بـــــازار، اجازه 
صـــــادرات این محصول با ســـــپردن تعهد نامه 
انجمـــــن مربوطه، تا اطالع ثانوی داده شـــــده 

است.
حمایـــــت  ســـــازمان  هـــــم  پیـــــش  روز  چنـــــد 
رفـــــع  از  تولیدکننـــــدگان  و  مصرف کننـــــدگان 
ممنوعیت صادرات آب ژاول و تســـــریع در ثبت 
سفارش ملت بلون خبر داد و برای درخواست 
سازمان غذا و دارو مبنی بر قیمت گذاری اقالم 
ضدعفونی کننده با پایـــــه الکلی دارای پروانه 
دائم با کاربرد در مراکز درمانی و بیمارســـــتانی 

نیز شرایط جدیدی اعالم کرد.
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مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و 
دارو بــا اشــاره به مشــکالت تامیــن ارز بــرای واردات 
انســولین گفــت: امیدواریــم بــا ورود 4 شــرکت بــه 
حوزه تولید انسولین نگرانی و مشکلی در تامین این 

داروی اساسی نداشته باشیم.
بــه گــزارش همگامبــا صنعــت بــه نقــل از خبرگــزاری 
فــارس، دکتر ســید حیــدر محمــدی دربــاره موجودی 
انسولین در کشور گفت: باتوجه به نیاز مردم، زمانی 
کــه تمامــی داروها حداقل به اندازه 3 ماه در کشــور 
موجــود باشــند؛ وضعیت پایــدار نیز زمانی اســت که 

موجودی آن برای 3 الی6 ماه باشد.
وی با اشــاره به اینکه درحال حاضر شــرایط ما عادی 
نیســت، مطــرح کــرد: تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا و 
متحدینــش، راه هــای انتقال مواد اولیــه، دارو و ارز را 
به شدت محدود و تامین برخی از اقالم دارویی را با 

مشکل مواجه کرده  است. 
وی با بیان اینکه در برهه ای از زمان، تامین انسولین 
به شدت با چالش روبه رو بود، عنوان کرد:  در حال 
حاضر با تمهیدات اندیشه شده توسط سازمان غذا 
و دارو، موجودی انســولین را به یک ماه رســاندیم، 
هرچند این شرایط، مطلوب ما این نیست و موجودی 

ایده آل ما باید به  3 ماه برسد.
وی با اشــاره به اینکه برای رفع مشــکل توزیع دارو، 
سامانه تیتک در این حوزه فعال شده است، تصریح 
کرد: برای رفع این مشــکل بخشــی از سامانه تیتک را 
برای ردیابی و رهگیری دارو و کاالهای ســالمت محور 
فعــال کرده ایم. باتوجــه به این امر، زمانــی که دارو 
توسط تولید کننده و یا واردکننده، تولید یا وارد شود 

موظف است جزئیات آن در سامانه تیتک ثبت کند.
محمــدی ادامــه داد: توزیع کننــدگان و شــرکت های 
پخــش همچنیــن موظــف هســتند تعــداد انســولین 

ورود ۴ شرکت به حوزه تولید انسولین
آخرین قیمت انسولین اعالم شد

تولیــدی یــا وارداتــی را در ســامانه تیتک ثبــت کنند. 
در ادامــه داروخانــه نیــز، هنگام تحویل بایــد دارو را 
با ثبت کد ملی بیمار و شناســه دارو در این ســامانه 
عرضــه کنــد. اگــر ایــن مســیر بــه درســتی طــی شــود 
مشخص خواهد شد که انسولین تولید شده یا وارد 

شده چه سرانجامی داشته است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
اظهار کرد: فعالیت ســامانه تیتک با توزیع انســولین 
آغاز شــده و رمدســیویر، IVIG و فاویپیراویر که باید 
بــا نظــارت بیشــتری عرضه شــوند، نیز بــا همین الگو 
صورت می گیرد؛ با اجرای این روش مصرف انسولین 

کاهش 10 درصدی داشته است.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت روش های تشخیصی 
در دنیا باعث تسهیل روند شناسایی بیماران دیابتی 
شــده اســت، گفــت:  برایــن اســاس تعــداد بیماران 
دیابتــی هرســال رو بــه افزایــش و بــه تبــع آن میزان 

مصرف انسولین نیز افزایش یافته است.
محمــدی دربــاره کاهــش مصرف انســولین ویــال در 
کشــور بیــان کــرد: درمــورد تامیــن انســولین ویالــی 
هیچــگاه مشــکلی وجــود نــدارد، متاســفانه برخــی از 
پزشــکان مســتقیما به ســوی مصرف انسولین قلمی 
می روند زیرا مصرف این نوع انســولین آسان است. 
بنابرایــن مصرف انســولین ویالی به شــدت کاهش 
یافته و مصرف انسولین قلمی افزایش یافته است.

تولید محدود انسولین قلمی
محمــدی دربــاره انســولین تولیــد داخل مطرح 
کــرد: در ســال جــاری تولیــد انســولین داخلی 
را در کشــور آعــاز کردیــم امــا مقــدار آن محــدود بود. 
امیدواریــم تــا اوایــل یــا اواســط ســال آینــده تعــداد 
تولیدکنندگان انســولین قلمی به 4 شرکت برسد و 

بخش گسترده ای از نیاز کشور را تامین کند.
تحــت  مــواد  و  دارو  مدیــرکل 
دارو  و  غــذا  ســازمان  کنتــرل 
وضعیــت  و  موجــود  شــرایط 
را  کشــور  در  انســولین  فعلــی 
پایــدار دانســت، عنــوان کرد: 
ســال  دوم  نیمــه  در  اگرچــه 
انســولین  کمبــود  بحــران  بــا 
مواجه شــدیم، شــرایط فعلی 
را  روزهایــی  مــا  پایدارســت. 

گذرانده ایم که برای یک روز هم موجودی انسولین 
نداشتیم ولی در حال حاضر انسولین موجود است.

وی توضیــح داد: بیماران دیابتی با نصب اپلیکیشــن 
تیتک و اســتعالم نوع انســولین مصرفی از طریق این 
ســامانه به راحتی میتواننــد داروی خــود را از نزدیک 

ترین داروخانه عرضه کننده انسولین تهیه کنند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
افــزود: تاکید ما این اســت مردم هــر دارویی را که از 
داروخانه تهیه می کنند از طریق سامانه یا اپلیکیشن 
TTAC  اســتعالم بگیرند تا اگر دارو عوارضی را در پی 

داشت به بیمار اطالع رسانی شوند.
محمــدی درباره قیمت انســولین گفــت: قیمت ریالی 
انسولین 35 هزار و 700 تومان و قیمت ارزی آن 6 و 
نیم یورو بود که درحال حاضر آن را در بازار بین 14 تا 
29 هزار تومان رســانده ایم و به رغم افزایش قیمت 
آن در بــازار جهانــی مــا قیمت انواع انســولین قلمی را 
در کشــور بســیار کاهش داده ایم. به این ترتیب که 
قیمت انواع انسولین های قلمی  حداقل 15 درصد و 

حداکثر 50 درصد کاهش داشته است.
مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و 
دارو بــا اشــاره به اینکه اگــر تولید انســولین داخلی 
افزایــش یابــد بــه تدریج به ســوی قیمــت 18 تا 20 
هــزار تومــان پیش خواهیــم رفت، تصریــح کرد: نرخ 
دالر   10 حــدود  همســایه  کشــورهای  در  انســولین 
تــا 250 هــزار تومــان اســت، تفــاوت  معــادل 240 
کشــورهای  و  داخــل  در  انســولین  نــرخ  فاحــش 
همســایه باعث جذابیت قاچــاق معکوس این دارو 
شده است که بهترین راه  کنترل موجودی و نظارت 
بــر توزیع داروهای مشــمول دریافت ارز دولتی ثبت 

در سامانه تیتک است.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از پوشــش هــای حمایتــی 
دولت، ســازمان های بیمه گر هســتند، گفت: درحال 
حاضــر ســازمان های بیمه گــر بیــن 70 تــا 90 درصــد 
قیمــت انســولین را پوشــش می دهنــد، مثــال اگر نرخ 
انســولین 30 هزار تومان 90 درصــد را بیمه پرداخت 
مــی کند و به صــورت میانگین بیمار تقریبــا 10 درصد 

یعنی 3 هزار تومان را می پردازد.
محمــدی با بیان اینکــه 97 درصد از داروهای کشــور 
تولیــد داخل اســت، بیان کرد: علت اینکه بخشــی از 
داروهــا همچنان وارداتی اســت این اســت که میزان 
مصرف این داروها در کشور محدود و تولید آن فاقد 
صرفه اقتصــادی بــرای تولیدکنندگان اســت، زمانی 
تولیــد دارای صرفه اقتصادی اســت که تولیدکننده 
بــازار صادراتــی ایجــاد کــرده و محصــوالت خــود را به 

سایر کشورها عرضه کند.
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در بهمن ماه  کار بزرگ دیگری در پاکسان رقم خورد؛
واحد آزمایشگاهی و تحقیقاتی تولید 
سولفوناسیون به بهره برداری رسید

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
فروش دارو در داروخانه های اینترنتی ممنوع است

پس از دو دهه،واحد تجهیزات آزمایشگاهی سولفوناسیون درشرکت پاکسان بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش همگام با صنعت به نقل از پاکسان نیوز، حسن بقائی مدیرعامل شرکت پاکسان ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر با اعالم این خبر گفت: نمونه کوچکی از 
واحد سولفوناسیون جهت انجام امور آزمایشگاهی و توسعه ای از قدیم در این مجموعه وجود داشت که به دلیل نبود برخی قطعات خارجی ، متاسفانه غیرقابل 

استفاده بود. اما به همت واحدهای فنی، تحقیق و توسعه و تولید، این واحد آزمایشگاهی به بهره برداری رسید.
وی ضمن اشـــــاره به مشخصات این قســـــمت و مزیت آن در تولید محصوالت صنعتی جدید افزود: برای فرموله کردن مواد اولیه مورد نیاز، بخشی از این مواد در 

ابتدا به عنوان تست توسط بخش آزمایشگاهی تولید می شود و این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم این محصوالت را در حجم کم تولید کنیم.
بقائی با اشاره به صرفه اقتصادی بهره برداری از این واحد آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: برای تولید محصوالت صنعتی جدید الزم است نمونه های آزمایشگاهی 
متعددی ساخته شود که این کار قاعدتًا هزینه فراوانی را در پی دارد اما می توان با تولید در مقیاس کوچک و انجام همان فرایندها از هدر رفت منابع جلوگیری کرد.
مدیرعامل پاکســـــان در ادامه میزان تولید این مدل کوچک را 5کیلو در ســـــاعت اعالم کرد و یادآورشـــــد: اســـــتفاده از این واحد ما را قادر می سازد که به نمونه 

دقیقتری از محصول مورد نظر دست پیدا کنیم تا بتوانیم تولید انبوه را بر همان اساس طراحی و برنامه ریزی نمائیم.
وی خودباوری و بهره گیری از توان و دانش فنی را در عملیاتی شـــــدن این طرح بســـــیار موثر خواند و گفت: بسیار خوشحالیم که فاصله فکر تا عمل در پاکسان به 
حداقل ممکن رســـــیده و می توانیم در این مجموعه با عملیاتی کردن طرح ها و پیشنهادات پرسنل ضمن استفاده از همه ظرفیت ها، کارهای بزرگی رقم بزنیم و 

فعل “توانستن” را صرف کنیم.
بقائی با اشـــــاره به اینکه واحد تجهیزات آزمایشگاهی به طور کامل خارجی بوده و قسمت های معیوب با تجهیزات داخلی توسط کارکنان و تکنسین های فنی این 
شرکت بازسازی و بومی سازی شده است افزود: تیم فنی شرکت پاکسان متشکل از جوانان توانمند و افراد متخصص و مجرب با صرف 6 هفته کار موفق به باز 
سازی این نمونه شدند و جا دارد از تک تک آنها تشکر و قدردانی نمایم. بی شک همکاری همه جانبه، کار تیمی سیستماتیک در چارچوب برنامه های کلی شرکت 

و اهداف سازمانی واحدهای فنی، تحقیق و توسعه و تولید بود که در نهایت توانستیم به این امکان دست پیدا کنیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، محصوالت مجاز برای فروش در داروخانه های اینترنتی را معرفی کرد.
منان حاجی محمودی، در جلســـــه کمیسیون مشـــــترک امور داروخانه های سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، دستور کار جلسه را با محوریت دو 

موضوع ایجاد وحدت رویه در بررسی تخلفات داروخانه ها در بحث فروش اینترنتی و نحوه انتخاب داروخانه منتخب عنوان کرد.
وی گفت: نگاه ما به  عنوان دانشـــــگاه، ســـــالمت مردم است و باید قانونمند با الگوگیری از بخش های مختلف راه درست برای نقل  و انتقال دارو و سالمت مردم را در 

نظر بگیریم.
حاجی محمودی با اشـــــاره به اصطالح »داروخانه اینترنتی« که به  تازگی رواج یافته،  افزود: عبارت دقیق مجوزهایی که تحت عنوان داروخانه اینترنتی صادر می شوند 

»فروش اینترنتی فرآورده های سالمت غیردارویی« است و مردم باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.
وی با اشاره به محصوالت مجاز برای فروش در داروخانه های دارای مجوز فروش اینترنتی، گفت: محصوالت آرایشی و بهداشتی، مکمل های تغذیه ای و ورزشی، شیر 
خشـــــک، گیاهان دارویی به  صورت فرآوری نشده، دم نوش، فرآورده های طبیعی و سنتی حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی ازجمله کاالهای مجاز به 

فروش در داروخانه اینترنتی است.
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سمعک زوال عقل را تا 5 سال
به تاخیر می اندازد

صـــــادرات اقــالم 
شویــــــــــــــــــــنده و 
صابــــون آزاد شد

صادرات انواع صابون و شوینده ها تا اطالع ثانوی 
بالمانع است.

بر اساس نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات 
صـــــادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( به گمرک ایران صادرات انواع صابون ذیل 
تعرفه 3401 و انواع شـــــوینده ها تحت ردیف تعرفه 
های 34022010، 34022029 و 34022090 تا اطالع 
ثانـــــوی با رعایت ســـــایر ضوابط و مقـــــررات مربوطه 

بالمانع است.
پیش تر هم ســـــتاد تنظیم بازار با صـــــادرات صابون 

رختشویی تا اطالع ثانوی موافقت کرده بود.
حمایـــــت  ســـــازمان  هـــــم  پیـــــش  روز   10 حـــــدود 
مصرف کنندگان و تولیدکننـــــدگان از رفع ممنوعیت 
صادرات آب ژاول و تســـــریع در ثبت ســـــفارش ملت 
بلون خبر داد و برای درخواست سازمان غذا و دارو 
مبنی بر قیمت گذاری اقالم ضدعفونی کننده با پایه 
الکلی دارای پروانه دائم با کاربرد در مراکز درمانی و 

بیمارستانی نیز شرایط جدیدی اعالم کرد.

نتایج یک مطالعه نشـــــان می دهد که اســـــتفاده از 
دســـــتگاه های کمک شـــــنوایی می توانند بروز زوال 
عقل را در افراد مسن تا پنج سال به تاخیر اندازند.
 به گـــــزارش روزنامـــــه دیلی میل، محققـــــان ایرلند 
شمالی در این مطالعه داده های 2 هزار و 114 بیمار 
با اختالالت شنوایی را که هر کدام بیش از 50 سال 
لزایمر مورد  ســـــن داشـــــتند از مرکز هماهنگی ملی آ

بررسی قرار دادند. 
محققـــــان متوجه شـــــدند، یک ســـــوم از شـــــرکت 

کنندگانی که از ســـــمعک 
استفاده می کردند، پنج 
تشخیص  از  پس  ســـــال 
شـــــناختی  خفیف  اختالل 
زوال عقل  بـــــه   ،MCI یا 
مبتال نشـــــده بودند. در 
مقابـــــل، این رقـــــم برای 
افـــــرادی که از ســـــمعک 
اســـــتفاده نمـــــی کردند، 
تنهـــــا یـــــک پنجـــــم بود. 
کنندگانی  شرکت  درصد 
کـــــه پنج ســـــال پـــــس از 
MCI، به زوال  تشخیص 
عقل مبتال نشده بودند، 

19 درصد برای افراد غیرســـــمعکی و 33 درصد برای 
افرادی بود که از سمعک استفاده می کردند.

این مطالعه اولین مطالعه ای است که ارتباط میان 
استفاده از سمعک و ابتال به زوال عقل را در افرادی 
که دچار اختالل خفیف شناختی هستند، بررسی می 
کند. اختالل خفیف شـــــناختی یا MCI، به مشکالت 
مربوط بـــــه حافظه و تفکر اشـــــاره دارد و در زندگی 
روزمره تداخل ایجاد نمـــــی کند؛ این اختالل حدود 
5 تا 20٪  از افراد باالی 65 سال را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
محققـــــان می گوینـــــد: نتایج مطالعه مـــــا به وضوح 
نشـــــان می دهد که اســـــتفاده از ســـــمعک به طور 
مســـــتقل با کاهش خطر تشـــــخیص زوال عقل برای 

بیماران MCI مرتبط است.
اختالل خفیف شناختی به عنوان نوعی از زوال عقل 
تعریف نمی شـــــود امـــــا افراد مبتال بـــــه این بیماری 

ممکن اســـــت بعدًا در زندگی بـــــه زوال عقل مبتال 
شوند.

به گفته محققان، یافته هـــــای مطالعه آنها »اولین 
گام مهم« در جهت حمایت از اقدامی برای تشویق 

افراد کم شنوا به استفاده از سمعک است.
این محققان خاطر نشـــــان کردند: با توجه به اینکه 
هیچ درمانی برای اصالح بیمـــــاری زوال عقل وجود 
ندارد و حتی یک تاثیر کوچک مفید ناشـــــی از درمان 
کاهش شـــــنوایی در به تأخیر انداختن این بیماری 
پیامدهای  توانـــــد  مـــــی 
بـــــرای  توجهـــــی  قابـــــل 
ســـــالمت عمومی داشته 

باشد.
مطالعـــــات  حقیقـــــت،  در 
نشـــــان می دهد که به 
تأخیـــــر انداختن شـــــروع 
بـــــه  حتـــــی  عقـــــل  زوال 
اندازه دو سال، تأثیرات 
اجتماعـــــی  و  اقتصـــــادی 
قابل مالحظه ای خواهد 

داشت.
زوال عقـــــل یـــــا دمانس 
اختـــــالل   ،)dementia(
مزمن و گاهـــــی حـــــاد فرایندهای روانـــــی به علت 
بیماری عضوی مغز اســـــت که با تغییر شـــــخصیت و 
موقعیت  ناشناســـــی و اختالل در حافظه و داوری و 

اندیشه همراه است.
شـــــایع ترین نوع دمانس، زوال عقل سالخوردگی 
لزایمر اســـــت. از دیگر عوامـــــل ایجاد  یـــــا بیمـــــاری آ
دمانس می توان به ســـــکته مغزی، بیماری پیک و 
بیماری های ناشایع ولی معروف مانند جنون گاوی 

اشاره کرد. 
لزایمر )ADI( اشـــــاره  محققـــــان ســـــازمان جهانـــــی آ
کرده اند که شـــــمار بیماران مبتال بـــــه زوال عقل یا 
دمانس در جهان تا سال 2050 ، به 131.5 میلیون 

نفر می رسد.
 Alzheimer's & مشـــــروح این مطالعـــــه در مجلـــــه
 Dementia: Translational Research and

Clinical Interventions منتشر شده است.
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این محصوالت توســـــط 2 شـــــتاب دهنده کشور به 
تولید رســـــیده کـــــه در حوزه مواد اولیـــــه دارویی و 
داروهای زیســـــتی کاربرد دارد. با این اتفاق بیماری 
ها با محصوالت ایران ســـــاخت درمان می شـــــوند 
و داروها و واکســـــن هـــــای تولید داخـــــل به کمک 

پزشکان می آید.
سورنا ســـــتاری در این مراسم، با اشاره به واردات 
یک میلیـــــارد دالری مواد اولیه دارویی به کشـــــور، 
گفـــــت: معاونت علمی و فناوری ریاســـــت جمهوری 
از یک ســـــال و نیم گذشـــــته به حوزه تولید داخلی 
محصوالتی که واردات آنهـــــا بیش از 2 میلیون دالر 
اســـــت ورود کرده و در تالش اســـــت ایـــــن کار را با 

کمک فناوران داخلی انجام دهد.
توانمنـــــدی علمـــــی جوانانمان پاســـــخ گوی 

نیازهای داخلی است
رئیس بنیاد ملـــــی نخبگان ادامـــــه داد: این 
تالش ها به مرور زمان به نتیجه رســـــیده اســـــت و 

امروز با اســـــتفاده از توان علمی باالی 
کشور در حوزه زیست فناوری و شیمی 
نیازهای  از  بزرگـــــی  بخـــــش  می توانیم 
کشـــــور در حوزه تولیـــــد داروها و مواد 
اولیه دارویی را تأمین کنیم. ایران در 
دنیا رتبه پنجم تولید مقاالت مرتبط با 

حوزه شیمی را دارد.
ســـــتاری با بیان اینکه هر ســـــال مبلغ 
زیـــــادی بـــــرای واردات مـــــاده اولیـــــه 
دارو هزینـــــه می شـــــود، بیـــــان کـــــرد: 
مبالغ ســـــنگینی در ایـــــن زمینه متحمل 
می شـــــویم. ایـــــن در حالی اســـــت که 
توانمندی دانشمندان کشورمان برای 
تولید این محصوالت بسیار باال است.
وی با اشـــــاره به اینکه زیســـــت بومی 
دانش بنیـــــان،  شـــــرکت های  از 
شـــــتاب دهنده ها و نخبـــــگان شـــــکل 
گرفته است تا اتفاقات بزرگی در حوزه 
تولید داروها و مواد اولیه دارویی رخ 
دهد، تاکید کرد: البته بخش بزرگی از 
این دستاوردهای به مدد شکل گیری 
فرهنـــــگ دانش بنیـــــان در کشـــــور به 

دست آمده است.
پژوهش هـــــای بخش خصوصی 

نتیجه بخش است
معـــــاون علمی و فنـــــاوری رئیـــــس جمهوری، 
بزرگترین شرکت های دانش بنیان منطقه را متعلق 
به مجموعه های فناور زیستی دانست و بیان کرد: 
این شرکت ها ســـــالی چند صد میلیارد تومان برای 

تحقیق و پژوهش هزینه می کنند. پولی که منتج به 
نتیجه شده و پژوهش های کاربردی را شکل داده 
اســـــت. این موضوع موید تفاوت ســـــرمایه گذاری 

دولتی و خصوصی در حوزه پژوهش است.
ســـــتاری ادامه داد: کیفیت سرمایه گذاری در حوزه 
پژوهش که توسط بخش خصوصی صورت می گیرد 
بسیار متفاوت تر از پولی است که دولت با سرمایه 
مـــــردم در آن هزینـــــه می کنـــــد. رئیس بنیـــــاد ملی 
نخبگان، فناوران، نخبگان و سرآمدان علمی کشور 
را ســـــربازان مبارزه با تحریم ها و مشـــــکالت موجود 
در جامعه خواند و بیان کرد: تالش آنها ایران را به 
خودکفایی نزدیک و مشـــــکالت جامعه را به روشی 

مطمئن و فناورانه رفع کرد.
مســـــیر صنعتی شـــــدن محصوالت فناورانه 

زیستی هموار شد
در این مراســـــم مصطفی قانعی دبیر ســـــتاد 
توســـــعه زیســـــت فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاســـــت جمهوری با اشـــــاره به اینکه امروز تالش 
فنـــــاوران کشـــــور به نتیجه رســـــیده اســـــت، گفت: 
چند محصول شـــــتاب دهنده ها رونمایی و به بازار 
می رســـــد. محصوالتی که ارزبـــــری را میلیون ها دالر 
کاهـــــش می دهند. همـــــه این اتفاقـــــات با تالش 

دانشـــــجویان و فارغ التحصیالن کشور میسر شده 
اســـــت. آنها به حوزه تولیـــــد مواد اولیـــــه دارویی 
ورود کرده اند. واردات این محصوالت حدود 300 

میلیون دالر ارز از کشور خارج می کند.
به گفته وی، تولید این مواد در کنار کاهش ارزبری 
کشـــــور، امنیت را برای کشور به همراه دارد چون در 
شـــــرایط تحریم ها انتقال پول از کشـــــور و خرید این 

محصوالت بسیار دشوار است.
دبیر ســـــتاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: شتاب دهنده 
های فعال در این حوزه مســـــیر جدیدی را در حوزه 
تولید داروهای زیســـــتی باز کرده اند و اشتغال زایی 
آنهـــــا  تولیـــــدی  محصـــــوالت  داشـــــتند.  خوبـــــی 
ضدمیکروبی هســـــتند اما نه از جنس آنتی بیوتیک 

ها، این تولیدات بسیار جدید و نوآورانه هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف صنعتی شدن 
این محصوالت در کشـــــور، گفت: معاونت علمی از 
این محصوالت حمایت کرده اســـــت تا 
به بازار برســـــند و تکلیف صنعتی شدن 
آنها روشن شـــــود. این محصوالت به 

زودی به بازار می رسند.
شـــــده  رونمایـــــی  محصـــــوالت 

کدامند
برونشـــــیت  کشـــــته  واکســـــن 
محصـــــوالت  از  یکـــــی  ماساچوســـــت 
رونمایی شـــــده در برنامه امروز است. 
این واکسن برای ایمن کردن گله های 
گوشـــــتی، تخم گـــــذار و مـــــادر در برابر 

برونشیت کاربرد دارد.
همچنین واکسن کشته شده نیوکاسل 
محصولی کاربردی در صنعت دامپزشکی 
و طیور اســـــت. رلتســـــیمود نیز دارویی 
ایمنی  سیســـــتم  ارتقـــــای  برای  اســـــت 
بیماران مبتال به آسیب های حاد کلیوی 

و عفونت های ساختاری پوست.
واکسن کووید 19 با استفاده از سوش 
ویروس کرونا، اکسی توسین کاربردی 
در القا و تســـــریع زایمان، پکســـــیگانان 
برای درمـــــان زخم پای بیماران دیابتی، 
عفونت های  درمان  برای  تالوانســـــین 
بـــــرای  امیگانـــــان  شـــــدید پوســـــتی و 
درمان عفونت هـــــای باکتریایـــــی، درماتیت و غیره 
بـــــود که رونمایی شـــــد. ماده  محصوالت دیگری 
سولفیناســـــین  دوزوالمیدهیدروکلرایـــــد،  اولیـــــه 
سوکســـــینات، پرگابالیـــــن و مزاالزین نیـــــز تولید و 

رونمایی شد.

51

رونمایی از ۹ محصول 
دارویی نوترکیب

با حضور معاون 
علمی و فناوری 

رئیس جمهوری از 
5 محصول پپتیدی 

و ۴ بذر واکسن 
رونمایی شد
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فروش پوشـــــاک داخلی در کشور اشاره کرده 
و می گوید: »بـــــا افزایش قیمت دالر و کاهش 
حجـــــم قاچاق، فضـــــا برای فعالیـــــت و فروش 
کاالهـــــای داخلـــــی فراهم اســـــت، امـــــا نکته 
اینجاســـــت که با هزینه های بـــــاالی تولید آیا 
می تـــــوان محصولی تولید کرد که متناســـــب با 

درآمد مردم باشد؟
امروز اکثر تولیدات به ســـــمت سادگی رفته و 
حتی برخی برای کاهـــــش هزینه ها از نخ ارزان 
اســـــتفاده می کنند تا در نهایـــــت محصول آنها 
گران نشـــــده و بتواننـــــد در بـــــازار به فروش 
برســـــانند. در ایـــــن شـــــرایط دولـــــت هم هیچ 
حمایتی از تولیدکننـــــده نمی کند و تولیدکننده 

به تنهایی باید از پس مشکالت برآید.«
ونا بر بازار پوشاک تأثیر منفی کر

مهـــــدوی یک فعـــــال صنعت پوشـــــاک با بیان 
این کـــــه بـــــه دلیـــــل شـــــیوع کرونـــــا و گرانـــــی 
کاالها، فروش پوشـــــاک بین 40 تا 60 درصد 
کاهش یافتـــــه اســـــت، می گویـــــد: »االن هم 
زمزمـــــه موج 4 کرونـــــا در دهان ها می چرخد و 

همه این ها بر روی کار ما تأثیر منفی دارد.«
وی در مورد وضعیت بازار پوشـــــاک می گوید: 
»به دلیـــــل باالرفتن قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید مـــــردم و البته نگرانی از شـــــیوع کرونا، 
شـــــاهد کاهش تقاضا بودیـــــم، اما آن طور که 
برخی از افراد اعالم می کنند که تقاضا به صفر 

رسیده، درست نیست.«
ایـــــن فعال صنعـــــت پوشـــــاک می افزاید: »در 
حوزه کت وشلوار و لباس های رسمی که بیشتر 
برای عزا و عروسی استفاده می شود به دلیل 
شیوع کرونا شاهد کاهش 60 درصدی تقاضا 
هســـــتیم؛ اما ایـــــن عدد در حـــــوزه لباس های 

راحتی 40 درصد است.«
وی ادامـــــه می دهـــــد: »بنابرایـــــن بـــــه دلیل 
شـــــیوع کرونـــــا و گرانی پوشـــــاک نســـــبت به 
دوران عادی، کاهش فـــــروش بین 40 تا 60 
درصد بوده اســـــت؛ البته این عـــــدد در بین 
دهک هـــــای مختلـــــف و مناطق مختلف کشـــــور 

متفاوت است.«

نساجی 

گرانی مواد اولیه، قاچاق لباس های 
اســتخدام  بــاالی  هزینــه  خارجــی، 
کارگــر، نبــود رقابــت در بــازار، عــدم 
و…  داخلــی  برندســازی  از  حمایــت 
جــزو ده ها چالــش پیش روی صنف 

پوشاک است.

به گزارش همـــــگام با صنعت، کیهان نوشـــــت: 
گرانی مـــــواد اولیه، قاچـــــاق لباس های خارجی، 
هزینه باالی اســـــتخدام کارگر، نبـــــود رقابت در 
بـــــازار، عدم حمایـــــت از برندســـــازی داخلی و… 
جـــــزو ده ها چالـــــش پیش روی صنف پوشـــــاک 
اســـــت که مقابل تولیدکننـــــده داخلی قد علم 
کرده اند. این صنف همراه با مشـــــاغل وابسته 
به آن، سراسر کشـــــور، یک میلیون شاغل دارد 
که در صورت حمایـــــت می توان امیدوار بود که 
به دو میلیون شـــــغل فعال در بدنه این صنف 
برســـــیم، اما زمینه سازی هایی الزم دارد و باید 

حمایت های منسجمی صورت پذیرد.
یک تولیدکننده پوشاک صراحتًا عنوان می کند: 
»دولـــــت واحدهای صنفی پوشـــــاک را کارگاهی 
می داند درحالی که آمار اشتغال در این واحدها 
بـــــاال و بـــــا تعطیلی آنها مشـــــکالت زیـــــادی برای 
کارگـــــران به وجـــــود می آید. جالب اینجاســـــت، 
برخی واحدهای صنفی پوشـــــاک برای جلوگیری 
از تعطیلی تمام تالش خود را به صنعتی شـــــدن 
انجام می دهنـــــد تا مانع بیـــــکاری کارگران خود 

شوند.«
وی در ادامـــــه می گوید: »نمی دانیم بر اســـــاس 
کدام اســـــتدالل و منطق باید قیمت مواد اولیه 
پوشـــــاک هفتگی و یا حتی روزانه تغییر کند. این 
موضوع توان تولید را از واحدها گرفته اســـــت. 
نکته قابل تأمل اینجاســـــت که هیچ نظارتی هم 
در فـــــروش مواد اولیه پوشـــــاک نیســـــت و هر 
کس به صورت ســـــلیقه ای اجناس را به فروش 

می رساند.«

تولیدکنندگان پوشاک چشم انتظار حمایت ها

قیمت مواد اولیه پوشاک سلیقه ای شد!
ابراهیم حســـــن بیگی یک تولیدکننده پوشاک 
با گالیه از گرانی هرروزه مواد اولیه می گوید: 
»تمـــــام الیـــــاف طبیعـــــی و مصنوعـــــی موردنیاز 
صنعـــــت پوشـــــاک وارداتی اند، بعـــــد از اینکه 
الیاف تبدیل به نخ می شـــــود، این فروشنده 
اســـــت که قیمت ها را به صورت سلیقه ای به 
تولیدکننـــــده اعـــــالم می کند، در این شـــــرایط 
از توقف خط تولید  تولیدکننده برای جلوگیری 
باید نخ ها را با هر قیمتی که اعالم می شـــــود، 

خریداری کند.«
این تولیدکننده پوشاک می افزاید: »در بخش 
الت وارداتی  پارچه و چـــــاپ نیز اکثر ماشـــــین آ
هستند و باید با مشقت تمام آنها را خریداری 
کرد. در نهایت تولیدکننـــــده با طی کردن این 
مراحل محصـــــول نهایی را تولیـــــد می کند، اما 
نمی تواند سودی در تولید آنها داشته و حتی 

با ضرر آن محصوالت را راهی بازار می کند.«
وی بـــــا بیان اینکه برخـــــی تولیدکنندگان برای 
کاهـــــش هزینه ها اســـــتفاده خـــــود را از مواد 
اولیه وارداتی به حداقل رسانده اند، تصریح 
می کنـــــد: »به عنوان نمونه وقتی زیپ و دکمه 
گران است، بیشتر بلوزها را ساده می دوزند تا 

با افزایش هزینه ها روبه رو نشوند.«
این تولیدکننده پوشـــــاک به بازار بکر و خوِب 

ابراهیم حسن بیگی 
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حلقه هــای مفقــوده در تولیــد و صــادرات صنعت 
پوشاک

اصفهان جزو استان های صاحب سبک در زمینه صنعت 
نســاجی اســت، اما متأســفانه حلقــه نهایی کــه تولید 
پوشــاک اســت در ایــن اســتان مفقود شــده و تکمیل 
صنعت پوشــاک در استان اصفهان یکی از برنامه های 
شــهرک  تأســیس  پیشــنهادی  طــرح  کــه  اســت  مهــم 

پوشاک می تواند بخشی از این خأل را جبران کند.
ســید حســن قاضــی عســگر معــاون هماهنگــی امور 
اقتصــادی اســتانداری اصفهــان در اهمیت ســرعت 
بخشــیدن به تأســیس شهرک پوشــاک در اصفهان 
اظهار می دارد: »در سیاست گذاری کالن استانداری 
اســتان اصفهــان یکی از زنجیره های بــاارزش صنعتی 
زنجیره نســاجی و پوشاک اســت که در مبحث ایجاد 

اشتغال و ارزش افزوده نقش به سزایی دارد.«
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
می افزاید: »اصفهان جزو اســتان های صاحب سبک 
در زمینه صنعت نســاجی است، اما متأسفانه حلقه 
نهایی که تولید پوشاک است در این استان مفقود 
شــده و تکمیل صنعت پوشــاک در اســتان اصفهان 
یکــی از برنامه هــای مهم اســتانداری اســت که طرح 
پیشــنهادی تأســیس شــهرک پوشــاک مورد بررسی 
قرار گرفت و هم اکنون مقدمات اولیه نیز مهیا شده 

و هیئت مؤسس شهرک انتخاب شده اند.«
وی ادامــه می دهــد: »تأمیــن زیرســاخت های شــهرک 
پوشــاک در دســتور کار قــرار گرفتــه و تمــام ارگان هــای 
دولتــی نیــز در ایــن زمینــه بســیج شــده اند تــا بــا تأمین 
زیرســاخت های اولیه نه تنها اصفهان، بلکه کشــور را در 
زمینه تولید پوشاک جزو قطب های مهم منطقه تبدیل 
کنند که با یاری خداوند شاهد پیشرفت های روزافزون 

در زمینه تولید و صادرات صنعت پوشاک باشیم.«
بــا  »امیدواریــم  می افزایــد:  ادامــه  در  عســگر  قاضــی 

تأســیس شهرک پوشــاک، ســاالنه پنج میلیارد دالر کاال 
تولید و 120 هزار شغل ایجاد کنیم و تأسیس این شهرک 

تأثیر بسزایی بر صنایع دیگر کشور نیز خواهد داشت.«
ســید آرش امامــی دبیــر صنعــت اتــاق بازرگانــی و طــراح 
شــهرک پوشــاک در ایــن زمینه بــا تأکید بــر اینکه بیش 
از نیمــی از مــواد اولیه تولید پوشــاک در اصفهان تأمین 
می شــود، اما اصفهان ســهم اندکی در صنعت پوشــاک 
دارد، می گوید: »اصفهان بهترین تولیدات مواد اولیه را 
در زمینه تولید پوشاک دارد، اما هم اکنون هند و چین 

بزرگ ترین تأمین کنندگان پوشاک در جهان هستند.
دنیا به ســمت ســرمایه گذاری پوشــاک در آفریقا است 
که ایــن برای ایران هم فرصت، هم تهدید، محســوب 
می شــود؛ زیــرا اگــر ایــران بــا ســابقه بیــش از 120 ســال 
صنعت نساجی توانایی تأمین پوشاک جهان را نداشته 
باشــد، قطعــًا این دســتاورد را آفریقا به دســت خواهد 

آورد.«
دبیــر صنعــت اتــاق بازرگانــی و طــراح شــهرک پوشــاک 
ادامه می دهد: »سیســتم تولید شــبکه ای پوشــاک در 
ایــن شــهرک پیش بینی شــده کــه روشــی مدرن اســت 
مــکان منحصربه فــردی طراحــی  و شــهرک پوشــاک در 
شــده و ویژگی های خارق العــاده ای دارد؛ از جمله محل 
تقاطــع قطار شــمال بــه جنوب و شــرق به غرب اســت، 
بــه فــرودگاه نزدیــک بــوده و بــرق شــهرک از نیــروگاه 
خورشــیدی کــه در نزدیــک شــهرک وجــود دارد، تأمین 

خواهد شد.«
»هیئــت  می گویــد:  صحبت هایــش  تکمیــل  در  امامــی 
مؤسس شهرک از شخصیت های حقوقی انتخاب شدند 
تــا هیئت مدیره را تشــکیل دهند و یک فــرد را به عنوان 
مدیر انتخاب کنند تا نقل وانتقال زمین ملی محقق شود.
مهــدی مارانــی مؤســس دانشــگاه علمــی کاربــردی 
می کنــد:  تأکیــد  زمینــه  ایــن  در  هــم  ایران ســپهر 
»کــودکان عالقه منــد در زمینه پوشــاک را متخصص 
تربیــت کنیــم تــا بــرای ارتقــاء تولیــدات، صــادرات و 

برندسازی گام بلندی برداریم.«
وی بــا ابــراز تأســف از جزیــره ای عمل کــردن فعــاالن 
و  همــکاری  بــا  »بایــد  می افزایــد:  پوشــاک،  حــوزه 
اتحاد در صنعت پوشــاک به یکپارچگی برسیم تا به 

بازارهای جهانی دستیابی پیدا کنیم.«
مارانــی بــا تأکید بر اینکــه قاچــاق و واردات بی رویه 
پوشــاک بــه صنعــت پوشــاک آســیب فراوانــی وارد 
پوشــاک  شــهرک  »قطعــًا  می دهــد:  ادامــه  کــرده، 
آتیه ســاز بــرای ایــران و جهــان خواهــد بود، زیــرا در 
ایــران نیــروی متخصــص، مــواد اولیــه، امکانــات و 
علــم وجــود دارد کــه بــا مدیریــت صحیــح به جــای 
واردات بی رویه پوشــاک جزو صادرکنندگان موفق 

دنیاخواهیم شد.«

چالش نوسان نرخ ارز پیش روی تولیدکننده
رئیس کمیســیون  گلپایگانــی  روغنــی  ابوالفضــل 
می دهــد:  هشــدار  ایــران  رگانــی  باز اتــاق  صنایــع 
بالتکلیــف  را  تولیدکننــدگان  ز  ار نــرخ  »نوســان 
کــرده و حجــم تولیــد را در بســیاری از صنایــع بــه 
ســال  در  اســت.  داده  کاهــش  خطرناکــی  شــکل 
جهــش تولیــد کــه بایــد همــه حمایت هــا از تولیــد 
داخلــی به ویــژه از ســوی قــوه اجرایی کشــور یعنی 
تنهــا  نــه  متأســفانه  ولــی  انجــام می شــد،  دولــت 
حمایتــی از تولید نشــده، بلکه تفنگ ها به ســمت 
تولیــد داخلــی نشــانه رفتــه و برخی دســتگاه های 
دولتــی از هیــچ ضربه ای به تولید ملی کشــور دریغ 

نمی کنند.«
وی در ادامــه می گویــد: »ایــن روزها بخــش تولید 
افزایــش  در  متعــدد  تنش هــای  بــا  مــدام  کشــور 
قیمــت مــواد اولیــه و در نهایت قیمت تمام شــده 
تولیــد کاالهــا روبــه رو شــده اســت، ایــن در حالی 
اســت کــه قــدرت خریــد مــردم هــم کاهش یافته 
و به نوعــی رکــود در انــواع بازارهــا به وجــود آمده 
اســت. رکود در معامالت و نوســانات نرخ ارز فضا 
از  ســخت تر  تولیــدی  واحدهــای  فعالیــت  بــرای  را 
گذشــته کــرده اســت و از آن طــرف هم متأســفانه 
دولتمردان هنوز سیاســت روشــنی برای حمایت از 
تولیدکننــدگان بــه کار نگرفته انــد؛ البتــه ناامیدی 
تولیدکنندگان از سیاســت های اشتباهی است که 
ریشــه درگذشته دارد، سیاســت هایی که همواره 
درآمدهای نفتــی را به تولید و صنعت ترجیح داده 

و این بخش مورد بی مهری واقع شــده است.«
ایــران  رگانــی  باز اتــاق  صنایــع  رئیس کمیســیون 
»فعــاالن  می گویــد:  صحبت هایــش  تکمیــل  در 
اقتصــادی بارهــا اعالم کرده اند با تمــام معضالتی 
کــه تحریــم ایجاد کــرده، خرید مواد اولیــه از خارج 

ابوالفضل گلپایگانیحسن قاضی عسگر
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از کشــور ســهل تر از خریــد داخلــی اســت. نمونــه 
بــرای  کــه  اســت  پتروشــیمی ها  اولیــه  مــواد  آن 
خریــد آن بایــد از موانــع بزرگی عبور کــرد. از طرفی 
بــا بخشــنامه های متعــددی مواجهیــم کــه هــر یک 
دیگــری را نقض می کند و در نهایت صادرکنندگان 
و واردکنندگان را با کوهی از مصوبه های متناقض 

روبه رو ساخته است.«
روغنــی گلپایگانــی بــا اعــالم اینکــه چالــش جــدی 
صنایــع کشــور در شــرایط فعلــی اقتصــاد، مباحــث 
ز باعــث  ارزی اســت، می گویــد: »نوســانات نــرخ ار
شــده،  تولیــد  حــوزه  در  شــدیدی  بالتکلیفــی 
به نحوی کــه در ســطح واحدهــای تولیــدی میــزان 
فــروش و تولیــد کاال بــا بالتکلیفــی زیــادی روبه رو 
شــده اســت. در برخــی مواقع صنایــع حجم زیادی 
از تولید خود را کاهش داده اند چرا که باتوجه به 
مجــدد  تولیــد  بــرای  را  الزم  ســرمایه  قیمت هــا 

ندارند.«
بخــش  در  تولیــد  امــروز  اینکــه  اعــالم  بــا  وی 
بانــک مرکــزی بــا عــدم کار کارشناســی در صــدور 
بخشــنامه های متعــدد روبــه رو اســت، می افزاید: 
ز و ممنوعیت هــای صادراتــی عاملــی  »تخصیــص ار
ز، تنــش تولید  شــده تا بــه همــراه بی ثباتی نــرخ ار
بــرای واحدهــای صنعتــی کشــور بیشــتر از گذشــته 
شــود، بــه نظــر می رســد دولــت و به ویــژه بانــک 
مرکــزی باید در نخســتین گام فکر اساســی را برای 
ز کرده و عالوه بــر این کار کارشناســی  ثبــات نــرخ ار

قوی را در بازنگری بخشــنامه ها انجام دهد.«
رگانــی بــا تأکیــد  رئیس کمیســیون صنایــع اتــاق باز
بــر اینکــه امــروز صــادرات بــرای صنایــع آن هــم با 
شــده  مشکل ســاز  ارزی  مختلــف  بخشــنامه های 
تمــام  اقتصــادی  جنــگ  »در  می گویــد:  اســت، 
دســتگاه ها باید به همراهی بــا تولید بپردازند اما 
متأسفانه این موضوع در کشور دیده نمی شود.«
همراهــی  عــدم  نیــز  اقتصــاد  وزارت  حــوزه  در  وی 
گمــرکات برای ترخیــص کاالی واحدهای تولیدی را 
مشــکلی اساســی دانســته و می افزایــد: »قرار بود 
معافیت هــای مالیاتی بــرای بخش تولید آن هم در 
شرایط کرونا اعمال شود، اما نه تنها این اقدامات 
صــورت نگرفت، بلکه رفتار مناســبی نیز نســبت به 
فشــارها  اســت.  نگرفتــه  صــورت  تولیدکننــدگان 
می شــود،  بیشــتر  روز  هــر  مالیــات  دریافــت  بــرای 
جالــب اینجاســت قرار بــود تأمین مالــی واحدهای 
تولیدی از ســوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری 
انجام شــود امــا نه تنها این موضوع اجرایی نشــد 
پرداخــت تســهیالت  بــرای  بانک هــا  بلکــه شــرایط 

سخت گیرانه تر شده است.«

محمدرضا مقیسه

ی صنایع کوچک: مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذار

" جریمــه بدهکاران صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک بخشیده می شود "

مدیرعامل صندوق ضمانت ســـــرمایه گذاری صنایع کوچک از چهار خدمت ویژه این صندوق 
برای صنعتگران به مناسبت فرا رسیدن ایام گرامی داشت انقالب شکوهمند اسالمی خبر داد 

که در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان امســـــال، جریمه بدهکاران بخشیده می شود.
»محمدرضا مقیسه« در نشســـــت خبری افزود: تداوم تحریم های ظالمانه، پاندمی کرونا و 
همچنین برخی مشکالت اقتصادی داخلی نظیر افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، دشواری هایی را 
در یک سال گذشـــــته برای صاحبان کسب وکارها رقم زده و اگر بتوان در این شرایط سخت 

گام هایی برای حمایت از آنان برداشت، ماندگار می شود.
وی بیان داشت: در این راســـــتا چهار اقدام ویژه برای مشتریان این صندوق و صنعتگران و 
تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که در مورد نخست، اگر بدهکاران صندوق بتوانند اصل 
بدهی خود را تا پایان سال پرداخت کنند، جریمه آنان بخشیده شده و نرخ محاسبه بدهی 

همان 14 درصد سالیانه خواهد بود.
مقیســـــه ادامه داد: این نرخ، چهار درصد کمتر از نرخ مورد عمل بر اســـــاس مصوبه شورای 

پول و اعتبار اســـــت و به صورت روزشمار و فقط به اصل تسهیالت تعلق می گیرد.
وی در تشـــــریح چگونگی ایجاد بدهی، اظهار داشت: صندوق بر اساس قوانین باالدستی و 
اساس نامه خود، با صدور ضمانت نامه با نرخ 14 درصد به تامین کسری وثیقه صنعتگران 

صنایع کوچک کمک می کند تا بتوانند تسهیالت بگیرند.
این مقام مسوول اضافه کرد: وقتی واحد تسهیالت گیرنده به هر دلیل نتواند در سر رسید 
بـــــه تعهدات خود به نظام بانکی عمل کند، بانـــــک مبلغ ضمانت نامه را از صندوق دریافت 
می کند و اینجاســـــت که بدهی صنعتگران به صندوق ایجاد می شود و باید همراه با جریمه 

به پرداخت آن اقدام کنند.
وی تاکیدکرد: اکنون به مناســـــبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر، هیات مدیره صندوق طی 
مصوبه ای، از دریافت جریمه از بدهکاران صرف نظر کرده و اگر کســـــی تا پایان سال بدهی 

خود را تسویه کند، با همان نرخ 14 درصد دریافت خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت ســـــرمایه گذاری صنایع کوچک یادآور شد: اکنون میزان بدهی 
صنعتگـــــران به صندوق به بیش از 800 میلیارد ریال رســـــیده که بخش عمده آن مربوط به 

چند سال گذشته است.
وی بیان داشـــــت: صدور انواع ضمانت نامه پیمانکاری بدون ودیعه اول، با حداقل وثیقه 
و 50 درصد تخفیف در نرخ های کارمزد برای صنایع کوچک، دیگر اقدامی اســـــت که از سوی 

صندوق در این ایام در دستور کار قرار گرفته است.
مقیســـــه افزود: این در حالی اســـــت که در شـــــرایط عـــــادی، تامین ضمانت نامه از ســـــوی 
شرکت ها با مراجعه به بانک، پرداخت مبلغی بین پنج تا 20 درصد سپرده به عنوان ودیعه 
و دادن وثیقه به بانک انجام می شـــــود و در نهایت مشتری باید کارمزدی هم بابت صدور 

بپردازد. ضمانت نامه ها 
این مســـــوول همچنیـــــن از فراهم کـــــردن امتیازات ویـــــژه برای شـــــرکت های دانش بنیان و 
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کـــــه  داد  خبـــــر  صادرات محـــــور  شـــــرکت های 
می تواننـــــد با مراجعـــــه به صنـــــدوق از انواع 
خدمـــــات آن از جمله صدور ضمانت نامه های 
اعتبـــــاری و ضمانت نامه هـــــای پیمانـــــکاری با 

شرایط آسان استفاده کنند.
وی گفـــــت: در ایـــــن راســـــتا، تفاهم نامـــــه ای 
بیـــــن صنـــــدوق و زیرمجموعه هـــــای معاونت 
علمی ریاســـــت جمهـــــوری منعقـــــد و همچنین 
صادرات  توسعه  بانک  با  موجود  تفاهم نامه 

به روز رسانی شده است.
وی در تشریح خدمت چهارم نیز خاطرنشان کرد: 
با اصالح برخی قوانین و مقررات صندوق، اکنون 

صندوق هـــــای پژوهـــــش- فنـــــاوری و همچنین 
ســـــایر صندوق های وابســـــته به دانشـــــگاه ها، 
پارک های علم و فنـــــاوری و همه صندوق هایی 
که به واســـــطه قانون برای کمـــــک و حمایت از 
فعالیت های تولید، صنعتی و غیره شـــــکل گرفته 

نیز می توانند از خدمات ما استفاده کنند
این صندوق در حوزه صدور و تمدید ضمانت نامه 
در ارتباط بـــــا دو راهبرد »جهش تولیـــــد« و اتمام 
طرح هـــــا و پروژه های نیمه تمام، از ابتدای ســـــال 
96 تا پایان تیرماه امســـــال در مجموع 839 فقره 

ضمانتنامه تمدید یا صادر کرده است.
مجمـــــوع مبلـــــغ ضمانت نامه هـــــای صـــــادره و 

تمدیدی از ابتدای ســـــال 96 تـــــا پایان تیرماه 
گذشته 6 هزار و 176 میلیارد ریال بوده است.
طرح های دانش بنیان دارای مجوز، واحدهای 
صادراتـــــی دارای ســـــوابق صادراتی در ســـــه 
سال گذشـــــته، طرح های ایجادی با پیشرفت 
فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین سرمایه در 
گردش بـــــرای افزایش ظرفیت تولید واحدها، 
طرح های توســـــعه که با ظرفیت کامل در حال 
حاضر فعالیت می کنند و طرح های اشـــــتغال زا 
)طرح هایـــــی که نســـــبت ســـــرمایه گذاری به 
اشتغال پایین داشـــــته باشند(، اولویت های 

صدور ضمانت نامه محسوب می شوند.
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برندهای تقلبی ناجی صنعت پوشاک شد
قصه غم انگیز نساجی های بزرگ یزد

یــزدـ صنعــت پوشــاک بــه لحاظ بــازار هدف گســترده 
می تواند گره گشای مشکالت اقتصادی و اشتغالزایی 
باشــد اما سال هاســت شــرایط به نحوی پیش رفته 
کــه حــاال برندهای تقلبــی خارجی، ناجــی این صنعت 

بزرگ کشور شده اند.
نساجی و صنعت پوشاک از صنایع ریشه دار در کشور 
هســتند و قدمــت این صنعــت در برخی اســتان های 
صاحب نام در این عرصه از جمله یزد به بیش از 150 

سال می رسد.
افشــار،  کارخانــه  نظیــر  بــزرگ  کارخانه هــای  وجــود 
کارخانــه جنــوب، کارخانه روشــن و چندیــن کارخانه 
بزرگ دیگر نســاجی در یزد نشــان از روزهای پررونق 
امــا  نیــم قــرن گذشــته دارنــد  صنعــت نســاجی در 
واقعیت این است که از این کارخانه ها اکنون به جز 

یک نام چیزی باقی نمانده است.
از کارخانه های بزرگ نساجی یزد تنها یک نام 

باقی مانده
از کارخانه جنوب که روزگاری در منطقه جنوب 
و جنــوب شــرق کشــور در صنعــت نســاجی یکه تازی 
می کرد اکنون تنها یک ســاختمان بــزرگ باقی مانده 
کــه آن هــم نصیب یکی از ســازمان های وابســته به 
شــهرداری یــزد شــده و از آن همــه جــالل و جبــروت 
یافــت  ســاختمان  ایــن  در  نــخ  یــک  حتــی  نســاجی، 

نمی شود.
ایــن کارخانه هــای بــزرگ نســاجی روزگاری اشــتغال 
بخــش بزرگــی از مــردم یــزد را تأمیــن کــرده بودنــد و 
تولیــدات آنهــا بــه تمــام نقــاط کشــور و حتی خــارج از 
کشــور صادر می شــد و تولیدات با کیفیــت، یزد را به 
قطــب نســاجی کشــور تبدیل کــرده بــود امــا ناگهان 
ورق برگشت و قاچاق پوشاک، بخش عظیمی از این 

ظرفیت را از ریشه خشکاند.
لقمه چرب دالالن واردکننده، افت کیفیت تولیدات 
داخلــی، برنــد زدگــی مصــرف کننــدگان بــه دنبــال 
تبلیغــات گســترده فرهنگــی، نداشــتن یــک برنامــه 
اســتراتژیک توســط دولت و ده ها دلیل دیگر ســبب 
شد تا کارخانه های نساجی یکی پس از دیگری دچار 
ورشکســتگی و برای همیشه تعطیل شوند به نحوی 

کــه تــالش بــرای احیــای بســیاری از آنهــا هرگــز نتیجه 
نداد و این واحدهای بزرگ و خوشــنام به تاریخ یزد 

پیوستند.
اکنــون مدتــی اســت دغدغه هایــی در مــورد صنعت 
پوشــاک و نســاجی اســتان یــزد مطــرح شــده و ایــن 
دغدغه ها مســئوالن و بخش خصوصی را به ســمت 
رفــع چالش های این بخش هدایت کــرده و در طول 
یــک دهه گذشــته اتفاقات خوبــی در این حوزه رقم 
خــورده و کارآفرینــان موفقی نیز به ایــن عرصه ورود 

کرده اند.
یکــی از افــراد دغدغه منــد در صنعــت پوشــاک کــه 
تحلیل هــای آمــاری درســت و قابــل تأملــی در زمینــه 

صنعت پوشاک دارد، امام جمعه یزد است.
آیت اهلل محمدرضا ناصری، مدت هاست که توسعه 
صنعت پوشاک را به عنوان یک دغدغه جدی مطرح 
کرده و تقریبًا در تمام دیدارهای خود با مســئوالن و 

وزرا و معاونان آنها این موضوع را بیان می کند.
نیاز بــه حداقل ۳2۰ میلیون قطعه لباس در 

سال
وی در مــورد ایــن صنعــت می گوید: هــر ایرانی 
در پایین تریــن شــرایط درآمدی در ســال حداقل به 
چهــار تکــه لبــاس نیــاز دارد کــه بــا احتســاب جمعیت 
80 میلیونــی، ایــن میــزان در طول یک ســال به 320 
میلیــون قطعه می رســد کــه اگر ایــن میــزان تولید در 
داخل کشــور انجام شــود، اتفاق بــزرگ اقتصادی در 

کشور رخ می دهد.
آیــت اهلل ناصــری بــر ایــن بــاور اســت کــه صنعــت 
پوشــاک، ســرمایه هنگفت و دانش پیچیده و خارق 
العاده ای نیاز ندارد و حتی با سرمایه های خرد مردم 

و آموزش می توان کار در این حوزه را آغاز کرد.
تــوان  پوشــاک،  تولیــد  میــزان  ایــن  می گویــد:  وی 
ایجاد اشــتغال بــرای 10 میلیون نفر در سراســر کشــور 
را داراســت و در کنــار صنعــت پوشــاک، تمــام صنایع 
زیرمجموعــه آن از کشــت پنبــه تــا ریســندگی و پارچه 

بافی ها دوباره احیا می شوند.
آیــت اهلل ناصــری بــا ابــراز نگرانــی از اینکه اکنــون در 
برخــی کارخانه ها و تولیدی ها، زنان با دســتمزدهای 

اندک و در مشاغلی که در شأن بانوان نیست به کار 
گرفته می شوند، معتقد است: اگر صنعت پوشاک پا 
بگیرد، بســیاری از زنان می تواننــد حتی در خانه های 

خود به کار آبرومندانه و با درآمد خوب بپردازند.
صنعت پوشاک چالش جدی اشتغال زنان در 

یزد را رفع می کند
در شرایطی که بزرگترین مشکل حوزه اشتغال 
اســتان یــزد، اشــتغال فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
گره گشــای  می توانــد  صنعــت  ایــن  اســت،  زنــان  و 
مشــکالت بســیاری نــه فقــط در اســتان یــزد بلکه در 

سطح کشور باشد.
گرچه اکنون نیز واحدهای تولیدی پوشاک در استان 
یــزد فعــال شــده اند امــا مشــکالت موجود در مســیر 
این صنعــت هنوز آنگونه که باید نتوانســته به این 
صنعــت جــان دهد و به نظــر می رســد در مرحله اول 
ایجــاد یک شــهرک ویژه صنعت پوشــاک و در مرحله 
دوم رفــع مشــکالت موجــود در این مســیر می تواند 
به دســتیابی به شرایط مطلوب در این صنعت کمک 

کند.
از مشــکالت صنعــت پوشــاک کشــور،  یکــی  اکنــون 
پوشــاک وارداتــی اســت، وارداتــی کــه خــود بــه دو 
دســته تقسیم می شــود یا پوشــاک برند یا پوشاک 
ارزان چینــی کــه هر دو به یک انــدازه به این صنعت 

ضربه وارد کرده اند.
واقعیــت تلخ پشــت پرده برندهــای به ظاهر 

خارجی
حــوزه  در  برندزدگــی  اینکــه  از  صرف نظــر  امــا 
پوشــاک نیاز به کار فرهنگی عمیق دارد، پشت پرده 
برندهای موجود واقعیت های جالبی را در این عرصه 

به نمایش می گذارد.
رئیس انجمن صنایع نساجی و پوشاک ایران در این 
رابطــه بــه خبرنــگار مهر گفــت: یکــی از مــواردی که در 
دنیا فروش پوشــاک را افزایش می دهد برندســازی 
اســت، اتفاقــی کــه در کشــور مــا رخ نــداده و به رغم 
تولیــدات خــوب، روی برندســازی کار نکرده ایم و در 

این حوزه غفلت شده است.
مجتبــی دســتمالچیان بیــان کــرد: واقعیــت تلخــی که 
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امــروز پوشــاک داخلــی ما را منــزوی کــرده، برندهای 
تقلبــی اســت و برندزدگی عــده زیادی از خریــداران، 
تولیدکننــدگان داخلی را وادار کرده تا برچســب های 
ارزان قیمــت برندهای خارجی را تهیه و روی لباس ها 
درج کنند تا پوشــاک تولید خود را به اســم پوشــاک 

خارجی به فروش برسانند.
وی عنوان کرد: امروز بخش قابل توجهی از لباس هایی 
کــه در بازارهــای قشــم و کیــش به فروش می رســد از 
بازار تهران تهیه می شود و با نصب برچسب برندهای 

معروف، به اسم لباس خارجی فروخته می شوند.
دســتمالچیان ادامــه داد: جالــب اینجاســت کــه این 
تولیدات داخلی از نظر کیفیت مورد توجه و اســتقبال 
مصرف کنندگان قرار گرفته اما اگر این برچســب های 
نبــود  معلــوم  نمی شــد،  نصــب  آنهــا  روی  خارجــی 

سرانجام این تولیدات به کجا ختم می شد.
وی تصریح کرد: اکنون 80 درصد پوشاک موجود در 
بازارهای ایران پوشــاک ایرانی و تولید داخل است و 
بیش از نیمی از آنها به اسم کاالی خارجی به فروش 

می رسد.
رئیــس انجمــن صنایــع نســاجی و پوشــاک ایــران در 
پاســخ بــه ایــن ســوال مهــر کــه چــرا انجمــن تاکنــون 

نتوانســته مشــکل برندســازی در ایــن عرصــه را حل 
کنــد، گفــت: در ایــن زمینــه برنامه ریــزی می کنیم اما 
قدرت اجرا نداریم و یکی از دالیلی که نتوانسته ایم 
در صنایــع پوشــاک موفــق عمــل کنیم، نبــود برنامه 

استراتژیک است.
واقعیت این اســت که فروشندگان در مرحله عرضه 
پوشــاک در واحدهای صنفی، نقش بسیار مؤثری در 
زمینــه معرفــی کاالی خــوب ایرانــی ایفــا می کننــد و اگر 
بتوانند معرفی درستی از پوشاک تولید داخل داشته 
باشــند، بخشــی از مشــکالت بــازار فــروش و فرهنگ 
سازی برای مردم به ویژه طالبان برند، حل می شود.

راهکارهای رونق صنعت پوشاک کشور
امــا تولیدکنندگان هــم در درجــه اول باید به 
جــای گله از مــردم بــه خاطر نخریدن پوشــاک 
تولیــد آنها، کیفیت و طراحی کار خــود را ارتقا دهند تا 

به تدریج اعتماد مشتری جلب شود.
از واردات بی حســاب و کتــاب و افســار  جلوگیــری 
گســیخته پوشــاک نیــز بایــد در دســتور کار مدیران 
باشــد کــه در ایــن راســتا نیــز بــا توجــه بــه اعــالم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
بــرای  داخلــی  تولیدکننــدگان  اهتمــام  بــه  نیــاز 

شناسه دار کردن تولیدات آنهاست.
به نظر می رسد چند حرکت توأمان و یکپارچه بتواند 
خیز بلند صنعت پوشــاک کشــور را رقم بزند؛ نخست 
ارتقا کیفیت و طراحی پوشاک داخلی، سپس فرهنگ 
سازی در زمینه استفاده از پوشاک داخلی، بعد از آن 
جلوگیری از واردات پوشاک و قیمت گذاری منطقی و 

قابل قبول بر پوشاک داخلی.
اگــر ایــن اتفــاق در صنعــت پوشــاک کشــور رخ دهد، 
عــالوه بر اشــتغالزایی بــاال، ســاالنه در مقادیــر قابل 

توجهی از ارز کشور صرفه جویی می شود.
صنعــت پوشــاک جایگزیــن مناســب صنایــع 

آب بر و آالینده
تــالش در مســیر ارتقــای تکنولــوژی نیــز در این 
زمینه بســیار اثرگذار اســت که خوشبختانه در استان 
یزد مرکز نوآوری نســاجی برای نخستین بار در کشور، 
تــا پایان ســال در هنرســتان نســاجی یــزد راه اندازی 
آینــده ای  بتوانــد در  یــزد  مــی رود  امیــد  و  می شــود 
نزدیک نه تنها جایگاه از دست رفته خود در صنعت 
نساجی را به دست آورد بلکه به جای صنایع آب بر و 
آالینده، شاهد گسترش روزافزون واحدهای تولید 

پوشاک و حتی ایجاد شهرک پوشاک باشد.

پشــتیبانی  و  مالــی  تامیــن  دفتــر  مدیــرکل 
تولید وزارت صنعت:

" تامین مالی صنعت 
نساجی با استفاده از 

اوراق گام "
مدیـــــرکل دفتر تامیـــــن مالی و پشـــــتیبانی تولید 
وزارت صنعـــــت از تامین مالی صنعت نســـــاجی با 

استفاده از اوراق گام خبر داد.
عمت اله شهبازی در نشست مشـــــترک بهره گیری از 
ابزارگواهی اعتبار مولد )گام( در زنجیره های تولیدی 
صنعت نساجی، در محل انجمن صنایع نساجی ایران 
که با حضور هیئت مدیره انجمن و مدیران تعدادی 
از واحدهـــــای این صنعـــــت و مدیـــــران مرتبط وزارت 

صنعت و بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت:

نعمت اله شهبازی

واحدهای صنعتی فعال در زنجیره صنعت نساجی 
می توانند برای کمک به تامین بخشی از سرمایه 
در گردش مورد نیـــــاز از گواهـــــی اعتبارمولد گام 

استفاده کنند.
مدیـــــرکل دفتر تامیـــــن مالی و پشـــــتیبانی تولید 
وزارت صنعـــــت در پایـــــان با بیان اینکه شـــــبکه 
بانکی بنا به رشـــــد شـــــدید هزینه های تولید در 
ســـــال جاری توان و ظرفیت پاسخگویی به تمام 
نیاز واحدهـــــای تولیدی به تســـــهیالت را ندارد، 

تصریح کرد:
متنوع کردن ابزارهای تامیـــــن مالی بخش تولید 
امری ضروری و مورد تاکید همه ی کارشناســـــان 
اســـــت. اوراق گام فرصت مناسبی برای صنایعی 
ماننـــــد قطعه ســـــازی، نســـــاجی و… اســـــت که 

می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
حدود 3,000 میلیارد تومان مصوبه انتشار اوراق 
گام برای تأمین سرمایه در گردش زنجیره قطعات 
خودرو اخذ شـــــده و زنجیره های فرش ماشینی، 
نساجی، ساخت تجهیزات و ماشین االت صنعتی 

در حال طی مسیر هستند.
معـــــاون دفتر اعتبـــــارات بانک مرکزی نیـــــز در این 
نشست، بیان کرد:گواهی اعتبار مولد )گام( که از 

ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی و بازار ســـــرمایه 
اســـــت به عنوان ابـــــزاری دوگانه در بـــــازار پول و 
بازار ســـــرمایه امکان تامین نقدینگی و سرمایه در 

گردش واحدهای تولیدی را خواهد داشت.
به دلیل ضمانت کامل بانک های عامل، ریسکی 

متوجه دارندگان اوراق نخواهد بود.
در پایـــــان این نشســـــت بـــــا توجه به اســـــتقبال 
حاضرین برای استفاده از اوراق گام جهت تامین 
مالی بخشی از نیاز واحدهای نساجی، مقرر شد به 
منظور عملیاتی کردن و فرهنگ ســـــازی بهره مندی 
از ایـــــن اوراق در زنجیـــــره صنعت نســـــاجی، ابتدا 
تعـــــدادی از واحدهای متقاضی از ســـــوی انجمن 
صنایع نســـــاجی ایران به منظـــــور هماهنگی ها و 
اقدامـــــات الزم تا حصول نتیجه بـــــه دفتر تامین 

منابع مالی وزارت صنعت معرفی شوند.
مزیت اصلی اوراق گام احیـــــای خرید اعتباری در 
زنجیره های تولیـــــد بوده که با توجـــــه به اینکه 
کارمزد انتشـــــار یک بار قابل پرداخت اســـــت در 
صورت مدیریـــــت صحیح و شناســـــایی زنجیره ها 
امکان نقـــــل و انتقال بدون کارمـــــزد و در نتیجه 
کاهـــــش هزینه های مالـــــی بنگاه هـــــای تولیدی 

فراهم شده است.
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افزایش ارزش 
افزوده با استفاده از 

چرم شتر مرغ ایرانی
کارشـــــناس صنعت چرم معتقد اســـــت استفاده از 
چرم شـــــتر مرغ ایرانی در کارخانه های چرم سازی 

ارزش افزوده را افزایش می دهد.
به گزارش همگام با صنعت، ســـــید جواد حسینی 
خواه در رســـــانه ملـــــی با بیان ایـــــن مطلب، اظهار 
داشـــــت: در حالـــــی کـــــه در اســـــتان های مختلف 
کشـــــورمان پرورش شـــــتر مـــــرغ انجام می شـــــود 
قابلیـــــت بهره بـــــرداری و اســـــتفاده از محصوالت 
جانبی آن مانند پوســـــت و اســـــتخوان در کشـــــور 

امکان ندارد.
فقـــــط 3 یا 4 مرکز و شـــــهرک صنعتی چرم شـــــهردر 
کشـــــور، تخصصـــــی از فرآورده هـــــای شـــــتر مـــــرغ 
بهره بـــــرداری می کنند و برای بســـــیاری از پرورش 
دهنـــــدگان امکان کســـــب فایده و ایجاد ســـــود 

حاصله از پوست شتر مرغ وجود ندارد
ایـــــن کارشـــــناس صنعت چـــــرم دربـــــاره اینکه در 
بازار های داخلی و خارجی به دالیل معلوم مانند 
تحریم ها و یا قیمت باالی این محصول، تقاضای 
چندانی برای چرم شـــــتر مرغ ایرانی وجود ندارد، 

افزود:رورش شتر مرغ و بهره برداری از محصوالت 
جانبی آن فرصتی مغفول مانده در کشور است.

در بدو تولید شتر مرغ در کشور، آنچه مطرح بود، 
بحث تولید گوشـــــت بود و سپس درباره پوست، 
پر و اســـــتخوان آن می بایســـــت نگاه اقتصادی و 
ســـــودآور شـــــکل می گرفت که متاســـــفانه چنین 

نشد.
آنچه از گذشـــــته به چشم می خورد این است که 
دولت هم ســـــرمایه گذاری چندانی در پرورش و 

بهره برداری از شتر مرغ نکرده است.
کارشـــــناس دیگر صنعت چـــــرم در این خصوص، 
تصریح کرد:شتر مرغ به علت جدید و تازه بودن 
موضوع آن در اقتصاد کشور، میان دو وزارتخانه 

جهاد کشاورزی و صنعت در تالطم است.
حاجی بابایی در ادامـــــه، افزود:اغی های موجود 
در چرمشـــــهر های تخصصی شـــــتر مـــــرغ از کیفیت 
خوبی برخوردارند، اما متاسفانه پوست شتر مرغ 

خوبی برای دباغی دریافت نمی کنند.
پرورش دهنده شتر مرغ از پرورش سنتی 20 هزار 

قطعه شتر مرغ توسط 500 خانوار استان خراسانی 
جنوبی خبر داد و گفت:

به علـــــت نبود کشـــــتارگاه تخصصی شـــــتر مرغ در 
استان خراســـــان جنوبی، بیشتر کشتار ها در مراکز 
ذبح دام سبک و سنگین و یا در مزارع پرورش شتر 
مرغ، ســـــنتی و غیر علمی انجام می شود و پس از 
آن، پوست حاصله از کشتار یا دفن می شود و یا 
از توجیه چندانی برای ارســـــال به دباغی برخودار 

نمی شود.
محمد رمضانی در ادامـــــه، افزود:در مراکز صنعتی 
پرورش شـــــتر مرغ، دام ها، زنده فروشـــــی و یا به 
تهران، اصفهان و شـــــهر های بزرگـــــی که تقاضای 
گوشت شـــــتر مرغ دارند ارسال می شوند و یا پس 
از ذبح در داخل مزارع، پوست و پر آن، به مشهد 
فرستاده و پس از دباغی برای تولید کیف و کفش 

به خراسان جنوبی باز پس فرستاده می شود.
رمضانی با اشـــــاره به نبود مراکـــــز پرورش صنعتی 
در  مـــــرغ  تخصصی شـــــتر  کشـــــتارگاه های  و  دام 
استان های شـــــرقی کشـــــور به بهانه جلوگیری از 

لودگی محیط زیست، گفت: آ
با وجود کاســـــتی های فـــــراوان در بخش پرورش 
و بهره برداری ازشـــــتر مـــــرغ، اما از پـــــر، تخم های 
فاقد نطفه و پوست شـــــتر مرغ در صنایع دســـــتی 

استفاده می شود.
پرورش  رفع مشـــــکالت  نماینده مجلـــــس درباره 
بـــــا  افزود:بایـــــد  مـــــرغ،  ازشـــــتر  بهره بـــــرداری  و 
حمایت هایـــــی، مقیـــــاس کوچک ایـــــن صنعت به 
مقیاس هـــــای بزرگ تبدیل شـــــود تا اســـــتفاده از 
فرآورده های شـــــتر مـــــرغ، توجیه اقتصـــــادی در بر 

داشته باشد.
رضا خواه با اشـــــاره به اینکه صنـــــدوق حمایتی از 
تولید و بهره بـــــرداری از این صنعت را می توان در 
قالـــــب حمایـــــت حاکمیتی ایجاد کـــــرد، گفت:برای 
مثـــــال اگر حمایـــــت 200 میلیـــــارد تومانـــــی از این 
صنعت شـــــود می توان صنعت محکم و اســـــتوار و 

قابل اتکایی در این بخش ایجاد کرد.
در پایـــــان کارشـــــناس صنعـــــت چرم شـــــتر مرغ و 
صادرکننده این محصـــــول، اظهار کرد:کمتر از یک 
ایرانی تبدیل به  درصد پوســـــت شـــــتر مرغ های 
چرم درجه یک می شـــــود، ولی این آمار در آفریقا 

حدود 25 درصد است
حســـــینی خواه در پایـــــان، افزود:همین موضوع 
ســـــبب می شـــــود کـــــه ارزش افـــــزوده کمتری در 
کشـــــورمان حاصـــــل شـــــود پـــــس کارخانه هـــــای 
چرم ســـــازی نمی توانند در این شـــــرایط و فضای 

اقتصادی، ارزش افزوده باال تولید کنند.
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محمود توالیی در جمع صنعتگران کاشانی :

" صنایع کاشان نیازمند 
ایجاد گمرک واردات در 

این شهرستان هستند "
محمود توالیی، رئیس اتاق کاشان معتقد است: 
با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه صنعت 
فرش ماشینی منطقه کاشان وارداتی است، باید 
در این منطقه گمرک واردات ایجاد شـــــود تا این 
صنایع امور گمرکی خـــــود را به جای مرزهای غربی 
و یا بندرعباس، در خود شهرستان کاشان انجام 

دهند.
رئیس اتاق کاشـــــان گفت: واحدهـــــای تولیدی و 
صنایع منطقه کاشـــــان به ویژه شرکت های فرش 
ماشـــــینی نیازمند گمـــــرک واردات هســـــتند، این 
منطقـــــه در ســـــه دهه گذشـــــته صـــــادرات را آغاز 
و یکی از شهرســـــتان هایی اســـــت کـــــه حرف های 

زیادی برای گفتن در این خصوص دارد.
محمـــــود توالیـــــی در جمـــــع صنعتگـــــران منطقـــــه 
و در مراســـــم افتتـــــاح ســـــاختمان جدیـــــد بانک 
توســـــعه صادرات کاشـــــان با بیـــــان اینکه ایجاد 
زیرســـــاخت های صادراتی کاشان باید در راستای 
تســـــهیل امور صادراتـــــی صورت پذیـــــرد، افزود: 
ایجـــــاد زیرســـــاخت های صادراتـــــی در کاشـــــان از 
اهمیـــــت بســـــیار زیادی برخـــــوردار اســـــت چراکه 
کاشان در حوزه صنعتی ظرفیت های بسیار باالیی 
فرش  تولیدکننـــــده  دومیـــــن  به نحوی کـــــه  دارد 
ماشینی در جهان و نخستین تولیدکننده کشوری 

محسوب می شود.
او با بیـــــان اینکه گمـــــرک منطقه کاشـــــان دارای 

محمود توالیی

مشکل حاد است، گفت: ســـــاختار گمرک کاشان 
اصاًل مناســـــب نیســـــت و در این زمینه مشکالت 
بســـــیار زیادی وجود دارد و زیرســـــاخت های الزم 
در این زمینه وجـــــود نـــــدارد و امیدواریم حضور 
مســـــئوالن وزارت اقتصاد در این منطقه مشـــــکل 

گمرک را حل کند.
توالیـــــی تصریح کـــــرد: عمده مـــــواد اولیه صنعت 
فرش ماشـــــینی منطقه کاشـــــان وارداتی است و 
امیدواریم عملیات اجرایی ایجاد زیرســـــاخت های 
گمرک کاشـــــان حداکثر تا اوایل ســـــال آینده آغاز 
نیازمند گمرک است  شـــــود چراکه صنایع مختلف 
درحالی که امور واردات خود را عمدتًا در مرزهای 
غربی و یـــــا بندرعباس انجام می دهیم درحالی که 
ایـــــن موضوع خوب نیســـــت و مشـــــکالت متعدد 

برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.
او با اشاره به تالش اتاق کاشان برای راه اندازی 
ایـــــن  گمـــــرک در  بیمـــــه تخصصـــــی و  بانک هـــــا، 
شهرســـــتان اظهار داشـــــت: یکی از این اقدامات 
پیگیـــــری افتتاح شـــــعبه کاشـــــان بانک توســـــعه 

صادرات ایران است.
به گفتـــــه توالیی، اگرچه در ابتدا بانک توســـــعه 
صادرات در قالب باجه در کاشـــــان فعال شد اما 
در مدت کوتاهی عملکردی بهتر از بیشـــــتر شعب 
این بانک در سراســـــر کشور داشـــــت و پس از 2 

سال به شعبه کاشان ارتقا یافت.
 در ادامه معاون وزیـــــر اقتصاد اظهار کرد: تجارت 
خارجی تأثیر بســـــزایی در توســـــعه دارد در حالی 
متأســـــفانه کشـــــور ما از این موضـــــوع بهره مندی 

کافی را ندارد.
عباس معمارنژاد با بیان اینکه تجارت دو بخش 
دنیـــــای  افـــــزود:  دارد،  را  واردات  و  صـــــادرات 

رقابتـــــی در تجـــــارت خارجی وجـــــود دارد و همه 
در تالش هســـــتند که صادرات از واردات باالتر 
باشد اما آنچه اهمیت دارد باید صادرات نفتی 
را کنار بگذاریم و به صـــــادرات غیرنفتی اهمیت 

بدهیم.
او بـــــا بیـــــان اینکه امـــــروز صـــــادرات غیرنفتی به 
صادرات نفتی ما 80 درصد اســـــت، ابراز داشت: 
این موضوع بدین معنی اســـــت کـــــه اگر یک هزار 
دالر واردات داشـــــته باشـــــیم 800 دالر صادرات 
داریم و در صنعت چشم انداز نیز تأکید شده که 
در حوزه صادرات در منطقه رتبه نخست باشیم.

معـــــاون وزیر اقتصـــــاد و دارائـــــی با بیـــــان اینکه 
تنوع صادراتی ما در کشـــــور باال نیست، گفت: ما 
باید تنـــــوع صادراتی را در محصـــــوالت و مقاصد 
صادراتی افزایش دهیـــــم درحالی که حدود 700 
ردیف صادراتی داریـــــم و مقاصد صادراتی ما نیز 
محدود اســـــت و این نشـــــأت گرفتـــــه از تحریم و 

عدم سازوکار در این زمینه است.
معمارنژاد ضمن اشـــــاره به صـــــادرات محصوالت 
با فناوری پایین توســـــط کشـــــور تصریح کرد: این 
باالیی  ارزش افـــــزوده  موضوع باعث نمی شـــــود 
برای ما حاصل شـــــود درحالی کـــــه این موضوع از 
اهمیـــــت باالیی در حـــــوزه صادراتـــــی وجود دارد 
اما صادرات کشـــــور با فناوری بـــــاال یک درصد از 

صادرات را شامل می شود.
او ضمن اشـــــاره به عدم عملیات اجرایی احداث 
گمرک کاشـــــان باوجـــــود تخصیص زمیـــــن به این 
مناســـــبت تأکید کرد: این موضـــــوع حتمًا پیگیری 
می شود و مسئوالن سازمان گمرک جلسات الزم 
برگزار و در راســـــتای ایجاد گمرک کاشان نیز تمام 

تالش خود را به کار می گیریم.
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ارتباطات و فن آوری و استارت اپ ها
اسفندماه 1399 - شماره سوم

چهارمین ســایت تجــاری 5G ایران و 
ایرانسل افتتاح شد

به گزارش همگام بـــــا صنعت به نقل از  روابط عمومی 
ایرانســـــل، در ســـــومین رویداد هفته دیجیتال ایران 
کـــــه در حال برگزاری اســـــت، صبح روز سه شـــــنبه 28 
بهمن مـــــاه 1399، دومین روز از نمایشـــــگاه تخصصی 
اینترنت اشیا در سالن 27 نمایشگاه بین المللی تهران، 
در حالی آغاز شـــــد که محمدجـــــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، با حضور و بازدید از غرفه 
ایرانســـــل، از طریق ارتباط زنده ویدیویی با چهارمین 
ســـــایت تجاری 5G ایران و ایرانسل در محل بوستان 
آب و آتش، اولین سایت برای استفاده عمومی نسل 
پنج تلفن همراه ایران را به همراه بیژن عباســـــی آرند 

مدیرعامل ایرانسل، افتتاح کرد.
در ابتدای این مراســـــم بیژن عباســـــی آرند مدیرعامل 
ایرانســـــل با توضیح فعالیت جدیدترین سایت تجاری 
نســـــل پنج تلفن همراه ایرانسل و آخرین دستاوردهای 
ایرانســـــل در حـــــوزه هـــــوش مصنوعی اظهار داشـــــت: 
»ســـــایتی که امروز در بوستان آب و آتش تهران افتتاح 
می شود، یک ســـــرویس با قابلیت استفادۀ عمومی در 
شـــــبکۀ 5G را در اختیار مردم قرار می دهد تا آن هایی 
که گوشـــــی مجهز به تکنولـــــوژی 5G دارند، بتوانند به 
طور مســـــتقیم این تجربه را داشـــــته باشند و یا با سایر 
 5G مودم HotSpot گوشـــــی های هوشـــــمند، از طریق
که در محل ســـــایت قرار داده شـــــده است، به صورت 
وای فای، از آن بهره مند شـــــوند. تجربۀ جهانی نشـــــان 
داده اســـــت که مشـــــترکان در شـــــبکۀ 5G نسبت به 
شبکۀ 4G، می توانند حداقل سرعتی 10 برابر را در اختیار 
داشته باشند. همچنین ما امروز از پروژه »آواتار« که یک 
پروژه جدید در حوزه AI اســـــت و به عنوان یک پلتفرم 
جدید مرکز تماس، بر پایه هوش مصنوعی فعالیت می 
کند، رونمایی خواهیم کـــــرد.« وی همچنین از همکاری 
مجموعۀ منطقۀ فرهنگی و گردشـــــگری عباس آباد برای 
در اختیار گذاشتن فضای احداث سایت، قدردانی کرد.
در ادامه این مراســـــم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با توضیح اهمیت توسعه 
شبکه 5G در ایران، گفت: »از همکاران فنی ایرانسل 

برای تالش های بســـــیار زیادی که در هفت-هشـــــت 
ماه اخیر انجام دادند تا ســـــه ســـــایت قبلی نسل پنج 
بـــــه بهره برداری برســـــد و مجموعه های  تلفن همراه 
تحقیقاتی کشـــــور بتوانند تحقیقات و کاربردهای نسل 
پنج را، قبل از اینکه این شبکه به طور گسترده در کشور 

پیاده سازی شود، عملیاتی کنند؛ تشکر می کنم.«
وی افزود: »در نتیجه این اقدام ایرانسل در هفت ماه 
گذشـــــته، امروز در این نمایشگاه، شاهد آن هستیم 
که کاربردهـــــای گوناگون نســـــل پنجـــــم تلفن همراه 
به نمایش گذاشـــــته شده و شـــــرکت های مختلف در 
حال هم افزایی هســـــتند که زیســـــت بوم نســـــل پنج 
تلفن همراه را بتوانیم با حداکثر اســـــتفاده در اقتصاد 

دیجیتال، مورد بهره برداری قرار دهیم.«
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه البته سایت های قبلی 
ایرانسل در پروژهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ساختمان مرکزی ایرانســـــل و دانشگاه تربیت مدرس 
هم قابلیت اســـــتفاده توسط عموم را داشت، ولی به 
دلیل فاصلۀ ســـــایت با مردم، خیلی امکان استفادۀ 

عمومی وجود نداشـــــت، ادامه داد: »ســـــایت نسل 
پنج تلفن همراه که امروز در پل طبیعت و بوستان آب 
و آتش افتتاح می شـــــود، اولین ســـــایتی است که به 
صورت فراگیر و عمومی، می تواند مورد استفاده مردم 

قرار گیرد.«
آذری جهرمی درباره آیندۀ توسعۀ شبکۀ 5G در ایران 
ادامه داد: »ایرانســـــل در روزهای اول اسفند امسال 
در جزیرۀ کیش و در دو هفتۀ آغازین اســـــفند در شهر 
شـــــیراز، با راه اندازی ســـــایت 5G، پوشش نسل پنج 
را در این شـــــهرها آغاز می کند. همراه اول هم در حال 
 5G انجام تالش های خوبی اســـــت تا در راستای ارائۀ
به دستاوردهای خوبی برسند که طبیعتا گزارش آن را 
به مردم خواهند داد. همچنین امیدواریم با فراگیری 
نسل پنج تلفن همراه و حرکت به سمت اتصال شبکۀ 
ثابـــــت و همراه و ادغام آن ها با یکدیگر، شـــــاهد یک 
تحول بزرگ در شـــــبکۀ ملی اطالعات باشـــــیم که این 
توســـــعۀ 5G هم بر اساس همان ســـــند شبکۀ ملی 

اطالعات در حال توسعه است.«
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عضو هیئت مدیره اتحادیه کســـــب و کارهای مجازی با بیان اینکه آمار دقیقی از 
تعداد کسب و کارهای مجازی فعال در فضای اینستاگرام وجود ندارد، از افزایش 
فعالیت  کسب و کارها در فضای اینستاگرام بعد از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

رضا الفت نســـــب اظهار کرد: عدد 200 هزار کسب و کار چندین بار مطرح شده، 
اما به طور کلی آمار دقیقی از تعداد و گردش مالی کسب و کارها در اینستاگرام 
وجود ندارد. با این حال شـــــواهد حاکی از افرایش فعالیت های اقتصادی در 

فضای اینستاگرام بعد از شیوع ویروس کرونا است .
وی با بیان اینکه آمارها بر اســـــاس تحلیل های برخی مراکز مرتبط است و عدد 
مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر می رسد رقم فعالیت کسب و کارها 
در فضای مجازی عدد کمی نباشـــــد و فیلتر شدن آن آسیب زیادی به کسب و 
کارها وارد می کند. البته این اتفاق بعید اســـــت و قوه قضاییه هم اخیرا اعالم 

کرده که چنین قصدی ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کســـــب و کارهای مجازی در پاسخ به سوالی درباره 
آسیب های فعالیت کسب و کارها در فضای اینستاگرام و احتمال کالهبرداری در 
این فضا، گفت: با توجه به اینکه فضای اینستاگرام ساماندهی نشده، امکان 

آخرین گزارش ســـــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی کشـــــور نشـــــان می دهد که ضریب نفوذ 
تلفن همـــــراه در کشـــــور از 151.8 درصد گذشـــــته 

است.
توسعه کشـــــورها امروزه به توسعه زیرساخت های 
ارتباطی وابســـــته هستند. فضای مجازی، پهن باند 
و ضریب نفوذ اینترنـــــت در دنیای امروز همه چیز را 
تحت کنترل خود درآورده اســـــت. سال 92 و قبل از 
روی کار آمـــــدن دولت تدبیـــــر و امید، ضریب نفوذ 
تلفن همراه در کشور حدود 80 درصد )60 میلیون 
نفر( بود. پـــــس از روی کار آمدن دولت، توســـــعه 
اینترنت پهن باند سیار، ثابت و ضریب نفوذ تلفن 

همراه در دستور کار قرار گرفت.
توسعه زیرســـــاخت ها از حدود هشـــــت سال قبل 
به سرعت طی شد و هر ســـــال میزان ضریب نفوذ 
تلفن همـــــراه در کشـــــور افزایش یافت. ســـــازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در آخرین 
گزارش خود، به وضعیت شاخص های آماری بخش 
ارتباطـــــات و فناوری اطالعـــــات در 9 مـــــاه ابتدایی 

امسال پرداخته است.
بر اســـــاس این گزارش، تعداد خط تلفن های ثابت 

رشــد فعالیــت کســب و کارهــا در 
اینستاگرام با شیوع کرونا

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 15۲ درصد رسید

وجود افراد ســـــوء اســـــتفاده گر در این فضا وجود دارد. علت ســـــاماندهی 
نشـــــدن کســـــب و کارها در فضای مجازی نیز این است که سرورها در اختیار 
ایران نیست و ارتباطی هم بین جمهوری اسالمی ایران و اینستاگرام به طور 
رســـــمی وجود ندارد. به عبارت دیگر در چنین شـــــرایطی ساماندهی کردن 

کسب و کارهای فعال در اینستاگرام فایده ای هم ندارد.
وی افـــــزود: ما معتقدیم یک ســـــاماندهی حداقلی با احـــــراز هویت فردی 
و مکانی افراد و ایجاد قالبی بر اســـــاس آن برای رســـــیدگی به شـــــکایات و 
کالهبرداری ها می تواند مفید باشـــــد. البته با توجه به عدم دسترسی ما 
به سرورها، کســـــب و کارها می توانند از فرآیند یاد شـــــده تبعیت نکنند، 
بنابرایـــــن باید طرح جنبه تشـــــویقی داشـــــته باشـــــد. بایـــــد بپذیریم که 
اینستاگرام با تعداد کاربران زیاد وجود دارد و خرید و فروش در آن اتفاق 
می افتد، اما این فضا رها شـــــده است. با این حال به جز داشتن توافق با 

اینستاگرام راه های دیگری هم وجود دارد که البته راه های سختی است.
الفت نســـــب همچنین با اشـــــاره به تعداد باالی نصب اینستاگرام، گفت: 
بســـــیاری از کسب و کارها هم در کنار سایت از فضای اینستاگرام به عنوان 
یک ابزار تکمیلی اســـــتفاده می کنند. همچنین پیشـــــنهاد ما این اســـــت که 
در صورت فراهم شدن زیرســـــاخت ها، بخش خصوصی سرویسی مشابه 
اینســـــتاگرام ایجاد و در کنار آن فعالیت کند. همانطور که اپلیکیشـــــن های 
داخلی مســـــیریابی مثل نشـــــان و بلد در کنار ویز فعالیت می کنند و رشـــــد 
خوبی هم داشتند، می توان فضای مشابهی در کنار اینستاگرام ایجاد کرد 

و فعالیت کسب و کارها را نیز در آن ساماندهی کرد.

نصب شده در کشور اکنون به 38 میلیون اشتراک 
رسیده و از این تعداد 29 میلیون خط فعال هستند.
ضریـــــب نفوذ تلفن ثابت کشـــــور به بیـــــش از 34 
درصد رســـــیده که از این میزان حدود چهار میلیون 
اشـــــتراک متعلق به روستاییان ســـــاکن در 47 هزار 

روستای کشور است.
ترافیک خروجی و ورودی در شرکت مخابرات ایران 
در 9 ماهه امسال هم آمار جالبی را نشان می دهد، 
ترافیک خروجی بین المللی مجموع 9 ماه تلفن های 
ثابت 13 میلیون دقیقه و ترافیک ورودی 5 میلیون 

دقیقه است.
ترافیک خروجی به سمت اپراتورهای سیار به هفت 
میلیارد دقیقه و ترافیک ورودی از سمت اپراتورهای 

سیار به پنج میلیارد دقیقه رسیده است.
در این گـــــزارش به آخرین وضعیت توســـــعه تلفن 
همراه نیز پرداخته شـــــده است. 68 میلیون و 175 
هـــــزار خط همراه اول، 55 میلیـــــون و 297 هزار خط 
ایرانسل و 4 میلیون و 151 هزار خط رایتل جمع 127 
میلیون و 624 هزار خط تلفن همراه فعال در کشـــــور 
را تشـــــکیل می دهند که ضریب نفـــــوذ را به151.8 

درصد رسانده اند.

مجموع پهن باند ثابت در کشـــــور بـــــه 9 میلیون و 
778 هزار اشتراک رســـــیده که ضریب نفوذ بیش 
از 11 درصد را نشـــــان می دهد. پهن باند ارتباطات 
ســـــیار نیز از مـــــرز 77 میلیون و 706 هزار مشـــــترک 
گذشـــــته و ضریب نفـــــوذ آن در کشـــــور 92 میلیون 

اشتراک است.
بنابـــــر آخرین آمار شـــــهرهای تهران، ســـــمنان، یزد، 
اصفهـــــان، البرز، فـــــارس، قم، آذربایجان شـــــرقی، 
مازندران، اســـــتان مرکزی و گیالن در صدر لیســـــت 

نفوذ پهنای باند قرار دارند.
کمترین ضریب نفوذ متعلق به اســـــتان سیستان و 
بلوچســـــتان با 2.87 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 
با 4.35 درصد و خراســـــان شمالی با 6.31 درصد 

است.
ترافیک مرسوالت پستی در شـــــرکت ملی پست در 
9 ماه امســـــال به 162 میلیون و 862 هزار مرسوله 
رسیده است. اکنون در سطح کشور 5 هزار و 887 
واحد پســـــتی شـــــهری، یک هزار و 68 واحد پستی 
روســـــتایی فعال هستند که مجموعه بیش از هفت 
هزار واحد پســـــتی فعال در سراسر کشور را تشکیل 

می دهند.
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صنایع دستی و گردشگری
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امیدواریم برداشتن تحریم ها به صادرات بیشتر صنایع دستی کمک کند

رئیس دفتر رئیس جمهوری با حضور در موزه دوران 
اســـــالمی موزه ملی ایران، از نمایشگاه آثار پنجمین 

جشنواره صنایع دستی فجر بازدید به عمل آورد.
در ایـــــن بازدید که دکتـــــر علی اصغر مونســـــان وزیر 
میراث فرهنگی، گردشـــــگری و صنایع دســـــتی، پویا 
محمودیـــــان معاون صنایع دســـــتی ایـــــن وزارتخانه 
و تعـــــدادی از فعـــــاالن برتر صنایع دســـــتی نیز حضور 
داشتند، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
از بخش هـــــای مختلف نمایشـــــگاه بازدیـــــد کرد و در 

گفت وگو بـــــا هنرمنـــــدان و مدیران ایـــــن وزارتخانه 
در جریـــــان وضعیـــــت تولیـــــد، فروش و صـــــادرات 

صنایع دستی در کشور قرار گرفت.
او افزود:»در درجه اول وظیفه دولت این است که 
از این اقـــــدام حمایت کند تا آنچه که به عنوان هنر 
ایرانی مطرح است احیا شود. نکته دیگر این است 
که صنایع دستی تنها متعلق به داخل کشور نیست 
بلکه می تواند به کشـــــورهای دیگر نیز صادر شود. 
صنایع دستی در حقیقت وسیله ای است برای تبیلغ 
هنر کشـــــور. این که مـــــا بتوانیم تولیداتی داشـــــته 
باشـــــیم که هم در ایـــــران و هم در خارج از کشـــــور 
در منازل افراد استفاده شـــــود، اقدام ارزشمندی 

اســـــت؛ از این رو در حـــــال حاضر این هنـــــر در حال 
کاربردی شدن است.«

واعظی افـــــزود: »در داخل کشـــــور مـــــی توانیم آثار 
هنرمندان شهرها و روستاهای مختلف را تبلیغ کنیم 
حاال همین کار اگر در خارج از کشور نیز انجام شود، این 
آثار برای آن ها جاذبه دارد و می تواند در کشورهای 
مختلف در منازل و محل کار مورد استفاده قرار گیرد و 

این تبلیغ و نشان دادن هنر ایرانی است.«
رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شد: »یکی دیگر 

از ابعاد صنایع دســـــتی ایجاد اشتغال است. دولت 
یازدهم و دوازدهم به اشتغال اهمیت باالیی داده 
اســـــت و اعتقاد ما بر این است که اشتغال  باید در 
تمام کشور باشـــــد، گاهی اوقات ســـــرمایه گذاری 
عظیمی بـــــرای ایجاد اشـــــتغال در حوزه های مختلف 
مثـــــل فـــــوالد و... می شـــــود در حالـــــی کـــــه اگر به 
صنایع دستی توجه کنیم و هنرمندان این عرصه در 
منازل خود تولید داشته باشند، می توانیم از طریق 
ثـــــار را معرفی کنیم و به فروش  فضای مجازی این آ
برســـــانیم. این موضوع می تواند در ایجاد اشتغال 
تاثیرگذار باشـــــد. بنابر این نگاه ما به صنایع دستی 
ثـــــار در خارج از  احیـــــای هنرهای اصیـــــل، تبلیغ این آ

کشور و در نهایت ایجاد اشتغال است.«
واعظـــــی در بخش دیگـــــری از صحبت هـــــای خود به 
تالش هـــــای وزارت میراث فرهنگـــــی، گردشـــــگری و 
صنایع دســـــتی در ثبت جهانی شـــــهرها و روستاهای 
صنایع دستی اشـــــاره کرد و افزود: »یکی از اقدامات 
بســـــیار خوب این وزارتخانه ثبت های جهانی است. 
با ثبت جهانی یک شـــــهر یا روســـــتای صنایع دستی 
عالوه بر این که آثار تولیدی آن منظقه به عنوان یک 
برند معرفی می شـــــوند در دنیا نیز این آثار را بیشـــــتر 

می شناسند. خوشبختانه فضای مجازی این فرصت 
را به وجود آورده است. در شرایطی که کرونا باعث 
کم رونق شدن گردشـــــگری در دنیا شده است، از 
طریق فضای مجازی می توان این آثار را به خوبی به 

فروش رساند.«
رئیس دفتـــــر رئیس جمهوری در ادامه با اشـــــاره به 
گشـــــایش هایی که قرار اســـــت در روابط بین الملل 
ایجـــــاد شـــــود، خاطرنشـــــان کـــــرد: »بـــــا توجـــــه به 
گشـــــایش هایی که هـــــم در روابط ما بـــــا دنیا و هم 
در برداشـــــتن تحریم ها در حال شـــــکل گیری است، 
امیدواریم صنایع دســـــتی ما به راحتی به تمام دنیا 

صادر شود.«
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رئیس مرکز ملی فرش:

" تولید فرش دستباف 
منطبق با سالیق 

کشورهای منطقه "

رئیـــــس مرکز ملی فرش از تولید فرش دســـــتباف 
منطبق با سالیق کشورهای منطقه خبر داد.

به گـــــزارش ماهنامه همگام بـــــا صنعت، فرحناز 
رافـــــع پیرامـــــون تولیـــــد و صـــــادرات فرش های 
ایرانی، اظهار داشـــــت: مرکز ملـــــی فرش ایران با 
انجام ســـــلیقه یابی، به دنبال تولید فرش هایی 

فرحناز رافع 

منطبق با فرهنگ و سلیقه کشورهای همسایه و 
منطقه اوراســـــیا است تا تقاضا برای فرش ایرانی 

افزایش یابد.
اقتصادی  و  سیاســـــی  احتمالـــــی  گشـــــایش های 
ناشی از تحوالت بین المللی، می تواند به جهش 

صادراتی فرش دستباف منجر شود.
از دو ســـــال پیش و با اعمال دور تازه تحریم ها 
علیـــــه کشـــــورمان، فرش دســـــتباف نیـــــز یکی از 
اقالمی بود که بـــــا محدودیت هایی در بازارهای 

جهانی مواجه شد.
برنامه های  ادامه، خاطرنشان کرد:اکنون  وی در 
گسترش بازاریابی به ویژه در کشورهای همسایه 

و منطقه اوراسیا در دستور کار این مرکز است.
رافع همچنیـــــن از برنامه ریزی برای ثبت نشـــــان 
تجاری و عالمت تأیید برای فرش دســـــتباف خبر 
داد و گفت:این مرکز با تبدیل تهدید تحریم به 
فرصت، در دو سال گذشته گام هایی به منظور 
ارتقای داخلی ســـــازی زنجیره تأمیـــــن مواد اولیه 

این هنر- صنعت برداشت.

بیش از 40 ســـــال بر تولید مواد اولیه این هنر- 
صنعت تالشی نشـــــده و نظارتی بر فروش مواد 
اولیه آن وجود نداشته است، فرش یک کاالی 
ایرانی اســـــت، اما ابریشـــــم، مـــــوارد رنگ زا و در 
برخی موارد پشـــــم مورد نیـــــاز آن از خارج تأمین 

می شود.
رئیس مرکز ملی فـــــرش در پایان به برنامه ریزی 
برای ایجـــــاد زنجیره کامل تولید مواد اولیه فرش 

اشاره کرد، بیان کرد:
برای نخســـــتین بار پس از چهـــــار دهه به صورت 
نمونه و پایلوت در استان گلستان کلید خورده 

است.
به این ترتیـــــب مباحث نوغان داری، نخ ریســـــی 
نخ ابریشم و پشـــــم )از اصالح نژاد دام گرفته تا 
تهیه پشم، پشـــــم چینی، رنگ رزی و تأمین سایر 
مواد اولیه( در اســـــتان گلستان اجرا خواهد شد 
و در ســـــایر اســـــتان ها نیز به فراخور زیست بوم 
خاص همان اســـــتان می توان زنجیـــــره ناقصی از 

تولید مواد اولیه را داشت.
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صدای صنعت
مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو در گفتگو با ماهنامه همگام با صنعت مطرح کرد: 
لــزوم تشــکیل وزارت صنعــت غذا به عنــوان متولی 

این صنعت
در  نو  نامی  غذایی  صنایــــــــــع  گروه  مدیرعامل 
با صنعت  با خبرنــــــــــگار ماهنامه همگام  گفتگو 
با اشــــــــــاره به تاثیر بیماری کووید 19 در صنایع 
غذایی کشور گفت : کرونا در اقتصاد جهانی از 
و  گذاشته  منفی  تاثیر  کشورمان  اقتصاد  جمله 
صنایع غذایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
است و دچار خســــــــــاراتی شده و میتوان گفت 
تنها صنعتی که در این زمان رشد قابل توجهی 

داشته صنعت شوینده بوده است.
نامگذاری ســــــــــال  ثابت پی  امیررضا  مهندس 
جهش تولید از ســــــــــوی مقام رهبری را ارزنده 
و گفت: الزمه رشد  و ســــــــــتودنی دانســــــــــت 
تحول  نوعی  به  و  سیاســــــــــی  رشد  اقتصادی، 
سیاسی است و پیش نیاز جهش تولید، روابط 
خارجی ما با ســــــــــایر کشورهای دنیا  می باشد، 
پول  تبادل  عدم  و  ها  تحریم  بحث  متاسفانه 
باعث کند شدن جهش تولید در کشور است. 
در این راســــــــــتا هر چقدر بخش خصوصی برای 
کند در مواجه   تولید تالش می  رونق و جهش 
با موضوعات سیاســــــــــی و تحریم ها از بین می 

رود .
تشکلهای  فدراســــــــــیون  مدیره  هیئت  رئیس 
خصوص  در  کشور  کشاورزی  و  غذایی  صنایع 
اجرایی  بــــــــــازوی  بعنوان  ها  تشــــــــــکل  وظیفه 
دولت  بنده  اعتقاد  به  گفت:  دولتی  نهادهای 
توسط  اقتصاد  سیاستهای  اجرای  در  باید  تنها 
نظارت  و  حمایت  ها  تشکل  و  خصوصی  بخش 
کند، در حالیکــــــــــه دخالت و تصمیمات دولت، 
حرکت تشکل ها را کند و گاهًا بی اثر می کند .

ثابت پی افزود: در بحث تشــــــــــکلها اگر توسط 
صورت  الزم  حمایت  و  ســــــــــپاری  برون  دولت 
پذیرد و به شرکتها اعالم شود که موضوعات 
مربوطه توسط تشکلها صورت می گیرد، شاهد 
تحول خوبــــــــــی در صنعت غذا خواهیم بود چرا 
بخش  وصنعتگران  مدیران  تشــــــــــکلها  در  که 
خصوصی حضور دارند و با مشــــــــــکالت صنایع 

غذایی از نزدیک  دست و پنجه نرم می کنند . 
مهندس ثابت پــــــــــی ادامه داد: در حال حاضر 
گاهًا تشــــــــــکل ها کارهایی را انجام می دهند و 
می  انجام  آماده  زمانیکه  و  رسانند  می  ثمر  به 
ارگان های دولتی وتو  شود آن طرح توســــــــــط 
غذایی  صنایع  انجمن  در  که  چیزی  شود.  می 
کرار  به  غذایی  صنایع  تشکلهای  فدراسیون  و 
دیده شــــــــــده و جایی که به تائید دولت می 

رسد بحث مغفول می ماند. 
تشــــــــــکلها  با  دولت  همکاری  خصوص  در  وی 
افزود : در موضوعاتی اتفاق مثبت هم صورت 
گرفته ولی بســــــــــیار کم و انگشت شمار بوده 
که  قوی  انجمن  یک  غذا  صنعت  اگر  اســــــــــت، 
حمایت الزم از آن انجام شــــــــــود داشته باشد 
پروانه  ساخت،  پروانه  تائید  نظیر  کارهایی  و 
انجام  آن  توســــــــــط  بندی  رتبه  برداری،  بهره 
تولید  بخش  در  خوبی  تحول  و  اتفاقات  شود، 

و صادرات خواهیم داشت. 
کار  در  مثال  بعنوان   : ادامه گفت  در  ثابت پی 
گروه فنی، بایــــــــــد بحث رتبه بندی کیفی مطرح 
با  غذایی  صنایع  محصوالت  و  برندها  و  شده 
درجه های مختلف A+، A ،B ، C و ... عرضه 
شوند تا در ســــــــــوپرمارکت ها و فروشگاهها، 
قیمت  سلیقه،  براساس  بتواند  کننده  مصرف 
و کیفیت دلخواه محصول مورد نظر را انتخاب و 

خریداری کند.
به  نو  نامی  گروه صنایــــــــــع غذایی  مدیرعامل 
تخفیفــــــــــات عجیب و غریــــــــــب 70 درصدی در 
فروشــــــــــگاه های زنجیره ای اشاره کرد و گفت 
: مگر همچنین چیزی امکان دارد، که جنســــــــــی 
با 70درصد تخفیف ارائه شــــــــــود مگر اینکه در 
ســــــــــاخت کاال تقلبی صورت گرفته باشد و یا از 
اول قیمت تمام شــــــــــده را برای عرضه به بازار 
پی  ثابت   . اند  کرده  درج  معمول  حد  از  گرانتر 
افزود : بعنوان مثال وقتی ما کاالی خود را به 
فروشــــــــــگاه ها عرضه می کنیم به هیچ عنوان 

در قرادادهایمــــــــــان در بخش تخفیفات حضور 
شــــــــــده  تمام  قیمت  میدانیم  که  چرا  نداریم 
تعیین  بازار  کف  قیمت  حسب  بر  محصوالتمان 

شده و جای هیچگونه تخفیفی نداریم . 
وی افزود : نکته دیگــــــــــری که باید در بحث 
است  این  کرد  اشــــــــــاره  چنینی  این  تخفیفات 
که کاالیی با تخفیف نســــــــــبتا باال در فروشگاه 
های زنجیره ای عرضه می شــــــــــود بدون هیچ 
می  عرضه  ها  ســــــــــوپرمارکت  در  هم  تخفیفی 
شــــــــــود و این تفاوت قیمت بــــــــــاال  در نهایت 
باعث متضررشدن  مصرف کننده خواهد شد 
و  جنســــــــــی که قیمتش از قبل برای تخفیفات 
شده  گذاری  قیمت  ها  فروشگاه  در  احتمالی 
بوده با درصد قابــــــــــل توجهی گرانتر تهیه می 
کنند که این اجحاف در حق مشتریان و مصرف 

کنندگان است. 
ثابت پی در خصوص بحث فروشــــــــــگاه های 
به  گفت:  معایبشان  و  مزایا  از  فارغ  ای  زنجیره 
عقیده من هر کشــــــــــوری باید بافت و فرهنگ 
خود را نگــــــــــه دارد و همین امر باعث جذابیت 
مثال  بعنوان  شــــــــــود  می  کشور  یک  توریستی 
مغازه  ها،  چراغ  همه  شب   10 ساعت  در  وقتی 
باز هستند  ها و اصناف در کنار هم در خیابان 
و مردم در حال تردد هستند یک نوع شادابی 
کشــــــــــور  در  ولی  دارد  را  خود  خاص  پویایی  و 
خلوتی  و  سکوت  ســــــــــاعت  همان  در  اروپایی 
باعث ایجاد افسردگی جامعه می شود و مردم 
را  خود  مایحتاج  بزرگ  های  فروشگاه  در  صرفا 

تهیه می کنند. 
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو افزود : 
این شکل از زیبایی ایرانی و سنتی بخاطر عدم 
مشاهده  اینکه  کما  رفت  خواهد  ازبین  نظارت 
زنجیره  فروشگاه  یک  تاسیس  با  که  شود  می 
ای در یک منطقه شــــــــــاهد تعطیلی 20 مغازه و 

سوپرمارکت در آن محدوده هستیم.
غذایی  صنایع  فدراسیون  مدیره  هیئت  رئیس 
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لزوم تشکیل وزارت غذا در کشور  به  اشاره  با 
: متاســــــــــفانه صنعت غذای کشور فاقد  گفت 
یک متولی اســــــــــت و گاهًا موازی کاری و عدم 
زیاد  لطمه  باعث  دولتی  ارگانهای  در  هماهنگی 

به این صنعت شده است.
و  درمان  بهداشــــــــــت،  وزارت  نظیر  ارگانهایی 
ایجاد معاونت غذا و  با  آموزش پزشــــــــــکی که 
دارو که اغلب یک داروســــــــــاز بر مسند آن می 
باشد کار نظارتی را انجام می دهد . و یا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که در این دستگاه نیز 
خودرو،  فوالد،  جمله  از  دیگر  صنایع  به  بیشتر 
پتروشــــــــــیمی و ... اهمیت می دهند و در بحث 

تجارت نیز به همین صورت است.
از این قاعده  نیــــــــــز  وزارت جهاد کشــــــــــاورزی 
مستثنی نیســــــــــت و در بخش جهاد و ساختن 
در  و  دارد  بیشــــــــــتری  فعالیت  عمرانی  و  راهها 
تهیه  دنبال  به  بیشــــــــــتر  نیز  کشاورزی  بخش 
مایحتاج و کاالهای اساسی در زمان های مورد 
صنعت  بخش  در  سیاستگذاری  تا  هستند  نظر 
غذا. جدا از این در بخش کشاورزی نیز هر سال 
شاهد مشــــــــــکالت و کمبود نوبتی محصوالتی 
و...  فرنگی  گوجه  زمینی،  ســــــــــیب  پیاز،  نظیر 

بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح هستیم.
در  صرفًا  که  نیز  اســــــــــتاندارد  ملی  سازمان  در 
بخش اســــــــــتاندارد و کلی بــــــــــودن موضوع و 
هستیم  نظارت  شــــــــــاهد  خود  خاص  قوانین 
غذا،  کل  اداره  با  متناقض  موارد  برخی  در  که 

سازمان غذا و دارو است.
ثابت پی در ایــــــــــن ارتباط افزود به عقیده من 
با صنعت غذا  نهاد مرتبط  از هر وزارتخانه  باید 
را جدا کرد و در یک وزارتخانه و یا ســــــــــازمان 
مثال  بعنوان  داد  جای  غذا  صنعت  به  منحصر 
کشاورزی،  وزارت  از  روستایی  تعاون  سازمان 
اداره کل غذا از وزارت بهداشــــــــــت و...  و نه 
اینکه 6-5 ناظر از بخش ها و دســــــــــتگاههای 
قانونهایی  یادآوری  و  کاری  موازی  به  مختلف 
شده  تصویب   1352 مثال  قبل  سالهای  در  که 

بپردازند.
در  نو  نامی  غذایی  صنایــــــــــع  گروه  مدیرعامل 
خصوص لزوم استارت آپ ها در صنایع غذایی 
گفت : به نظرم دنیا به این سمت رفته و ایران 
هم به این ســــــــــمت حرکت کرده است و ما نیز 
در همین راستا با راه اندازی استارتاپی به نام 
به روز رســــــــــان، حمل مواد غذایی سردخانه 
ای را بعهده گرفته ایــــــــــم و به عنوان اولین و 
کامال  بصورت  که  هســــــــــتیم  آپی  استارت  تنها 

به  را  ای  سردخانه  غذایی  مواد  تنها  تخصصی 
ز  درب منازل مردم پخش می کنیم و از نکته بار
آن اینســــــــــت که مواد غذایی به تاریخ روز به 
: در  افزود  دست مصرف کننده می رسد. وی 
غذایی  مواد  شرکت   300 حدود  با  رابطه  این 
تامین  و  تجاری  شرکای  جزء  و  داریم  همکاری 

کنندگان ما محسوب می شوند.
ثابت پی ادامه داد : در حال حاضر باالی 100 
اپلیکیشن  از این  هزار نفر کاربر بعنوان مشتری 
دردوران  البته  که  کنند  می  استفاده  سایت  و 
کرونا که مردم بیشــــــــــتر به خرید اینترنتی روی 

آورده اند نیز از استقبال خوبی برخوردار شده 
است . گرچه همانطور که قباًل اشاره کردم به 
شــــــــــخصه به بافت و فرهنگ سنتی خودمان 
احترام می گذارم و پویایی و نشــــــــــاط را بیشتر 

می پسندم .
در  نو  نامی  غذایی  صنایــــــــــع  گروه  مدیرعامل 
خصوص صادرات محصوالت این گروه گفت در 
حال حاضر به کشورهای همسایه و حوزه خلیج 
فارس صادرت انجام می شــــــــــود. کشورهایی 
نظیــــــــــر امارات، عمان، عراق و افغانســــــــــتان از 

مشتریان محصوالت نامی نو هستند.
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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
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