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امــروزه چــه بــه شــکل ســنتی و چاپــی و چه به 
شــکل الکترونیــک و بر بســتر اینترنت نشــریات 
مختلــف علمــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگی، 
اجتماعــی، صنعــت و تولیــد و ... چاپ و منتشــر 
می شــوند. البته با توســعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات وتوســعه دسترســی به فضای مجازی 
بخش قابل توجهی از  انتشار مجالت به صورت 
الکترونیکی شــدن رفته اســت بــه گونه ای که 
دسترســی عمــوم مــردم بــه نشــریات اینترنتــی 
از  بســیاری  مخاطبــان  و  شــده  پیــش  از  بیــش 
مقاالت و اخبار را از طریق این نشــریات پیگیری 

می کنند.

هر کدام از نشریات اعم از روزنامه، هفته نامه، 
ماهنامه و ... با توجه به ماهیت نشریه و حوزه 
ای کــه در آن فعالیــت می کنند رســالت و وظیفه 
مخصوص به خود را دارند. برای نمونه رســالت 
نشــریات علمی این اســت که علم بشر را از منظر 
رویکردهای مختلف در شناخت پدیده های این 
جهــان گــردآوری می کنند و پــس از این که اعتبار 
روش ها و فنون کسب دانش را تایید کرده و از 
آن اطمینان حاصل کردند آن یافته ها را در قالب 

مقاالت علمی در نشریات منتشر کنند.

نشــریات حــوزه تولیــد و صنعــت هم رســالت و 

نقــش مهمــی در موضــوع مهــم تولیــد و رونــق 
محصوالت صنعتی در کشور ایفا می کنند. حوزه 
تولیــد و صنعــت خــود بــه شــاخه هــا و کســب 
غذایــی،  صنایــع  جملــه  از  مختلفــی  کارهــای  و 
کشاورزی، خودروســازی، صنایع فلزی، صنایع 
دارویــی و ..... تقســیم مــی شــود. ایــن گونه 
نشریات می توانند نقش و عملکرد مطلوبی در 
حمایت از تولید و صنعت داشــته باشــند زیرا با 
ایجاد ارتباط بین بخش های یک صنعت و تولید 
محصول خاص می توانند زمینه رشــد و توسعه 
آن صنعــت را فراهم آورند. این گونه نشــریات 
می توانند دستاوردها و پیشرفت های فعاالن 
عمــوم  آگاهــی  بــه  را  تولیــدی  مختلــف  صنایــع 
برســانند و از ایــن نظــر نوعــی حمایــت معنوی از 
فعاالن این حوزه هم محســوب می شــود. این 
نشــریات خدمــات متنوعی را در حــوزه صنعت و 
تولید در حمایت از تولید ملی انجام می دهند. 
اطالع رســانی به عمــوم مردم درمــورد برگزاری 
نمایشــگاه هــا و همایــش هــای مختلفــی که در 
حــوزه تولیــد و صنعت انجام می شــود، ارســال 
پیامــک و خبرنامــه های الکترونیکــی به فعاالن 
صنایــع و تولیــدات مختلــف، درج و به اشــتراک 
دهــی  لینــک  و  تبلیغاتــی  پوســتر  و  بنــر  گــذاری 
شــرکت هــا و کســب و کارهــای عضــو و ..... از 
جمله این خدمات و اموری اســت که نشــریات 
حوزه تولید و صنعت در جهت حمایت از تولید و 
صنعت رسالت خویش را به انجام می رسانند.

اگــر بخواهیم واقعیت را بگوییم حمایت از تولید 
و صنعــت داخلی، بدون حمایــت از کارآفرینان و 
صاحبان کسب و کارها امکان پذیر نخواهد بود. 

هنر و نبــوغ کارآفرینان و صاحبان صنایع مختلف 
هنگامــی می تواند تحقق یابد که اندیشــه ها و 
ایــده های آن هــا در واقعیت عملی شــود و این 
امــر مهــم را نشــریات حــوزه صنعــت و تولیــد می 
توانــد در بــه وقــوع پیوســتن آن کمک شــایانی 
کند. نشــریات مختلف حــوزه تولید و صنعت می 
تواننــد خواســته هــا و نیازهــای قشــر کارآفریــن 
و تولیــد کننــده را بهتــر اطــالع رســانی کننــد. از 

نزدیــک بــا مشــاغل و صنایــع مختلــف ارتبــاط 
برقرار کنند و مشــکالت چالــش ها را بهتر 

تشــخیص دهند و خود نیز با تحلیل 
و تفســیرهای منطقــی و علمــی 

بــه ارائــه راه کار بــه منظور 
بــرون رفــت از چالش 

ها و حل مسائل 
کمک کنند.

همیــــــن کــه 
پـــــــــای صحبـــــــــت های 

از  و  بنشینیــــــــــــــم  کارآفرینــــــــــان 
آگاه شویــــــــــــــم و  دغدغه هــــــای آن هـــــــــــا 

پیشــنهادات و راه کارهــای آن هــا را بشــنویم و 
برای عملی کردن آن ها بکوشــیم، کاری اســت 
که نشــریات حــوزه صنعــت و تولید مــی توانند 
آن را بــه خوبــی انجــام دهنــد. ایــن نشــریات 
بــه نوعــی می توانند بــه عنوان حلقــه واصل و 

بنیان گذار گروه صنعتی زرماکارون 
و رئیس شورای سیاستگذاری 

ماهنامه همگام با صنعت

مرتضی سلطانی
رئیس شورای سیاستگذاری 
ماهنامه همگام با صنعت و 

بنیانگذار گروه صنعتی زرماکارون
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میانجــی کارآفرینــان و تولیدکننــدگان بــا عمــوم 
مردم و نیز مسئوالن و دولت عمل کنند.

بدون تردید رونق گرفتن تولید ملی کاری است 
که همیاری و مشارکت تمام بخش های جامعه 
از جملــه دولــت، کارآفرینــان و تولیــد کننــدگان 
و نیــز عموم مــردم را می طلبد و نشــریات حوزه 
تولید و صنعت می توانند به زمینه ســازی برای 
همــکاری بخــش های یاد شــده بپردازند. از آن 

جایــی که عموم مــردم می توانند به نشــریات 
حوزه تولید و صنعت دسترســی داشته باشند، 
ایــن نشــریات و به طور کلی رســانه هــا بهترین 
ابــزار بــرای ایــن کار تلقــی می شــوند. نشــریات 
می تواننــد نقش فراخوان برای همکاری عموم 
مــردم و بخش دولتی بــا کارآفرینــان را بهتر ایفا 

کنند.

ســرمایه  مهــم  موضــوع  در  نشــریات  رســالت 
گــذاری و جــذب ســرمایه هــا هــم 
توجــــــه  قابـــــل 

اســت. بایــد پذیرفــت کــه بــرای رونــق بخــش 
تولیــد و صنعــت نیازمنــد ســرمایه هــای مــادی 
و مالــی هســتیم و بــا وجود ســرمایه گذاری می 
تــوان چــرخ هــای صنعــت و تولیــد را چرخانــد. 
نشــریات ایــن حــوزه مــی تواننــد ضمــن آگاهی 
رســانی به عموم مردم و به خصوص ســرمایه 
گــذاران از زمینــه های مناســب تولید و صنعت، 
نقــش بــارزی در جذب ســرمایه ها بــرای رونق 
بخــش های مختلف صنعتــی و تولیدی ایفا کنند 
زیــرا زمینه های متعــددی بــرای فعالیت صنعتی 
و تولیــدی وجــود دارد که آینــده پررونقی را می 
توان برای آن ها تصور کرد و نشریات می توانند 
 در جهــت آگاهــی بخشــی، این 

موضوع را بهتر به 
مرحله اجرا درآورند.

گفــت  بایــد  پایــان  در 
نشــریات  بیشــتر  چــه  هــر 
بــه  صنعــت  و  تولیــد  حــوزه 
و  کارآفرینــی  مباحــث  ســمت 
تولیــدی کارهــای  و   ایجــاد کســب 

 گام بردارنــد می توان چشــم اندازی 
را تصــور کــرد کــه کارآفرینــی بــه عنــوان 
در  درآمــد  کســب  و  اشــتغال  مهــم  حــوزه 
جامعه نهادینه شــود و از سوی دیگر موانع و 
چالش های این حوزه بیش از پیش رفع شــده 

و مسیر کارآفرینی هموارتر شود.
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تعهــد  رفــع  مهلــت  خــود  جدیــد  بخشــنامه 
واردکننــدگان را بــه 45 روز تــا دو مــاه کاهــش 
داده و ایــن موضــوع با توجه به شــرایط کشــور 
و واقعیت هــای اقتصــادی نــه تنها کار را دشــوار 
از  بــرای بســیاری  کــه در عرصــه عمــل  می کنــد 

کاالها شدنی نخواهد بود.
وی بــا اشــاره بــه برخــی مراحــل طوالنــی مــدت 
وقتــی  داد:  توضیــح  کشــور،  بــه  کاال  واردات 
واردکننده ثبت ســفارش خود را نهایی می کند، 
گام  و  می خــورد  کلیــد  واردات  فراینــد  رســما 
نخســت آن، تولید کاال در کشور خارجی و آماده 
ســازی آن بــرای ارســال بــه ایــران اســت. پس 
از آن وارد شــدن کاال بــه گمــرک خــود زمــان بــر 
خواهــد بــود و بــرای ترخیــص نیز بســته به نوع 
کاال، شــرایط متفــاوت می شــود و بعضا چند ماه 

برای ترخیص کاال زمان نیاز است.
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهران 
ادامــه داد: برای مثــال برخی کاالهــای وارداتی 
و  دارنــد  اســتاندارد  نشــان  دریافــت  بــه  نیــاز 
بررسی های سازمان استاندارد خود بسیار زمان 
بر اســت یــا برای کاالهای دارویی و بهداشــتی، 
نیــاز بــه دریافــت مجــوز وزارت بهداشــت وجود 
دارد و از این رو سازمان های مختلفی در فرایند 
در  کــه  هســتند  درگیــر  کاال  ترخیــص  و  واردات 
بســیاری از مــوارد دریافــت مجــوز الزم از ســوی 

آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.
الهوتــی بــا بیــان اینکه امــروز حــدود 90 درصد 
از کاالهــای وارداتــی بــه ایــران مربوط بــه مواد 
تولیــد  در  کــه  می شــود  واســطه ای  و  اولیــه 
کــرد:  تاکیــد  می گیرنــد،  قــرار  اســتفاده  مــورد 
بخشــنامه بانــک مرکــزی از ســویی انگیــزه کار را 
آنهــا  و  داد  خواهــد  کاهــش  واردکننــدگان  در 
وقتی می بینند در مهلت اعالم شده امکان رفع 
تعهــد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری 
می کننــد. از ســوی دیگــر در صورتی کــه واردات 
محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که 
بــه مــواد اولیه نیــاز دارنــد، از دسترســی به آن 
محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را 

بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.
وی بــا اشــاره بــه امــکان تاثیرگــذاری کاهــش 
واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح 
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تجارت

اظهــار نظــر رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق 
ایــران دربــاره بخشــنامه جدید ثبت ســفارش 

واردات:

"بخشنامه بانک مرکزی 
ترمز اقتصاد را می کشد"

بازرگانــی  اتــاق  صــادرات  کمیســیون  رئیــس 
ایــران مــی گوید بخشــنامه جدید بانــک مرکزی 
دربــاره ی رفــع تعهــد ارزی وارد کنندگان موجب 

کشیده شدن ترمز فساد ایران می شود.
در ادامــه اختالف نظرهــا میــان بانــک مرکــزی و 
بانــک جدیــدا  ایــن  بخــش خصوصــی  فعــاالن 
بخشــنامه ای را در رابطه با ایفــای تعهدات وارد 
کننــدگان ابالغ کــرده که با انتقــاد جدی بخش 

خصوصی مواجه شده است.
بر اســاس این بخشــنامه وارد کننــدگان موظف 
از  هســتند حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه پــس 
نهایی شــدن ثبت ســفارش نســبت به تحویل 
اســناد مربــوط بــه کاالهــای وارداتــی بــه بانک 
مرکــزی اقــدام کننــد و در 45 روز کاالهــا را بــه 

شکل نهایی از گمرک ترخیص کنند.
بــه  توجــه  بــا  می گوینــد  اقتصــادی  فعــاالن 
پیچیدگــی فرآیند واردات کاالها به کشــور عمال 
زمــان اعالم شــده از ســوی بانک مرکــزی قابل 
اجــرا نیســت و در نتیجه به کاهــش تقاضا برای 

واردات منجر می شود.
جمشــید نفــر رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق 
موضــوع  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ایــران،  بازرگانــی 
اظهــار کــرد: در اقتصــاد مــا اساســا فعالیت های 
و  صــادرات  و  تولیــد  بــه  نســبت  ســفته بازانه 
واردات رســمی سود بیشــتری دارد و فضای کار 
در آن نیز راحت تر اســت با این وجود متاسفانه 
ما شــاهد آن هســتیم که بعضی از بخشنامه ها 

نه تنها به فعالیت های مولد کمک نمی کنند که 
حتی شرایط را برای آنها دشوارتر می کند.

بــه گفتــه وی بخشــنامه جدید بانــک مرکزی عمال 
بــه  تنهــا  و  نیســت  اجرایــی  کننــدگان  وارد  بــرای 
سخت تر شدن شــرایط منجر می شود. از این رو به 
نظر می رســد که این بخشنامه تنها در حکم طرحی 
که ترمز اقتصاد ایران را می کشد عمل خواهد کرد.
رئیس کمیســیون صادرات اتــاق بازرگانی ایران 
بــا اشــاره بــه تحــوالت مثبتــی کــه در هفته های 
گذشته در حوزه تجارت رخ داده بود اظهار کرد: 
از ســویی وزیــر جدیــد صنعت، معــدن و تجارت 
تصمیمات و دســتورات درستی را ابالغ کرده که 
نشــان دهنده رویکــرد مثبت ایــن وزارتخانه به 
بخش تجارت اســت اما همزمان با آن بخشنامه 
بانــک مرکــزی نهایــی شــده کــه قطعــا بــه ضــرر 

اقتصاد ایران خواهد بود.
نفر خاطر نشان کرد: اگر ما قصد حمایت از تولید را 
داریم باید فضا برای صادرات کاالها و همچنین 
واردات مــواد اولیــه فراهــم باشــد در غیــر ایــن 
صورت ما شــاهد آن خواهیم بود که بســیاری از 
سرمایه گذاران در این حوزه نیز فرار کرده و دیگر 

فعالیت های خود را ادامه نمی دهند.

اظهارنظــر رئیس کنفدراســیون صادرات ایران 
درباره بخشنامه جدید ثبت سفارش واردات:

"خواسته بانک مرکزی 
شدنی نیست"

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران می گویــد 
بخشــنامه جدیــد بانک مرکــزی در رابطه با ثبت 

سفارش واردات عمال امکان اجرا ندارد.
در  مرکــزی  بانــک  کــرد:  اظهــار  الهوتــی  محمــد 

جمشید نفر رئیس

محمد الهوتی



چرخــه تولید و اقتصاد نمی چرخــد مگر با نگاه 
صحیــح خبرگان صنعت و تصمیــم گیران دولتی 
به تجارت خارجی، از صادرات گرفته تا واردات 
و کمــک بــه چرخــه تولیــد. در حــال حاضــر کــه 
کشورمان با همت جوانان و تولید کنندگان با 
ســابقه تــالش دارند که آســیاب تولید را با همه ســختی هــای حال حاضر بچرخانند و ســرحال 
نگه دارند، لزوم تســلط بر بازار چه بر بازار داخلی و چه بر بازار خارجی بیش از پیش احســاس 
مــی شــود. امــا ایــن نگاه، ســاز و کاری هــم دارد که بایــد توجه ویــژه ای از ســوی دولتمردان 
بــه عنوان ایجادکننده زیرســاخت تجارت به آن بشــود. با این توصیف مــی توان گفت تجارت 
خارجی از ابزارهای اساســی تنظیم بازار و توازن اقتصاد کشــور است. اما این امر ملزوماتی هم 
دارد اعــم از ســامانه هــای ثبت ســفارش و فرآینــد واردات کاال. در این یادداشــت تالش می 

شود از منظر یک کاربر تجارت خارجی به زوایای مختلف این حوزه نگاهی انداخته شود.  
بــا نگاهــی بــه گذشــته ی نه چندان دور شــاهد روش هــای متنوعی در فرآیند تجــارت خارجی 
بودیــم بــه طوریکــه شــرکت هــا و بازرگانان به راحتی می توانســتند بــا اخذ مجوز هــای الزم از 
طریق سازمان های مجوز دهنده و بالطبع آن تامین ارز از سیستم بانکی و یا بدون انتقال ارز 
نســبت به تامین کاال اقدام نمایند، شــاید در آن زمان مشــکل اساســی روند طوالنی بررسی 
کاال از زمــان ثبــت کاال تــا ترخیــص کاال بود و دوندگی های بین ســازمانی بــرای اخذ کد های 6 
رقمی تا 14 رقمی برای ترخیص. ســالها گذشــته اســت و ســامانه ای راه اندازی شــده به نام 
ســامانه جامــع تجــارت که دوندگی ها را کمی کمتر کرده و با ارســال دکمه ای اســتعالم ها می 
آینــد و کاالهــا ثبت می شــوند اما مشــکالت دیگر بر ســر راه بازرگانان و شــرکت هــای تولیدی 
ایجاد شده و آن هم تحریم های بانکی! که این تحریم ها باعث تخصیص قطره چکانی ارز به 

کاالها و آن هم براساس اولویت ها است. 
سئوال اصلی در این مبحث این است که در زمانی که با تحریم های ظالمانه رو به رو هستیم 
چــرا فرآینــد های داخلی باعث کند شــدن فرآیند های تجارت خارجی می شــود؟ بر این مطلب 
واقفیــم و بســیار مهــم اســت کــه دســت خاطیان و ســوداگرانی کــه بــه اســم واردات، ارز را از 
مملکــت خــارج کــرده اند و کاالیــی را وارد نکرده اند و یا به جای اســتند قلبی، ســیم مفتول را 
وارد کرده اند کوتاه و بردیده شــود و قطعا بســیاری از این دســتورالعمل ها که بعضا هفتگی 
منتشر می شود برای جلوگیری از این قسم مسائل است، اما باید روشی ساختارمند و پایدار 
اندیشه شود تا چرخ تجارت خارجی کند و بعضا قطع نشود. بسیار بازرگانان و تجاری هستند 
کــه در قالــب شــرکت هــای خصوصی و دولتــی در تالش برای تامیــن کاالهای مورد نیاز کشــور 
فعالیت می کنند اما با موانع مختلف در سازمان های مجوز دهنده، بانک مرکزی و ... مواجه 
می شوند. در این جا الزم است که از فعالیت هایی که در منسجم کردن فرآیند ها در سامانه 
تجارت خارجی )www.ntsw.ir( ایجاد شده است قدردانی کنیم که این مساله میتواند بارقه 

های امیدی به منظور همگرایی فعالیت های بازرگانی در کشور را نوید دهد.
امید است که در آینده ای نزدیک شاهد ترمیم فرایند تجارت خارجی در همه حوزه ها باشیم 

تا بتوانیم اقتصادی مبنی بر عرضه و تقاضای واقعی را رقم بزنیم.

مهندس امیررضا اسکندری
کارشناس ارشد بازرگانی 

www.hamgambasanat.ir

داد: صادرکننــدگان ارز خــود را در ســامانه نیما 
ایــن  خریــدار  واردکننــدگان  و  می کننــد  عرضــه 
ارز هســتند. همانطــور کــه در روزهــای گذشــته 
کرده انــد،  اعــالم  صادرکننــدگان  از  تعــدادی 
تقاضــا بــرای ایــن ارز در ســامانه نیمــا کاهــش 
پیــدا کــرده و این موضــوع روان بــودن فرایند 
ســوی  از  آن  خریــد  و  ارز  بازگشــت  صــادرات، 

واردکنندگان را با اختالل مواجه می کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات خاطرنشــان کرد: 
صــرف نظــر از قیمت ارز که تعییــن آن به عوامل 
گوناگونــی وابســته اســت، آنچــه کــه در فرایند 
تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم 
در فرایندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شــدن 
عوامل بر هم زننده شــرایط عادی است. اینکه 
واردات کاهــش یابد یا تقاضا بــرای آن با تاخیر 
همراه شــود، از ســویی در آمارهــای وارداتی، از 
طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت 
بــر عرضــه ارز صادرکننــدگان در ســامانه نیمــا، 
تاثیــر منفی می گذارد و چه این بخشــنامه و چه 
هــر طــرح دیگری که ایــن فرایند را بــر هم بزند، 

قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در بخشــنامه جدیــد 
بانــک مرکــزی، مهلــت رفــع تعهــد واردکنندگان 
بــه 45 روز تــا دو مــاه کاهــش یافتــه اســت. 
واردکننــدگان موظفنــد ظرف دو مــاه اظهارنامه 
وارداتــی خــود را به ایــن بانک تحویــل دهند و 
حداکثــر ظرف 45 روز، کاالی وارداتی را از گمرک 

ترخیص کنند.
بــه دنبال ایــن بخشــنامه جدید، فعــاالن بخش 
خصوصی نسبت به اجرایی نبودن این طرح بانک 
مرکزی اعتراضات خود را بیان کرده اند و مســعود 
خوانســاری ـــــ رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ـــــ در 
نامه ای به رئیس جمهوری از او خواســته نســبت 

به تغییر در این بخشنامه جدید اقدام کند.
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امیررضا اسکندری 

اهمیت تجارت خارجی و لزوم ساماندهی 
فرایند های بازرگانی خارجی در ایران
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تجار ایرانی در انتظار 
گره گشایی از موانع 

گمرکی صادرات به ترکیه

رئیس اتاق مشــترک ایــران و ترکیه می گوید: 
در جریــان بازرســی های ترکیــه از محموله های 
صادراتــی، به بارهــای ترانزیتی ایرانی آســیب 
مشــکلی  بــه  مســاله  ایــن  و  می شــود  وارد 
اعمــال  او  اســت.  شــده  تبدیــل  تجــار  جــدی 
محدودیت ها و دســتورالعمل هایی که باعث 
معطلــی و توقف هــای یک ماهــه کامیون های 
ایرانــی در مــرز می شــود را از مهم تریــن موانــع 

توسعه تجارت دو کشور می داند.
مهــرداد ســعادت دهقان، رئیس اتاق مشــترک 
ایــران و ترکیــه می گوید: در بازرســی های ترکیه 
به بارهای ترانزیتی ایران آســیب وارد می کنند. 
البته ما این حق را به گمرک ترکیه می دهیم که 
بارها را بازرسی کند؛ اما نباید به بهانه بازرسی 
بــا  کاال آســیب بخــورد. در بعضــی مــوارد حتــی 
آســیب وارد شــده کاال نمی تواند صادر شــود و 

باید به کشور بازگردد.
انجمــن  از  نامــه ای  اســت:  گفتــه  ســعادت 
بــه  کشــور  ســرامیک  و  کاشــی  تولیدکننــدگان 
بــه  آســیب  کــه موضــوع آن  ارســال شــده  مــا 
در  ســرامیک  و  کاشــی  ترانزیتــی  محموله هــای 
بازرســی های ترکیــه اســت، ایــن مــورد اســتثنا 
مــا در  ترانزیتــی  بیشــتر کاالهــای  بــه  و  نیســت 

گمرک ترکیه آسیب وارد می شود.
قبــل از این هــم بارهــا از آســیب دیدن کاالهای 
ایرانــی در گمــرک ترکیــه گفتــه بودنــد. شــاید 
نزدیک تریــن زمان شــهریورماه امســال باشــد. 
اتفاقی کــه مهدی میراشــرفی، رئیس کل گمرک 
ایــران در ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی بــا رضــا تونا 
دربــاره  ترکیــه  تجــارت  وزیــر  معــاون  تــوراگای، 
آن گفتــه بــود کــه گزارش هــای زیــادی دربــاره 

ســاندن های مکــرر به کاالهــای صادراتی ایران 
هنگام ارزیابی در گمرک گوربالغ ترکیه دریافت 

شده است.
تجــارت  وزیــر  معــاون  مجــازی،  نشســت  آن  در 
ترکیــه بــا ابــراز تاســف از وقــوع ایــن موضــوع، 
پیگیــری آن و توجــه دادن بــه ناظــر منطقــه را 
بــرای حل مشــکل اعــالم کرده بود. حــاال بعد از 
گذشــت ســه ماه بار دیگــر رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایــران و ترکیــه از تکــرار این مشــکالت 
مشــکالتی  گذشــته  هفته هــای  »در  می گویــد: 
بــا گمــرک ترکیه داشــتیم که این موضــوع را به 
ارگان هــای مربــوط بــا تجــارت دو کشــور اعــالم 
کردیــم . امــا متاســفانه توجهی نشــده اســت از 
همین روی خواهش می کنم کمیسیون مشترک 
ایــران و ترکیه، گمرک ایران و ســازمان توســعه 
تجــارت به این مســئله توجه کننــد.« البته این 
اتفــاق در برخــی از مرزهــای ایــران با کشــورهای 

مختلف هم دیده شده است.

از طرفی بیست وهشــتم آبان مــاه رایزن بازرگانی 
ســفارت ترکیه با محمدرضا کرباســی معاون امور 
بین الملل اتاق ایران و مهرداد ســعادت دهقان 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه دیدار 
کرد که در آن نشســت مشــکالت بازرگانی میان 
ایران و ترکیه بررســی شد. در آن نشست تاکید 
شــد که بســیاری از محدودیت های ایجاد شده 
گمرکــی  تشــریفات  و  ترانزیــت  زمینــه  در  بویــژه 
و همچنیــن اعمــال ممنوعیــت هــای صــادرات و 
واردات، بــا مذاکــرات ســازنده بیــن دو کشــور 

براحتی قابل حل و فصل شدن است.
کیلومتــری   500 مــرز  طــول  در  ترکیــه  و  ایــران 
خــود ســه مســیر عمــده زمینــی دارند. گــذرگاه 
مرزی کاپیکوی )رازی( در اســتان وان، اسندره 
)ســرو( در اســتان هــاکاری ترکیــه و هم چنیــن 
گــذرگاه بــازرگان و گمــرک گوربــالغ، بیشــترین 
مرزهــا  ایــن  از  کشــور  دو  میــان  تجــارت  حجــم 
صــورت می گیرد. در آخرین روزهای اســفندماه 
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ترکیه به ددلیل شــیوع ویروس کرونا مرزهای 
زمینــی خــود را بســت ولــی ایــن محدودیت هــا 
بعــد از مدتــی به حالت عادی با شــرایط خاصی 
برگشــت؛ امــا حــاال رئیــس اتــاق مشــترک ایران 
و ترکیــه از معطــل مانــدن کامیون هــا در گمرک 
ترکیــه می گوید: کامیون هــا در گمرک گل بوالغ 
ترکیــه 70 روز اســت که منتظر ترخیــص مانده، 
آن هــم به دالیلــی که کامــاًل غیرمنطقی بوده و 
اســتعالم از وزارت تجــارت ترکیــه نیــز بی پاســخ 

مانده است.
سال هاســت که این اتفاق در مرز گوربالغ تکرار 
می شــود. قبــال هم ایــن اتفاق ها گزارش شــده 
بــود. مثــال خبرگــزاری »مهر« از اخذ پــول اضافی 
از راننــدگان برای انجام کارهای اداری در گمرک 
گوربوالغ، رعایت نشــدن نوبت و صف، معطل 
مانــدن راننــدگان در گمــرک گوربــوالغ، فروش 
گازوییــل بــه کامیون های ترک از ســوی برخی از 
افراد در گمرک بازرگان، عدم تناسب ساعات و 
روزهای کاری گمرکات دو طرف، نا آشــنایی تجار 
و بازرگانــان بــه قوانیــن وارداتی گــزارش داده 

بود.
در آن نشســت مهــرداد ســعادت دهقــان بــه 
مهم تریــن موانع توســعه تجارت ایــران و ترکیه 
مثل اعمال محدودیت ها و دســتورالعمل هایی 
کــه معطلی و توقف های یک ماهه کامیون های 
ایرانــی در مــرز ایــران و ترکیــه را بــرای ترانزیــت 
کاال در پــی داشــته، اشــاره کــرده کــه، منجر به 
هزینه هــای هنگفــت و خســارت صادرکننــدگان 
شده است. اصالح پروسه بازرسی های گمرکی 
کاالهای ترانزیتی، رسیدگی و پیگیری مشکالت 
فعاالن اقتصادی و شرکت های ایرانی در ترکیه، 
توسعه روند تعامالت و همکاری های اتاق های 
بازرگانــی و لــزوم ترویج اخالق تجــارت میان دو 
کشــور، از دیگــر موضوعاتی بود کــه رئیس اتاق 
مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیــه خواســتار حل 
آنهــا شــد و در عیــن حــال زمینه هــای مســاعد 
بازار ایران برای ورود شــرکت های ســرمایه گذار 

ترکیه را تشریح کرد.
میــالدی،  جــاری  نخســت ســال  مــاه  در هفــت 
تجارت دو کشــور ایــران و ترکیه نزدیک به  1.5 
میلیارد دالر بوده که نســبت به ســال گذشــته 
کاهــش قابــل مالحظــه ای داشــته اســت. قبــال 
حجــم 15 میلیــارد دالری تجــارت هدف گــذاری 

شده بود.

تولیــد، تجــارت و به شــکل کلی تــر بخش اعظم 
اقتصاد کشــور دولتی اســت و بخــش خصوصی 
نقــش آفرینــی کمتــری در کشــتی اقتصاد کشــور 
را بــازی می کنــد. این در حالیســت که دولت با 
ســکان داری هوشــمندانه ایــن کشــتی امــکان 
آن را دارد تــا نقــش نظارتــی وهدایتــی خــود را 
پررنگ تــر کرده و از تصدی گری و عاملیت خود 

و همچنین هزینه های بعدی آن بکاهد. 
مشــاهدات آماری و میدانی بیانگر آن است که 
بنــگاه هــای تحــت مدیریــت  دولت ســطح بهره 
وری پاییــن تــری نســبت بــه بخــش خصوصــی 
دارند. این در حالیســت که در صورت واگذاری 
ایــن بنــگاه هــا به بخــش خصوصی میــزان بهره 
پیــدا  افزایــش  قبولــی  قابــل  شــکل  بــه  وری 
خواهــد کــرد. درپــی افزایــش بهــره وری کالف 
ســردرگم اقتصــاد کمــی بــاز مــی شــود. روشــن 
اســت بازدهــی و کارایــی پاییــن یکــی از موانــع 
اصلــی رشــد اقتصــاد در کشــور اســت. از همین 
رو همــه توان خــود را باید به کار بندیم تا بهره 

وری را به باالترین میزان ممکن ارتقاء دهیم.
ایــن حقیقــت واضح در صورتی اســت کــه بنگاه 
هــای کوچک و متوســط که عمدتا توســط بخش 
خصوصــی مدیریــت مــی شــود و ســهم قابــل 
توجهــی در اشــتغال و رونق تولیــد دارند. رونق 
تولیــد نیــز رابطــه ای مســتقیم و زنجیــره وار بــا 
معیشــت برقــرار مــی کنــد. در صــورت حمایــت 
از ایــن بنگاههــا ضمــن جلوگیــری از رکــود ایــن 
و  کشــور  اقتصــادی  رشــد  موجبــات  بنگاههــا 
توســعه بیــش از پیش بخــش خصوصی فراهم  

خواهد شد.
بنــگاه هــای کوچک و متوســط بخــش خصوصی 
همــواره از تنــوع، چابکــی و توانمنــدی بــاال تری 
البته با ســرمایه های کوچک برخوردار هستند. 
ایــن رونــد در حالی اســت که با توجــه به همه 

محدودیــت هــای پیش آمده شــاهد کوچک تر 
شــدن بخــش خصوصی هســتیم. تحریــم های 
خارجــی و دســت اندازهــای داخلــی دســت بــه 
دســت هــم داده انــد و بهای تمام شــده کاال، 
فضای نامناســب کســب و کار ریســک ســرمایه 
گذاری بخش خصوصی را افزایش داده است. 
نکتــه قابــل توجــه و امیدبخش آن اســت که با 
توجه به همه محدودیت های جاری در روند کار 
و تصمیم گیری بخش خصوصی، همچنان شاهد 
عملکرد پویای بخش خصوصی هســتیم. برنامه 
ریزی هدفمند اما آن اســت که به ســمتی پیش 
رویــم تــا ریســک هــای سیســتماتیک اقتصــادی 
کاهــش پیدا کنــد. در نتیجه بخــش خصوصی با 
محدودیت های کمتر مواد اولیه و ماشین آالت 
مناســب تولیــد را بــه کشــور وارد کننــد. در ایــن 
صورت اســت که توانایی تولید و امکان فروش 
کاال به بهترین شــکل ممکن بــرای آنها در داخل 

وخارج از کشور فراهم خواهد شد.
دولــت هــم در این مســیر بایــد حمایــت کافی از 
بخش خصوصی را محقق ســازد. آنچه به عنوان 
حمایــت از بخــش خصوصی طرح می شــود نکته 
ای نیســت مگــر اینکــه دولــت ثبــات در قوانیــن 
ومقــررات ایجاد نموده وفضای عمومی کســب و 
کار را بهبــود بخشــد وقــدرت پیش بینــی پذیری 
را افزایــش دهــد وبروکراســی بایــد بــه حداقل 
ممکــن کاهــش پیــدا کند تــا در راســتای کاهش 
بروکراسی دریافت مجوزها ساده تر انجام شود.

همچنیــن مالیــات بــه شــکل مناســب وعادالنه 
تــری برنامــه ریــزی شــود و پیــرو بهبــود چنیــن 
محقــق  رقابتــی  فضــای  و  موقعیــت  شــرایطی 
میشــود تــا شــاهد رشــد و توســعه اقتصــادی 
کشور به دســت بخش خصوصی باشیم. نکته 
مهم و قابل توجه در این پروســه آن است که 
در صــورت تحقــق این زنجیــره کاالی باکیفیت تر  
و البته با قیمت مناســب تری به دست مصرف 

کننده خواهد رسید.

عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

ترمیم زنجیره تولید و تامین به دست 
بخش خصوصی

عباس آرگون
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و بیشــتر واردات مربــوط به رنگ های بــا فناوری 
خاصــی اســت که امــکان تولیــد آن در داخل کم 
اســت. با این رویکرد واردات رنــگ در ایران طی 
ســال های اخیر بالغ بر 350 میلیون دالر و اغلب 
از کشــورهای ایتالیــا، ترکیه، کــره جنوبی، چین و 

لمان صورت پذیرفته است. آ
عطایــی افــزود: نکتــه حائــز اهمیــت در صنعــت 
رنــگ ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیت های 
برخــی  ادغــام  ایــران،  در  تولیــد  ایجادشــده 
شــرکت ها و توجه به تقویت برند و برندسازی 
و همچنین ایجاد زیرســاخت های مناســب جهت 
تولید کاالهای باکیفیت و تغییر تولید به ســمت 
توســعه  در  می توانــد  آبــی  پایــه  بــا  رنگ هــای 

صادرات صنعت رنگ کمک شایانی کند.
وی ادامــه داد: همچنیــن از طرفــی بــا توجــه به 
بازسازی کشورهای همســایه نظیر افغانستان، 
کــه  خوبــی  تجــاری  روابــط  و  ســوریه  و  عــراق 
بیــن ایــران و کشــورهای مذکــور برقــرار اســت، 
و  یادشــده  بازارهــای  در  ســرمایه گذاری 
همچنیــن  و  صــادرات  هــدف  بالقــوه  کشــورها 
ایجــاد نمایندگی فعال در بازارهای مورد اشــاره 
می تواند به رشــد صادرات این صنعت کمک و 

حمایت چشمگیری کند.
دبیر میز محصوالت شــیمیایی و سلولزی، تولید 
رنگ هــای با فنــاوری خــاص درکشــور را نیازمند 
ســرمایه گذاری با شــرکت های پیشرو، از طریق 
مذکرات فعــال جهت انتقال تکنولــوژی و ایجاد 

تدریجی زیرساخت های الزم عنوان کرد.
عطایــی ادامــه داد: یکی از صنایع پایین دســتی 
پتروشــیمی، صنایع رنگ و پوشــش اســت و مرز 
مشــترک میــان ایــن دو صنعــت در اســتفاده از 
رزین هــای ســنتزی، حالل هــا و همچنیــن برخــی 
پوشــش  و  رنــگ  انــواع  اســت.  افزودنی هــا  از 
کاربردهای متنوع داشته و به مصارف گوناگونی 

یــک مقــام مســئول، گفــت: براســاس آمارهای 
رســمی گمرک ایــران، ارزش صادرات رنگ ایران 
بــوده  دالر  میلیــون   82 حــدود  درســال1396 
اســت کــه در ســال1397 با 15 درصــد افزایش 

به بیش از 93 میلیون دالر رسیده است.
نــدا عطایــی، دبیــر میــز محصــوالت شــیمیایی و 
سلولزی اظهار داشت: بررسی آمارهای صادرات 
ایــران نشــان می دهــد، طی ســال های گذشــته 
سهم بازارهای صادراتی رنگ ایران در کشورهای 
چیــن 27 درصــد، افغانســتان 24 درصــد، عراق 
17 درصد، ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان 
بــه ترتیب 13،11 و 7 درصد بوده که با توجه به 
حجــم واردات رنــگ این کشــورها از دنیا، ســهم 
صادرات ایران در کل واردات رنگ این کشــورها 

جای افزایش دارد.
بالقــوه  کشــورهای  واردات  ارزش  افــزود:  وی 
مــورد  ســال های  طــی  ایــران  صــادرات  هــدف 
بررسی به ترتیب عبارتند از: ترکیه 2009 میلیون 
 609 امــارات  دالر،  میلیــون   1816 روســیه  دالر، 
میلیــون دالر، پاکســتان 488 میلیــون دالر کــه 
نمایانگــر حجم باالی مصــرف و تقاضای رنگ در 

این کشورهاست.
دبیر میز محصوالت شــیمیایی و ســلولزی ارزش 
صــادرات هــر تــن رنــگ کشــور بــه طور متوســط 
از 5 برابــر  بیــش  کــه  حــدود 2200 دالر اســت 
ارزش هــر تــن از کل کاالهــای صادراتــی کشــور 

)400 دالر( عنوان کرد.
عطایی بیان داشــت: مجمــوع واحدهای تولیدی 
رنــگ و پوشــش در ایــران بیــش از 1000 واحــد و 
ظرفیــت اســمی کل تولیــد رنگ و پوشــش کشــور 
بیش از 12 میلیون تن در سال برآورد شده است.
در  رنــگ  محصــوالت  واردات  خصــوص  در  وی 
ایران گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی، 
واردات رنگ به کشور با محدودیت مواجه بوده 

 ظرفیت افزایش
صادرات رنگ وجود دارد

ماننــد معمــاری، ســاختمان، صنایــع کشــتیرانی، 
بــه  بــازاری  کــه  می رســند  و....  ســازی  قطعــه 
حجــم 37 میلیارد لیتر در ســال دارد و بر اســاس 
آمارهــای موجود در این زمینــه، چین بزرگ ترین 

تولیدکننده رنگ در دنیا محسوب می شود.
وی گفت: در ســال های اخیر، توجه به مســائل 
زیســت  محیطی تحوالت مهمــی را در این صنعت 
ایجــاد کرده، بــه گونه ای که تولیــد رنگ از نوع 
پایه حالل به انواع پایه آب که فاقد حالل های 
لی اســت، ســوق داده شــده و در حــال حاضر  آ
حــدود 80 درصــد از بــازار رنگ های ســاختمانی 

متشکل از محصوالت پایه آب است.
گفتنی است، ارزش صادرات جهانی رنگ طی 5 
لمان  ســال اخیر حدود 80 میلیارد دالر بوده و آ
بــا 20 درصــد بیشــترین ســهم صــادرات رنگ را 
طی این ســال ها داشــته اســت که پــس از آن، 
آمریکا و چین هرکدام با 10 درصد، ژاپن و هلند 
هریک با 8 درصد از سهم صادرات جهانی رنگ 

قرار دارند.
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کاهش تعداد مجوزهای صادره برای ماشین آالت 
مشمول معافیت گمرکی

ســازندگان  انجمــن  اعــالم  طبــق  کــه  حالــی  در 
تجهیــزات صنعتــی ایــران )ســتصا( در حــال حاضر 
بســیاری از شــرکت ها بر اســاس یکی از بندهای 
قانــون امــور گمرکــی و بــدون پرداخــت حقــوق 

ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، 
ماشین آالتی که در داخل ساخته 
وارد  کشــور  بــه  هــم  را  می شــود 
می کننــد، آمارهای منتشــر شــده از 
ســوی وزارت حاکــی از صدور 2029 
آالت  ماشــین  بــرای  مجــوز  فقــره 
مشــمول معافیت گمرکی در هفت 

ماهه امسال است.
بــر اســاس مــاده 119 قانــون امــور 
گمرکــی و تفاهم نامــه بین گمرک 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمت(، واحدهای تولیدی مجاز 
می تواننــد در صــورت تائیــد عدم 

ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین 
الت اســتفاده کــرده و در حداقــل زمان ممکن  آ
الت و تجهیــزات خطــوط تولیــد خــود را  ماشــین آ
از گمــرک ترخیــص کنند. البته براســاس تعهدی 
الت  کــه متقاضــی ارائه می کنــد، باید ماشــین آ
و مــواد اولیــه وارداتــی را در محــل واحد صنعتی 

موضوع پروانه نصب کند.
انجمــن  دبیــر  اخیــرا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
)ســتصا(  ایــران  صنعتــی  تجهیــزات  ســازندگان 

گفــت کــه در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت ها 
بــر اســاس یکــی از بندهــای قانون امــور گمرکی 
و بــدون پرداخــت حقــوق ورودی و مالیــات بــر 
داخــل  در  کــه  التــی  آ ماشــین  افــزوده،  ارزش 

ساخته می شود را هم به کشور وارد می کنند.
جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
نشــان  )صمــت(  تجــارت  و  صنعت، معــدن 
می دهــد که در هفت ماهه امســال 2029 فقره 
الت  الت و 293 ماشــین آ مجــوز بــرای ماشــین آ

مســتعمل مشــمول معافیــت گمرکــی بــه ارزش 
955 میلیــون و 470 هــزار دالر و 75 میلیــون و 
640 هزار دالر صادر شــده که به ترتیب نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه لحــاظ تعداد 
14.8 درصد و یک درصد کاهش 
مــدت  در  یعنــی  اســت.  داشــته 
مشــابه پارســال بــه ترتیب 2381 
الت  آ ماشــین  بــرای  مجــوز  فقــره 
مســتعمل  الت  آ ماشــین   296 و 
صــادر  گمرکــی  معافیــت  مشــمول 

شده است.
همچنیــن در این مدت 482 فقره 
مجوز مواد اولیه مشمول معافیت 
ارزش 57 میلیــون و  بــه  گمرکــی 
100 هــزار دالر صــادر شــده کــه به 
صــدور  بــه  نســبت  تعــداد  لحــاظ 
553 فقره در مدت مشابه سال 

گذشته 12.8 درصد کاهش داشته است. 
البته طبق اعالم ســازمان صمت اســتان تهران، 
ایــن ســازمان از واحدهای تولیــدی دارای مجوز 
الت  آ ماشــین  گمرکــی  معافیــت  از  کــه  صنعتــی 
اســتفاده کرده اند بازرســی می کند و در صورت 
معافیــت  از  کــه  التــی  آ ماشــین  اســتقرار  عــدم 
مجــاز  محــل  در  کرده انــد،  اســتفاده  گمرکــی 
موضوع پروانــه صنعتی عملکــرد واحد صنعتی، 

به عنوان قاچاق محسوب می شود.
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در صورتــی کــه در ایــن زمینه بی توجهی شــود، 
ســاالنه بیش از 100 هزار میلیارد تومان رانت در 

اقتصاد کشور توزیع خواهد شد.
وی درباره سهام عدالت و افرادی که موفق به 
در یافت این ســهام نشــده اند نیــز گفت: طرح 
جاماندگان ســهام عدالت در نوبت بررســی در 
صحن علنی است و منابع مالی ان هم مشخص 

شده است.
مــا  اطالعــات  براســاس  افــزود:  ابراهیمــی  پــور 
حــدود 20 میلیــون نفــر از کســانی کــه در زمــان 
 1384 ســال های  در  عدالــت  ســهام  عرضــه 
جــزو  مالــک ســهام عدالــت شــدند،  و 1385 
شــش دهــک پاییــن درآمدی کشــور محســوب 
نمی شــدند، یعنــی 20 میلیــون از جمعیــت کــم 
محــروم  عدالــت  ســهام  از  هــم  کشــور  درآمــد 

شده اند.
وی خاطــر نشــان کــرد: در گزارشــی کــه کمیتــه 
هــم  اســت،  کــرده  ارائــه  امــام خمینــی  امــداد 
اکنــون یک میلیــون و 200 هزار نفر از افراد تحت 
پوشش این کمیته فاقد سهام عدالت هستند 
و سازمان بهزیستی نیز اعالم کرده است حدود 
دو میلیون و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش 
این سازمان سهام عدالت دریافت نکرده اند. 
وی گفــت در طــرح مجلس تکلیــف جاماندگان از 

سهام عدالت مشخص خواهد شد.

خبر خوش نایب رئیس اتاق 
بازرگانی برای بورسی ها

نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایران از گشایشــی 
جدید در فرابورس خبر داد. 

همانطور که از چند ماه قبل و در جریان جلسات 
شــورای گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی، 
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بانک ، بورس و بیمه

"محدودیت های صادرات 
برای شرکت های صادراتی 
بورسی برداشته می شود"

رئیــس کمیســون اقتصــادی مجلس، بــا بیان 
اینکــه در آخریــن جلســه ای کــه بــا رئیــس کل 
بانــک مرکــزی داشــتیم، قــرار شــد ایــن بانک 
بــرای  را  صــادرات  از  ناشــی  محدودیت هــای 
شــرکت های صادراتــی بــه ویــژه شــرکت هایی 
که فعالیت های بورسی دارند، بردارد، گفت: 
را  برابــر واردات  امــکان صــادرات در  ایــن کار 
عملیاتــی خواهــد کــرد و بــا ارائــه حواله هــای 
صادراتــی به صادرکنندگانی که از طریق ثبت 
ســفارش اقــدام می کنند، انگیــزه صادراتی را 

افزایش می دهد.
کمیســون  رئیــس  ابراهیمــی”  پــور  “محمدرضــا 
اقتصــادی مجلــس، بــا بیــان اینکــه در آخریــن 
مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  بــا  کــه  جلســه ای 
داشــتیم، قرار شــد این بانــک محدودیت های 
ناشــی از صادرات را برای شــرکت های صادراتی 
بــه ویژه شــرکت هایی که فعالیت های بورســی 
دارنــد، بردارد، گفــت: این کار امــکان صادرات 
در برابر واردات را عملیاتی خواهد کرد و با ارائه 
حواله هــای صادراتــی بــه صادرکنندگانــی که از 
طریــق ثبــت ســفارش اقــدام می کننــد، انگیــزه 

صادراتی را افزایش می دهد.
وی ابــراز امیدواری کــرد این اقدامات در تنظیم 
بــازار و افزایش ظرفیت های تولید و ســودآوری 
شــرکت ها و ظرفیت هــای صادراتــی موثــر واقــع 
شــود تا به زودی شاهد ثبات مناسبی در حوزه 

اقتصادی باشیم.
رئیــس کمیســون اقتصــادی مجلــس همچنیــن 
با اشــاره بــا ضرورت ســاماندهی سیســتم های 
نظــارت بــر قیمــت کاال ها از ســوی دولــت گفت: 

محمدرضا پور ابراهیمی

حسین سالح ورزی 

شــرکت های  ورود  بحــث  بــود،  شــده  مطــرح 
خصوصــی بــه بــازار ســرمایه بــه عنــوان یکــی از 
اصلی تریــن اولویت ها برای ســال جــاری در نظر 
گرفته شــد و اتاق بازرگانی وعده داد مقدمات 

الزم برای این امر را فراهم کند.
ایــن اقــدام چــه برای دولــت و چه بــرای بخش 
خصوصی یک بازی دو سر برد به شمار می رود. 
دولت می تواند با وارد کردن شرکت های بزرگ 
بخــش خصوصــی به بــورس، عمــق این بــازار را 
بیشــتر کند تا دغدغه بازگشــت شاخص کل به 
رونــد مثبــت مــاه های گذشــته تســهیل شــود. 
بخــش خصوصــی نیــز بــا توجه بــه اتــکای بیش 
از حــد بــه نظــام بانکــی و محدودیــت در تامین 
منابــع مالی مــورد نیاز خود، می توانــد روی بازار 
ســرمایه بــه عنوان یــک فرصت جدید حســاب 

باز کند.
در چنین شــرایطی، حســین ســالح ورزی ـــ نایب 
ــ در صفحه شــخصی  رئیــس اتاق بازرگانی ایرانـ 
خــود در توییتــر یــک خبــر خــوش جدیــد بــرای 
بورســی هــا و فعــاالن بخــش خصوصــی منتشــر 

کرده است.
طبــق گفتــه او، بــه زودی تابلــوی جدیــدی در 
فرابورس با نام بازار هدف راه اندازی می شود 
کــه در آن طیــف وســیعی از کســب و کارهــای نو 
آفرین و دانش بنیان)حتی در مقیاس اســتارت 

آپی( امکان پذیرش خواهند داشت.
سالح ورزی پیش بینی کرده با اجرای این طرح، 
راه تــازه ای بــرای تامیــن مالــی کســب و کارهای 

نوآورانه در ایران گشوده خواهد شد.
هرچند هنوز دولت و نهادهای بورسی در رابطه 
با این خبر واکنشی نشان نداده اند اما با توجه 
حضور گسترده شرکت های نوآور در بورس های 
جهانی، به نظر می رســد در صورت موفقیت آمیز 
بــودن این برنامه، راه حضور این شــرکت ها در 

بورس ایران نیز هموار خواهد شد.
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کرونا با صنعت بیمه 
چه کرد؟

اســفندماه 98 و در حالی کــه صنعت بیمه خود 
را برای خســارت های رانندگی ایــام نوروز آماده 
می کرد، ســونامی کرونا در ایران و جهان به راه 
افتاد و از همان زمان این صنعت با تهدیدهای 

میان و بلندمدت مواجه شد.
در هفته هــای نخســت همه گیــری ایــن بیمــاری 
شــاید بتــوان گفــت کــه شــرکت های بیمــه بــه 
اعمــال  و  هموطنــان  ســفرهای  کاهــش  دلیــل 
محدودیت هــای کرونایــی آن هــم در ماه حرام 
که نرخ دیه افزایش می یابد، خوشحال بودند 
چــون افزایش ســفر برای آنها بــه معنی افزایش 
تصادف هــا و تلفــات نــوروزی و بــه دنبــال آن 
پرداخت خسارت بیشتر بود و این موضوع برای 
هیچ شرکت بیمه ای در دنیا خوشایند نیست.

بــا این همــه و با مــرور زمــان و پایــداری ویروس 
کرونا در کشور و جهان، تهدیدهای میان مدت و 
بلندمدت در کمین صنعت بیمه نشست؛ صنعتی 
علیــه  آمریــکا  یکجانبــه  تحریم هــای  اعمــال  کــه 

کشورمان و خروج دولت ترامپ از برجام آنها را در 
محدودیت های بیمه های اتکایی قرار داده بود.
در تازه تریــن اظهارنظرهــا از تاثیرپذیــری صنعت 
بیمــه از کرونــا، رئیــس کل بیمــه مرکــزی از زیان 
20 هــزار میلیــارد تومانی کرونــا و تحریم به این 
از  ناشــی  آن  از  بخشــی  کــه  داده  خبــر  صنعــت 
شــرایط اقتصادی ایران، نوسان نرخ ارز، تورم و 
بخشــی نیز متوجه شــیوع کرونا و آســیب دیدن 

کسب و کارهاست.
می گوینــد،  اقتصــادی  تحلیلگــران  کــه  آنگونــه 
کاهــش درآمــد خانوارهــا بــه دلیل وقــوع رکود 
اقتصــادی در کشــور و نیــز افزایــش نــرخ تــورم، 
یکــی از عوامــل آســیب زا بــرای صنعــت بیمــه به 
شمار می رود زیرا نه تنها صاحبان مشاغل بلکه 
خانوارها نیز بخش هایی از هزینه های غیرضرور 
را از ســبد هزینه هــای خــود حــذف می کننــد که 

بیمه یکی از آنهاست.
در این رابطه، کاهش فروش بیمه زندگی برای 

خانوارهــا و کاهش ســهم بیمه های مســئولیت 
از ســبد کســب و کارهــا یکی از آثار تــورم و رکود 

اقتصادی بر صنعت بیمه است.
نتیجه این رویکــرد خانوار را می توان در کاهش 
صنعــت  پرتفــوی  در  زندگــی  عمــر  بیمــه  ســهم 
بیمــه در کشــور مشــاهده کــرد بــه طــوری کــه 
طبــق آمــار بیمــه مرکــزی در حالی که بایــد تا 50 
درصــد پرتفوی این صنعت از محل بیمه زندگی 
باشــد و حتی در ســال های اخیر سیاســت ایجاد 
شــرکت های بیمــه تخصصــی عمــر در کشــور بــه 
همیــن منظور اعمال شــده اما اکنون فقط 14.5 

درصد از سبد بیمه کشور سهم دارد.
از ســوی دیگــر در برنامــه ششــم توســعه قــرار 
بــود ضریب نفوذ صنعــت بیمه به حدود هفت 
درصــد برســد اما طبق آخرین بــرآورد رئیس کل 
بیمــه مرکزی اکنون این ضریــب به 3.6 درصد 
رســیده کــه هرچنــد نســبت بــه ابتــدای اجــرای 
برنامه ششــم توسعه رشد یافته اما فقط نیمی 

از اهداف برنامه محقق شده است.
در هــر صــورت آنچــه بدیهــی اســت، اینکــه آثار 
اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی فرهنگــی هرگونــه 
رخــداد فاجعه بــاری اعــم از طبیعــی و غیرطبیعی 
قابــل  بلندمــدت  در  ظهــور،  و  انتشــار  از  پــس 

بررسی و اعالن نظر است.
در فروردین مــاه امســال ســندیکای بیمه گــران 
ایــران در تحلیلــی پیش بینــی کــرد که اگــر کنترل 
ویــروس کرونا تا زمســتان امســال ادامه یابد، 
میــان و  بــه صــورت  بیمــه  بــر صنعــت  آن  ثــار  آ
بلندمــدت ظهور کــرده و به تغییرات ســاختاری 
دائمی در اقتصاد کشــور و صنعــت بیمه تبدیل 

خواهد شد.
اکنــون بــا گذشــت نزدیــک 9 مــاه از شــیوع ایــن 
ویــروس در ایــران می تــوان بــا قــوت گفــت کــه 
صنعــت بیمــه از آثار مســتقیم و غیرمســتقیم این 
همه گیــری مصــون نمانده کــه آثار مســتقیم آن 
و  بیمه نامه هــا  فــروش  کاهــش  در  می تــوان  را 
افزایش خسارت های وارده به شرکت های بیمه 

در بیمه نامه های اشخاص جست وجو کرد.
گفتــه  بــه  بیمــاری  ایــن  غیرمســتقیم  ثــار  آ
کارشناســان صنعــت بیمــه بلندمــدت خواهــد 
بــود زیرا بر درآمدها و هزینه های شــرکت ها اثر 
گذاشــته و می توانــد صورت هــای مالــی آنهــا را 
تحت تاثیر قرار داده و سهام آنها را در بازارهای 

سرمایه دستخوش نوسان کند.
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کرونا و صنعت جهانی بیمه
در سطح جهانی نیز پیش بینی های مختلفی 
دربــاره اثــر کرونــا بــر وضعیــت رشــته های 
بیمــه ای مختلــف در ســال  2020 میــالدی انجــام 
شــده کــه نشــان می دهــد بــه جــز بیمــه امــوال 
شــخصی، بقیــه رشــته ها کاهــش حــق بیمــه را 
تجربــه خواهند کرد کــه بیشــترین آن مربوط به 

بیمه  بیکاری، هواپیما و کشتی خواهد بود.
در زمینه تقاضای دریافت خسارت نیز بیشترین 
افزایــش مربــوط بــه بیمه هــای امــوال تجاری و 
ســالمت اســت. رشــته های مســئولیت، بیمــه 
رشــد نســبی  بــا  نیــز  اعتبــار و درمــان  بیــکاری، 
تقاضای دریافت خسارت مواجه خواهند شد.

طبق پیش بینی های انجام شده در اوایل شیوع 
کرونا، به نظر می رســد امســال تقاضای خسارت 
در بیمه های اتومبیل اعم از شخصی و تجاری نیز 
کاهش محسوسی یابد هرچند تقاضای خسارت 
در رشــته های اموال شــخصی، مهندسی، کشتی 

و هواپیما تغییری نخواهد کرد.
براســاس بررســی پژوهشــکده بیمــه، گــزارش 
خســارت شــرکت های بیمــه امــوال و حــوادث و 
بیمه گران اتکایی نشان می دهد خسارت ناشی 
از ویروس کرونا در جهان در نیمه نخست سال 
جاری میالدی به 25 میلیارد دالر نزدیک شده؛ 
کل خســارت پیش بینی شــده برای ســال جاری 

میالدی 50 تا 60 میلیارد دالر بوده است.
آثار کوتاه مدت کرونا بر بازار بیمه ایران
مــاه  دو  در  بیمــه  شــرکت های  عملکــرد 
نخســت امســال )فروردین و اردیبهشت( 
نشــان می دهد صنعت بیمه، شــیوع کرونا را به 
عنــوان یــک شــوک زودگــذر ارزیابــی کــرده و اثر 

ویژه ای بر فعاالن این صنعت نداشته است.
طبــق آمار بیمه مرکزی در دو ماه یادشــده مبلغ 
حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 8.6 هزار میلیارد 
تومــان و خســارت پرداختــی 4.2 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده یعنــی صنعــت دو برابــر خســارت 
پرداختی، فروش و درآمد داشته که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش از آن به ترتیب حدود 

31.4 و 12.2 درصد رشد بوده است.
در مدت یاد شده سهم سه رشته بیمه شخص 
ثالــث و مــازاد، زندگــی و درمان بــه ترتیب 39، 
18 و 13.6 درصــد از پرتفــوی حــق بیمه تولیدی 

در بازار را به خود اختصاص داده بودند.
اما این همه ماجرای کرونا و بیمه ها نیســت و آثار 

بلندمدت آن به تدریج در حال بروز و ظهور است.
آثار بلندمدت کرونا بر بازار بیمه ایران

با طوالنی شدن ماندگاری کرونا در جهان، 
اقتصاد ایران نیز دستخوش تغییراتی شد 

که آثار آن بر بازار بیمه نیز اثر گذاشت.
واردات  و  صــادرات  افــت  دلیــل  بــه  ابتــدا  در 
کشــور بویــژه به کشــورهای همســایه و چین که 
در مجمــوع بیــش از 65 درصــد مبــادالت تجــاری 
ایــران را بــه خــود اختصــاص داده و نیــز کاهــش 
مسافرت ها با شبکه حمل ونقل عمومی، فعاالن 
صنعــت بیمــه از کاهــش صــدور بیمه نامه هــای 

باربری، کشتی و هواپیما خبر می دهند.
بسته شــدن چنــد ماهــه مرزهــای زمینی ایــران با 
کشورهای همســایه از جمله عراق، افغانستان و 
ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، گرجستان 
و امــارات، منجر به کاهش صــدور بیمه نامه های 
شــد.  هواپیمــا  و  مســافرت  بیمه نامــه  باربــری، 
ایــن شــرایط در بخــش دریایی و برای کشــتی ها و 

شناورهای تجاری نیز صادق بود.
رشــته بیمــه مســئولیت را می توان یکــی دیگر از 
رشــته هایی برشــمرد که در بلندمــدت از کرونا 
آسیب دید زیرا با آسیب پذیری کسب وکارهای 
فعالیت هــای  کاهــش  و  اصنــاف  و  کوچــک 
ســاختمانی، خریــد ایــن بیمه نامــه نیز از ســوی 

بیمه گذاران تحلیل رفت.
البتــه هنوز بیمه مرکزی بــه عنوان نهادناظر آمار 
مربوط به عملکرد 6 ماهه صنعت بیمه را منتشر 
نکرده اســت اما پیش بینی ها از اثرپذیری بیمه 

مسئولیت از کرونا حکایت دارد.
در حــوزه بیمه مهندســی بــا توجه بــه تنگناهای 
از  عمرانــی  بودجــه  بویــژه  و  دولــت  اقتصــادی 
سویی و شرایط کرونایی برای ادامه امور عمرانی 
از ســوی دیگر تحلیلگران بیمه معتقدند با توجه 
به شــیوع بیماری، بیشــتر پروژه هــای عمرانی به 

حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده اند.
در چنیــن شــرایطی، تعریــف پــروژه عمرانــی جدیــد 
در اولویــت دولــت قرار نگرفــت و از آنجــا که دولت 
دوازدهم در سال پایانی خود قرار دارد، سیاست ها 
بــا توجه به شــرایط بودجه ای بر تکمیــل پروژه های 
موجود اســتوار شــد در نتیجه صدور بیمه نامه های 

مهندسی جدید روند نزولی داشت.
کدام رشته ها دچار افت شده اند؟

با این اوصاف و با گذشــت حدود هشت 
مــاه از ســال 99 می تــوان گفــت بیمه هــای 

اشــخاص بیشــترین کاهــش را تجربــه کرده اند؛ 
روزگاری  کــه  مســافرتی  بیمــه  در  نمونــه  بــرای 
تــردد حدود هشــت میلیون مســافر خارجی بازار 
مناســبی را برای فروش این بیمه نامه ها فراهم 
حداقــل  بــه  مســافرت ها  اکنــون  بــود،  کــرده 

رسیده است.
بــا این حــال نمی تــوان مدعی زیــان قابل توجه 
صنعت بیمه از کرونا باشیم زیرا حدود یک سوم 
پرتفــوی صنعــت بیمــه کشــور بــه بیمــه شــخص 
ثالــث اختصــاص دارد )33 درصــد( کــه اجباری 
بــوده و همچنیــن بــا توجــه بــه افزایش جهشــی 
قیمت خودرو در ســال جاری و تمایل دارندگان 
خــودرو بــرای خرید الحاقیه بیمــه بدنه با هدف 
پوشــش خســارت بیشــتر در زمــان حادثــه، این 

بخش با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.
براســاس آمــار اعالم شــده از ســوی رئیس کل 
بیمه مرکزی، در نیمه نخســت امســال در رشته 
بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه حدود 35 
هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشتند.

یــا در رشــته بیمــه تکمیلی درمــان، از آنجــا که این 
بیمه نامه هــا به صــورت گروهــی صادر می شــود، 
کاهــش چندان قابل توجه نیســت زیرا حدود 23 
میلیون نفر در کشور بیمه درمان تکمیلی دارند که 
اغلــب از ســوی کارفرمایان و صاحبان شــرکت ها و 
ســازمان ها بیمه شــده اند و جمعیت این قشــر در 

سال جاری تغییر محسوسی نداشته است.
البتــه آنگونــه کــه رئیــس کل بیمه مرکــزی گفته، 
بــا شــیوع ویروس کرونا اســتقبال در رشــته بیمه 
کرونــا  از  پیــش  شــده،  بیشــتر  انفــرادی  درمــان 
فــروش بیمه درمان تکمیلی در حد صفر بوده اما 
رشد 10 برابری را در این مدت تجربه کرده است.

صنعت بیمه با کرونا کنار می آید؟
براســاس برآوردهــای جهانی، صنعت بیمه 
در همــه جــای دنیــا از کرونــا دچــار زیــان یــا 
عدم نفع شده است؛ در سال 2020 صنعت بیمه 
جهانی سه درصد کوچک شده اما در صورت مهار 
ایــن همه گیری و بهبود شــرایط اقتصادی جهان، 

صنعت بیمه نیز خود را بازیابی خواهد کرد.
در ایران نیز پارســال پیش بینی می شــد امسال 
صنعــت بیمه پرتفوی خود را به 100 هزار میلیارد 
تومان توســعه دهد امــا اکنون آنطــور که بیمه 
مرکــزی برآورد کــرده بایــد در خوشــبینانه ترین 
حالــت به پرتفــوی 80 هزار میلیــارد تومانی این 

صنعت بسنده شود.
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به گزارش همگام با صنعت، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین 
شــرکت ارتباطات سیار ایران و بانک کارآفرین در حوزه های فناورانه با 
حضور رییس هیئت مدیره همراه اول و مدیران عامل هر دو مجموعه 

در برج همراه برگزار شد.
رویکرد تفاهم نامه مذکور، همکاری طرفین و شــرکت های زیرمجموعه 
آنهــا در حوزه های فناورانه و ارائه خدمات نرم افزاری، ســخت افزاری، 
مشاوره ای و سرمایه گذاری مشترک از جمله مواردی نظیر »توسعه نئو 
بانــک«، »مــراودات  API« ، »کیف پول«، »اعتبارســنجی مشــتریان« و 

»میکرو فاینانس« است.
مهدی اخوان بهابادی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم اشاره ای 
به چشــم انداز شرکت ارتباطات ســیار ایران و قرابت آن با اکوسیستم 
فناورانه داشــت و بیان کرد: چشــم انداز همراه اول، تبدیل شدن به 
یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشــمند 

با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال است.
وی ادامه داد: در این راستا، همکاری اپراتور اول تلفن همراه کشور با 
این بانک قطعا می تواند خألها و موانع پیش روی توسعه اکوسیستم 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
همراه اول و بانک کارآفرین

همــراه اول و بانک کارآفریــن در حوزه های فناورانه تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند

فناورانــه را رفع کند؛ ضمن اینکه فضای کاری بین اپراتورها و بانک ها 
نیز بهبود بخشیده می شود.

همچنیــن در ایــن مراســم علی بقایی رییــس هیئت مدیــره همراه اول 
بــا اســتقبال از همــکاری صــورت گرفتــه گفــت: بــا مشــارکت بانک ها و 
اپراتورهــا و تعامــل بــازار ســرمایه و اپراتــور، ترکیــب خدمــات اثربخش 

خواهد بود.
محمدرضــا فرزیــن، مدیرعامــل بانــک کارآفریــن نیــز در این مراســم با 
اشــاره بــه توســعه ســریع ابزارهــای فناورانه بانکــی و ســرمایه گذاری 
بانک هــا در آنهــا، عنــوان کــرد: مــا نیــز کار در ایــن حــوزه را بــه واســطه 
شــرکت زیرمجموعه مان آغاز کردیم. با توجه به اینکه اولویت اول ما 
همیشــه همکاری با همراه اول بوده اســت، شروع این تفاهم نامه را 

با »کیف پول« پیش خواهیم برد.
وی گفــت: اهمیت همراه بودن شــرکت ارتباطات ســیار ایــران با ما، در 
این اســت کــه می توانیــم کارهای مشــترک دیگری ماننــد »نئو بانک« 
را هــم انجــام دهیــم؛ تالش مان این اســت که تا ســال آینده از ســایر 

بانک ها در این حوزه پیشروتر باشیم.
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صنایــع  فدراســیون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
غذایی کشور 

" کرایه و هزینه های 
حمل و نقل کمر تولید 

را شکسته است / اجازه 
واردات ماشین های 

سنگین دسته دوم مدل 
باال وعدم اخذ تعرفه 

گمرکی انقالب بزرگی در 
کاهش هزینه ها ایجاد 

می کند "
مهنــدس امیررضــا ثابــت پــی گفــت :کنتــرل و 
کاهــش قیمت بســیاری از محصــوالت غذایی 
در گرو کاهش هزینه های حمل و نقل اســت  
و ایــن کار بــا  صــدور مجــوز واردات  ماشــین 
هــای ســنگین بــا ســه تــا پنــج ســال کارکــرد با 

تعرفه گمرکی صفر شــدنی است.
به طور کلی هر چقدر توان یک کشور در حوزه 
حمل و نقل بیشــتر باشد، شاهد عملکرد بهتر 
مجموعه اقتصادی آن خواهیم بود. بنابراین 
یافتگــی  توســعه  هــای  دروازه  بــه  رســیدن 
بــدون در نظــر گرفتن نقش بــا اهمیت حمل و 

نقل امکانپذیر نمی شود.
نقــل  و  حمــل  اثرگــذاری  هــای  حــوزه  از  یکــی 
در ســاختار تولیــد، ســهم هزینــه هــای آن در 
بهــای تمام شــده تولیــدات اســت. در نتیجه 
جدیــد  هــای  شــبکه  افزایــش  و  بازســازی 
ارتباطــی و نوســازی نــاوگان جــزو امــور بســیار 
بــه آن  کــه هــر دولتــی نســبت  مهمــی اســت 

اهتمام ویژه ای دارد.
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صنایع غذایی

امیررضا ثابت پی 

در مــورد ایــران بایــد گفــت یکــی از عوامل غیر 
رقابتی شــدن محصــوالت ایرانــی در بازارهای 
هــدف مســاله گــران بــودن آنهــا نســبت بــه 
کاالهــای مشــابه تولیــد ســایر کشورهاســت. 
بخشــی از ایــن مشــکل معطــوف بــه سیســتم 
ضعیف حمل و نقل کشــور اســت. حال سوال 
اینجاســت کــه اتخاذ چــه رویکردی مــی تواند 
این مشــکل را برطرف سازد؟ و چه زیرساخت 

هایی برای حل این معضل الزم اســت؟
 2 در  رســمی  هــای  مقــام  اظهــارات  برپایــه 
درصــد   35 تــا   30 از  بیــش  گذشــته،  ســال 
قیمــت تمام شــده یــک کاالی خــام مربوط به 
هزینه هــای حمل و نقل آن بوده اســت. این 
مســاله در مورد کاالهــای صادراتی به حدود 
افــزون مــی شــود. در حالــی کــه  25 درصــد 
در کشــورهای صنعتــی ایــن ســهم حداکثــر 18 

درصد است.
در ایــن خصوص مهنــدس امیررضــا ثابت پی 
رئیــس هیئــت مدیــره فدراســیون تشــکلهای 
 : گفــت  کشــاورزی  و  غذایــی  صنایــع  بخــش 
حمــل  هــای  هزینــه  بــاالی  قیمــت  متاســفانه 
و نقــل در کشــور بــه جایــی رســیده کــه گاهــا 
شــاهد آن هســتیم کــه هزینه ی حمــل و نقل 
برخــی محصــوالت کشــاورزی از هزینه ی خود 
آن کاال بیشــتر مــی شــود و ایــن باعــث گرانــی 

محصوالت بخش کشــاورزی شده است.
محصــوالت  مثــال  افزود:بعنــوان  پــی  ثابــت 
کشاورزی در جنوب کشور)جهرم(  محصوالتی 
و…  ،بادمجــان  گوجــه  مرکبــات،  انــواع  مثــل 
را بخواهیــم بــه شمالشــرق کشــور برســانیم، 
هزینــه حمل از قیمت خود محصول بیشــتر می 

شود.
این فعــال صنایع غذایی علت  افزایش حمل 
و نقــل و تاثیــر آن بــر قیمت محصــول نهایی را 
گــران شــدن خــود خــودرو دانســت و گفــت : 
بعنــوان مثــال وقتی یک خودروی ایســوزو که 
قیمتــش صد میلیون تومــان بوده، امروز یک 
میلیارد و دویســت و سیصد تومان است و یا 
ماشــین ولو و اسکانیا هشــتصد میلیون بوده 
پنــج میلیــار و شــش میلیــارد مــی باشــد  االن 
طبیعی اســت کــه باعــث گرانی لــوازم یدکی و 

درنهایــت خدمــات و هزینه هــای حمل و نقل 
شــود . برای همین  یک ماشــین صد میلیونی 
قبــال بــا دویســت و پنجــاه  هــزار تومــان کرایه 
باربــری مــی کرد ولــی االن کــه ماشــینش یک 

میلیاردی اســت ، دو میلیون می گیرد.
نــو  نامــی  غذایــی  صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
افــزود: یــا بعنوان مثال یک نیســان وانت که 
در گذشته نه چندان دور  قیمتی معادل سی 
میلیــون تومان داشــت، ماهیانه پنــج میلیون 
برای صاحبش درآمدزایی داشــت ولی اکنون 
ســیصد  نزدیــک  قیمــت  بــا  ماشــین  همیــن 
میلیــون، تنهــا پنــج میلیون تومان بهــره بانکی 
آن اســت و صرفــه نیســت کــه بــا ایــن هزینه 
هــا و قیمــت هــا حمــل و نقــل را انجــام دهنــد 
. نتیجــه ایــن افزایــش قیمــت هــا  در نهایــت 
باعث فشــار بیشــتر بر قشر آسیب پذیر جامعه 

می شود.
امیررضــا ثابــت پــی بــرای حــل ایــن معضــل و 
کاهــش هزینــه های حمل و نقــل و در نهایت 
کاهش قیمت  سایر کاالها از جمله محصوالت 
 : گفــت  باغــی و صنایــع غذایــی   ، کشــاورزی 
پیشــنهاد می کنم دولت اوال واردات ماشــین 
های ســنگین را آزاد کند و ثانیا تعرفه واردات  
ماشــین های سنگین دســته دوم  نه چندان 
قدیمــی مثــال 2015 تــا 2018 را صفــر کنــد. چرا 
که این ماشــین ها عــالوه براینکه نســبت به 
ماشــین هــای ســنگین چینــی از کیفیــت بهتری 
پاییــن  مراتــب  بــه  قیمتهــای  بــا  برخوردارنــد 
تــر و حتــی یــک چهــارم و یــک پنجــم قیمــت در 
اروپاســت از کارایی خوبی برخوردارند و چون 
چهــار پنــج ســالی هــم از تولیدشــان گذشــته 
قیمتهایشــان بــه شــدت پاییــن تر از ماشــین 
هــای صفــر کیلومتراســت و باعــث مــی شــود 
قیمت ماشــین های ســنگین  باربری در کشور 
نیــز پاییــن بیایــد و همیــن شکســتن انحصــار  
باعــث کاهش ســایر خدمــات از جمله کاهش 
قیمــت محصــوالت نهایــی کشــاورزی و صنایع 

غذایی کشور می شود.
مدیرعامــل گــروه صنایع غ`ذایــی نامی نو در 
ادامه گفت : با این راهکار کرایه از ده میلیون 
با یک میلیون تومان می رســد و ماشین های 
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رئیس شورای ملی زعفران خبر داد:

رشد ۱۵درصدی صادرات 
طالی سرخ در هفت ماهه 

اول سال ۹۹
مهنــدس محســن احتشــام از رشــد 15درصدی 
زعفران در هفت ماهه اول ســال 99 نســبت به 

سال گذشته خبر داد.
رئیس شــورای ملی زعفــران در گفتگو با خبر نگار 
مــا گفت: قیمت زعفران با توجه به درجه بندی 
هــای مختلــف و بر اســاس نوع زعفــران با توجه 
بــه آنچــه در بــازار تجــارت این محصــول متعارف 
میلیــون  هجــده  تــا  میلیــون  هشــت  از  هســت 
تومــان قیمــت گذاری و خرید می شــود ، وی با 
توجــه بــه اینکــه میزان صــادرات ایــن محصول 
در دو ماهه اول ســال به دلیل شــیوع کرونا و 
محدودیــت های حمل و نقل به حداقل ممکن 
رسیده بود، گفت :صادرات زعفران از نظر وزنی 
هفــت ماهه امســال نســبت بــه مدت مشــابه 
15درصــد رشــد داشــته و پیش بینی می شــود 
امســال بیش 300تن صادارات زعفران داشته 
باشیم، که با توجه به اینن موضوع نسبت به 
ســال 98افزایش صادرات پیش بینی می شود 

داشته باشیم
احتشــام افزود : میزان تولید زعفران نیز نسبت 
بــه ســال گذشــته افزایشــی نداشــته بلکــه بــا 
توجــه بــه ضایعات بــاالی گل زعفــران در فصل 
برداشــت بخاطر کرونا محصول نســبت به سال 

گذشته کمتر نیزخواهد بود
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران 
قائن در خصوص وضعیت تولید زرشک نیز گفت : 
در مورد زرشک نیز محصول امسال از سال گذشته 
کمتــر بوده چرا که امســال رهن زرشــک نبوده و بر 
آورد مــی شــود میزان کل زرشــک برداشــت شــده 
کمتر از 15000تن باشد در صورتیکه سال گذشته 
22000تن زرشــک خشــک برداشــت شــده است. 
که ایــن موضوع می توانــد در افزایش قیمت این 

محصول تاثیر بسزایی داشته باشد.

گران و با کیفیت پایین با بیســت سال کارکرد 
هــم از رده خــارج می شــوند و  مثال یــک بنز 10 
تــن بــا قیمــت 2میلیــارد که بیســت ســال هم 
کارکرده در مقایســه با  ماشــینی که سه سال 
کارکرده اســت و قیمتش هم نصف آن اســت 
بــه مرور کنــار گذاشــته مــی شــود.اینطور هم 
کیفیــت رانندگی بهتر می شــود، هــم جاده ها 
ایمن می شــود و درنهایت یک ســری ماشین 
ارزان دســته دوم مدل باال  با شرط اینکه زیر 
100 هــزار کیلومتــر کارکــرده باشــد و بیــن ســه 
تــا پنج ســال از تولیدش گذشــته باشــد وارد 

کرده ایم.
ایــن کارآفریــن صنایــع غذایــی کشــور افزود : 
اگــر 50 هــزار دســتگاه از  این ماشــین ها وارد 
کشــور شود و گمرکی هم به آنها تعلق نگیرد، 
قیمــت ترانزیــت کشــور با یــک ترفنــد معمولی 
نصــف می شــود و با شکســتن قیمــت حمل و 
نقــل ، گشــایش تولید هم صــورت  می گیرد.  
ثابــت پی در پایــان گفت  :بعنــوان مثال االن 
ســیب زمینــی در منطقــه ارومیــه و اردبیــل  به 
دلیــل حمــل و نقــل نمــی توانیــم بخریــم. چرا 
کــه قیمــت حمل و نقــل آن از خود کاال بیشــتر 
هــای  ماشــین  آوردن  بــا  نظــرم   بــه   . اســت 
اســکانیا،ولو و بنــز بــا کیفیــت  کــه  هــزار بــار از 
ماشــین های صفر کیلومتر چینی بهتر هســت و 
قیمتش یک چهارم آن اســت تحول در صنعت 
حمل و نقل شــکل می گیرد و کمک زیادی به 

رونق و جهش تولید خواهد شــد.

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره گروه کاله در 
گفتگو با همگام با صنعت خبر داد: 

" احداث دوازده واحد 
تولیدی در سال جهش تولید"

غالمعلـــــی ســـــلیمانی گفت : در ســـــال جهش 
تولید بـــــه طور میانگین در هر ماه یک واحد 
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تولیدی  واحدهـــــای  مجموعـــــه  به  تولیـــــدی 
است وده  افز سولیکو  وه  گر

وه ســـــولیکو )کاله( در پاســـــخ  بنیانگـــــذار گر
به ســـــئوال خبرنگار ما مبنـــــی بر نقش بخش 
و  اشـــــتغال  تولیـــــد،  مســـــئله  در  خصوصـــــی 
چهل  در   : گفـــــت  کشـــــور  اقتصـــــادی  ونـــــق  ر
به  اســـــاس عشـــــق و عالقه  بـــــر  ســـــالی که 
از  تولیـــــد  کارخانه ایجاد کردم  توانســـــتیم  
به  رگ  بز خانـــــواده  به یک  وز  امـــــر نفر،  یک 
ی  برســـــیم و موفق شـــــدیم در  1٧٠٠٠ نفـــــر
1399    نـــــه واحد تولیـــــدى  دیگر در  ســـــال 
وه  اضافه کنیم   مـــــد ت نه ماه  به  این گـــــر
پایان  تـــــا  اند و  بـــــه تولید هم رســـــیده  که 
ســـــال ســـــه واحد تولیدى دیگـــــر  نیزتحویل 

داد. خواهیم 
وه  گر هـــــدف    : گفـــــت  ســـــلیمانی  غالمعلـــــی 
ســـــولیکو بر ایـــــن خواهد بود  که در ســـــال 
1400  دوازده واحـــــد تولیدی و در ســـــال  ،
1401 نیـــــز دوازده واحـــــد تولیـــــدی دیگر به 
وده  افز کالـــــه  وه  گـــــر تولیـــــدی  واحدهـــــای 
شـــــود و به ملت ایران تحول دهم . وی در 
توســـــعه  در  دولتی  بخش  حمایت  خصـــــوص 
هـــــای صـــــورت گرفته گفـــــت : اگر مســـــولین 
تشکر  آنها  از  نشـــــوند  وژه  پر این  اجراء  مانع 

کرد. خواهم 
بعنوان  کشـــــور  برجســـــته  ین  کارآفر ایـــــن  از 
غذایی  صنایع  وه  گـــــر در  کل  فرمانـــــده  یک 
تولید  و  ی  نـــــوآور با  که  شـــــود  می  یاد  کاله 
محصـــــوالت جدیـــــد و صـــــادرات  بـــــه اکثـــــر 
ایـــــاالت متحده  از جمله  کشـــــورهای جهـــــان 
یـــــکا گام بلنـــــدی در جهـــــش  و توســـــعه  امر
کیفـــــی صنعت لبنیات کشـــــور و فرآورده های 

گوشـــــتی در دهه اخیر داشته است. 
توان به  افتخارات غالمعلی ســـــلیمانی می  از 
توسط  ملی  شایسته  مدیر  عالی  نشـــــان  اخذ 
سال  در  وحانی  ر حســـــن  ایران  رئیس جمهور 
95 و همچنیـــــن مدال افتخـــــار ملی صادرات 
، انتخـــــاب بـــــه عنـــــوان بـــــه عنـــــوان نخبـــــه 
 2015 اقتصادی در جهان اســـــالم در ســـــال 
و یکـــــی از افراد تأثیرگـــــذار در حوزه اقتصاد 
ســـــازمان  بین الملل  تجـــــارت  مرکز  ســـــوی  از 
یافت  در و  ی  مالز در  اســـــالمی  ی های  همکار
تندیـــــس و نشـــــان امین الضـــــرب را از اتاق 
ی در  ز و کشـــــاور رگانـــــی، صنایع، معادن  باز

. کرد  اشاره  وحدت  تاالر 

غالمعلی سلیمانی 

محسن احتشام 
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بــه گــزارش همــگام بــا صنعت بــه نقــل از جهان 
بــرای  اولیــه  مــواد  کمبــود  خطــر  زنــگ  صنعــت، 
تولید کننــدگان دارو، الــکل، کاغذ، مقــوا و … در 
شــرایط بحرانــی کرونــا در حالی به صــدا در آمده 
بود که با تالش صنعتگران و پیگیری رســانه ها، 
خطر از بیخ گوش سالمت مردم گذشت. به این 
ترتیب پنج ابرکارخانه در حوزه پاالیش غالت که 
بــا بی برنامگی وزارت کشــاورزی در ســال جهش 
تولیــد حــدود 25 روز تعطیــل شــده بودنــد، بار 
دیگــر بــه مــدار تولید بازگشــتند تــا در بخشــی از 
فعالیت هــای خود مــواد اولیه تولیــد الکل یعنی 
دکســتروز را بــرای صنایــع دارویــی کشــور فراهم 
کننــد. از ایــن رو بزرگ تریــن پاالیشــگاه غــالت 
خاورمیانه که متعلق به گروه صنعتی و پژوهشی 
زر است نیز فعالیت خود را به طور جدی آغاز کرده 
است. اگرچه شواهد امر گویای آن است که این 
گــروه صنعتی و پژوهشــی کــه تاکنون توانســته 
بــا تکیــه بــر تــوان و ظرفیــت دانــش متخصصان 
خــود در بخش افزایش کیفیــت تولیدات داخلی 
صنعت غذایی کشور نقش قابل توجهی داشته 
باشــد، با مشکالت جدی دیگری در حوزه تولید 
روبــه رو اســت کــه به طــور حتــم در ایــن گزارش 
به علل بروز چنین چالش هایی در ســال جهش 

تولید خواهیم پرداخت.
عنــوان  بــه  زر  غــالت  پاالیشــگاه  تعطیلــی  خبــر 
بزرگ تریــن پاالیشــگاه غــالت خاورمیانــه در کنار 
توقــف فعالیت دیگــر پاالیشــگاه های موجود در 
کشور آنچنان تاسف برانگیز بود که تیم رسانه ای 
»جهــان صنعــت« راهــی اســتان البــرز شــد تــا از 
نزدیک در جریان چالش های ایجاد شده در این 
حوزه قرار بگیرد و با فعاالن این صنعت گفت وگو 
کنــد. بــر همیــن اســاس فعــاالن ایــن صنعــت با 

مرتضی سلطانی نابغه صنعتی کشور: 
فعالیت مگا پروژه »زرکام« در اوج تحریم

با تحمل، سالمت و شفافیت آغاز شد
انتقاد از راه اندازی سامانه بازارگاه اعالم کردند 
کــه تا قبل از ایجاد ســامانه بــازارگاه، خریدهای 
خــود را از بــازار و وارد کنندگان انجــام می دادند، 
امــا بعــد از ایجــاد ســامانه بــازارگاه بــرای صنایع 
دسترســی ایجاد نشد به طوری که کارخانه های 
بالتکلیفــی  در  روز   25 حــدود  پاالیشــگاهی 
قرارگرفتند. وضعیتی که منجر به بیکاری کارگران 
زیادی در این بخش شد و خسارت قابل توجهی 

را برای این مجموعه ها به دنبال داشت.
خطر در کمین تولید الکل

صنعــت  کــد  تخصیــص  عــدم  واقــع  در 
شــرکت  پنــج  بــرای  بــازارگاه  ســامانه  در 
پاالیشــگاهی باعــث شــد تــا ذرت مــورد نیاز نه 
بــا هزار تومــان باالتــر از قیمت مصــوب که حتی 
بــا ســه برابر قیمــت مصوب هــم در اختیــار این 
گروه هــای صنعتــی از فعاالن صنعت قــرار نگیرد 
که نتیجه این امر تعطیلی واحدهای یادشده را 
به دنبال داشت و عالوه بر ایجاد سیل بیکاری 
همچــون  محصوالتــی  تولیــد  بخــش،  ایــن  در 
الکل را نیز در کشــور تحت الشــعاع قــرار داد. اما 
پــس از تعطیلــی 25 روزه ایــن ابرکارخانه ها، در 
نهایت این اختالل بزرگ در صنعت رفع و رجوع 
شــد. اگرچــه همچنــان نیز مشــخص نیســت که 
کارخانه هــای تولیدی کشــور از ایــن پس با چه 

شرایطی باید به فعالیت خود ادامه دهند.
رییــس  در همیــن خصــوص مرتضــی ســلطانی 
هیات مدیره پاالیشــگاه غالت زر بــا بیان اینکه 
می توانســت  غــالت  پاالیشــگاه های  تعطیلــی 
ســیلی از بیــکاری را در کشــور ایجاد کنــد، گفت: 
متاســفانه تعطیلی 5 کارخانه پاالیش غالت به 
بیــش از 25 روز رســید در حالی کــه این اختالل 
بــزرگ در صنعــت در ابتدا چنــدان اهمیتی برای 
مســووالن نداشــت. بــه ایــن ترتیــب تعطیلــی 
تولیدکننــدگان  غــالت کشــور،  پاالیشــگاه های 
دارو ، الــکل، کاغــذ و مقوا و ســایر محصوالت را 

با مشکل مواد اولیه مواجه کرد.
ســلطانی نابغــه صنعتــی و تولیــدی کشــور کــه 
تحمل، ســالمت و شــفافیت از ویژگی های کاری 

وی در ســخت ترین شــرایط اقتصــادی به شــمار 
ایــن در حالــی  کــرد:  مــی رود، در ادامــه اظهــار 
است که طی روزهای گذشته با همکاری وزارت 
کشــاورزی، مواد اولیه ذرت ایــن کارخانجات با 
کد بازارگاه تامین شد و مجموعه های پاالیشی 

در حوزه غالت، فعالیت خود را آغاز کردند.
تبعات عدم بهره مندی صنایع از کد بازارگاه

ســلطانی با بیــان اینکه ایــن مجموعه ها پس از 
25 روز تعطیلی آغاز به کار کردند، گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی متصدی تامین نهاده های دام 
و طیــور اســت در حالــی کــه به دلیــل وجود یک 
حلقــه مفقــوده در ایــن زمینــه، صنایع کشــور از 
کــد بــازارگاه برای تامیــن مواد اولیــه ذرت خود 

بهره مند نبودند.
زر  غالت  پاالیشــــــــــگاه  هیات مدیره  رییــــــــــس 
افزود: بر این اســــــــــاس باید در این خصوص 
صمت  وزارت  و  جهادکشــــــــــاورزی  وزارت  بین 
تامین  مسوولیت  که  می شد  تعریف  راهکاری 
ذرت پاالیشــــــــــگاه های غالت را یک وزارتخانه 
اســــــــــت که  این در حالی  بگیــــــــــرد.  بر عهده 
 متاســــــــــفانه تا وزارت کشــــــــــاورزی کد بازارگاه
روز   25 بدهد،  اختصاص  پاالیشگاه ها  به  را 
این مجموعه های صنعتی تعطیل شد و آسیب 
بسیار جدی برای تامین مواد اولیه الکل یعنی 

در  وجودآمد.  به  دکستروز 
بار  اولین  برای  که  حالی 
این پاالیشگاه های غالت 
تواستند  دانش بنیان 
در  الکل  تولیــــــــــد  برای 

کشور، دکستروز را از ذرت 
جایگزین مالس کنند.

وی بــا اشــاره بــه اینکه 
در اوج بحران کرونا که 
مــردم نیــاز شــدید به 
الــکل صنعتی داشــتند 
ایــن مشــکالت ایجــاد 
کــرد:  اظهــار  شــد، 

ایــن  حــال  ایــن  بــا 
بــه  پاالیشــگاه ها 
توانســتند  موقــع 

بــرای  اولیــه  مــواد 
تولیــد الکل را به 

ی  عه هــا مجمو

مرتضی سلطانی 
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داروســازی ارســال کننــد به طــوری که تــا زمان 
در  کمبــودی  غــالت،  پاالیشــگاه های  فعالیــت 

زمینه تولید الکل وجود نداشت.
تالش می کنیم مردم دچار کمبود نشوند

زر  غــالت  پاالیشــگاه  هیات مدیــره  رییــس 
گفــت: امیدواریــم بــا حمایــت همــه صنعتگران 
و همچنیــن وزارت جهــاد کشــاورزی بتوانیم 25 
روزی کــه مجموعه هــا تعطیــل بودنــد را جبــران 
کنیم تا مردم در این شرایط بحرانی دچار کمبود 
نشوند.سلطانی بیان کرد: اگر مشکل جدیدی 
پیــش نیاید، این مجموعه ها همچون گذشــته 

و با ظرفیت باالتر به کار خود ادامه می دهند.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریم دیگر شــاهد چنین 
کارگــران  اگرچــه  افــزود:  نباشــیم،  تعطیلی هایــی 
بیــکار  پاالیشــگاه ها  تعطیلــی  تاثیــر  تحــت  زیــادی 
پرداخــت  بــا  مجموعه هــا  متولیــان  امــا  شــدند 
حقوق ها، خســارت ایــن روزهای بحرانــی را جبران 

کردند.
سلطانی تاکید کرد: اگر تعطیلی این پاالیشگاه ها 
تــا 10 روز دیگــر ادامه پیدا می کرد، همه متوجه 
می شــدند که چه بحران کمبود الکلی در کشــور 

اتفاق می افتاد.
توقف فعالیت طرح نمونه صنعتی

وزارت  همـــــکاری  بـــــا  اینکـــــه  وجـــــود  بـــــا 
جهادکشاورزی، پاالیشگاه های غالت ازجمله 
پاالیشـــــگاه غـــــالت زر به مدار تولید بازگشـــــتند اما 
متاســـــفانه واحدهای تولیدی کشـــــور به دلیل به 
کارگیری سیاســـــت های نســـــنجیده از ســـــوی برخی 
مســـــووالن یا ارگان ها با مشـــــکالت جـــــدی مواجه 
هســـــتند که منجر به توقف خط تولید شده آن هم 
در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده 
اســـــت. به این ترتیب حین بازدید »جهان صنعت« 
از این واحد بـــــزرگ صنعتی و پژوهشـــــی، با توقف 
یک ساله فعالیت پروژه کانفکشنری زرکام به عنوان 
طـــــرح نمونه صنعتی روبه رو شـــــدیم کـــــه به گفته 
متولیان امر، علت آن بدبینی های نظارتی و همچنین 
حسادت ها و کارشکنی های برخی مدیران ناکارآمد 

در برخی ارگان ها و سازمان ها بوده است.
درباره مگاپروژه زرکام

به بـــــاور رییس هیات مدیره پاالیشـــــگاه غالت 
زر، پروژه زرکام قادر اســـــت صنعت شیرینی و 
شکالت کشـــــور را یکباره متحول کند. مرتضی 
ســـــلطانی با تاکید بر اینکه محصوالت این مگاپروژه 
از نظـــــر کیفیـــــت و قیمـــــت و همچنین بســـــته بندی از 

شاخص های مناسبی برخوردار هســـــتند، اظهار کرد: 
این موضوع می تواند عالوه بـــــر بازارهای صادراتی، 
مصرف کننده داخلی را نیـــــز با برندی معتبر در صنعت 
شیرینی و شکالت و نان مواجه کند که حتی می تواند 
با برندهای معتبر دنیا مانند Nestle ، Mars و … رقابت 
کند.در واقع قرار بود بـــــا فعالیت زرکام، مجموعه ای 
بی نظیر از تولیدات به بازارهـــــای صادراتی دنیا ارائه 
شود که بدون شـــــک محصوالت تولیدی این پروژه 
محصوالتی بودند که تـــــا پیش از این در ایران تولید 
نشده اند. اما متاسفانه برخی کارشکنی ها باعث شد 

مگاپروژه ای با این ویژگی های خاص متوقف شود.
این در حالی است که گروه صنعتی و پژوهشی زر 
در راســتای سند چشم انداز کشور و با بهره گیری 
از آخریــن یافته های علمی و فنــاوری نوین، این 
مگاپــروژه در صنایــع تبدیلــی را در دســت اجــرا 
و توســعه داشــت. در واقــع بزرگ تریــن پــروژه 
کانفکشــنری خاورمیانــه، بــه نــام زرکام کــه در 

شرایط سخت اقتصادی فعلی در حال اجرا بود.
ایــن پــروژه بــزرگ کــه توســط مهندســان جوان 
کشــور طراحی شــد و به دســت کارگــران ایرانی 
در حــال اجــرا بــود، ابعــاد تحقیقاتــی، تولیدی و 
صنعتــی منحصر به فردی داشــته و ضمن ایجاد 
اشــتغال مســتقیم بــرای پنــج هــزار نفــر، موجــب 

توسعه شبکه مویرگی کسب و کارهای مرتبط در 
کل کشور می شد.

قطب شیرینی و شکالت منطقه خاورمیانه
پــروژه  از  بهره بــرداری  دیگــر  ســوی  از 
بــه  را  ایــران  می توانســت  زر،  کانفکشــنری 
قطب تولید محصوالت جدید و باکیفیت شــیرینی 
و شــکالت در منطقــه تبدیــل کنــد و بــه انحصــار 
شــرکت های چندملیتــی ماننــد مــارس، نســتله و 
… پایــان دهــد. این در حالی اســت کــه هلدینگ 
زر توانســته بــود در یــک ســایت عظیــم، مجموعه 
از  نیازمندی هــای تولیــد محصــوالت کانفکشــنری 
قبیل لجســتیک زمینی، جــاده ای و ریلــی، دریایی، 
ســیلوهای ذخیره ســازی غالت پاالیشــگاه غالت، 
شیرین کننده فروکتوز، روغن و آرد را گرد هم آورد.

با این حال و در صورتی که این مجموعه در این 
ابعاد در دنیا کم نظیر اســت، با توقف یک ســاله 
فعالیــت ایــن مگاپــروژه روبــه رو بودیــم کــه به 
طــور حتــم تبعــات جبران ناپذیــری را در اقتصــاد 
کشــور بــه دنبــال داشــته اســت. در واقــع ایــن 
پــروژه عظیــم دانش بنیان در حالی می توانســت 
ارزش افزوده قابل توجهی را برای اقتصاد کشور 
ایجــاد کنــد کــه بــه دلیــل برخــی کارشــکنی های 
بی پشــتوانه حــدود یــک ســال متوقــف شــد و 
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ســرمایه گذاری تولیدکننده هــای بــزرگ ایرانــی 
بی نتیجــه باقــی مانــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
قــرار بود بــرای تبدیل ایران به قطب شــیرینی و 
شکالت منطقه خاورمیانه، این کارخانه مدرن با 
استفاده از جدیدترین تجهیزات روز دنیا نه تنها 
کام را شــیرین کند بلکه به غرور و افتخار ملی ما 

جانی دوباره ببخشد.
واحدهایی مثل هلدینگ زر در کشور نداریم

بــر اســاس آنچه غالمحســین شــافعی رییــس اتاق 
اســت، واحدهایــی  کــرده  اعــالم  ایــران  بازرگانــی 
همچون هلدینگ زر در کشور نداریم و آنچه امروزه 
در کشــور بــه نــام تولیــد جا افتــاده بیشــتر مونتاژ و 
خام فروشــی اســت بــه طــوری کــه مجموعه هــای 
باشــند  ارز  تولیدکننــده  آنکــه  از  بیــش  تولیــدی 
مصرف کننده آن هستند. این در حالی است که به 
بــاور وی و بســیاری دیگر از صاحبنظــران اقتصادی، 
گــروه زر نشــان از امیــدواری بــرای جوانــان کشــور 
اســت که می توان در کشــوری مانند ایــران با همه 
مشــکالت اقتصــادی و تولیــدی نیز با دســت خالی 

کارهای بزرگ انجام داد.
بــه عبــارت دیگــر ایــن مجموعــه در بخــش افزایش 
کیفیت تولیدات داخلی صنعت غذایی کشور با تکیه 
بر توان و ظرفیت دانش متخصصان خود توانسته 
نقــش موثــری ایفا کنــد. در ایــن میان اشــتغالزایی 
را بایــد یکــی از مهم تریــن اقدامات موثــر این گروه 
صنعتی معرفی کرد؛ اقدامی که با تکیه بر بنیان های 

دانش، رویکرد اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند.
گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر در ســالیان متمــادی 
فعالیــت خــود موفــق بــه خلــق ده هــا محصــول و 
برنــد مشــهور در صنایــع غذایــی شــده  اســت، بــه 
مصرف کننــدگان  از  عظیمــی  بخــش  کــه  گونــه ای 
بین المللی و منطقه ای محصوالت زر جزو اصلی سبد 
خریدشــان است. تقریبا تمامی ایرانیان و بخشی از 
مصرف کننــدگان منطقه ای و بین المللی با بســیاری 
از برندهای زر آشنا هستند؛ انواع محصوالت پاستا 
و ماکارونــی با برند »زرمــاکارون« به عنوان دومین 
تولیدکننــده پاســتا در جهــان افتخــاری اســت کــه 
ایــن گروه صنعتی به آن می بالــد. انواع محصوالت 
دانش بنیان )High Tech( با دانش و فناوری نوین 
که ایران را به سومین تولیدکننده فروکتوز در جهان 

تبدیل کرده است.
آشنایی با گروه صنعتی و پژوهشی زر

بــا  زر  پژوهشــی  و  صنعتــی  گــروه  واقــع  در 
راه اندازی بزرگ ترین سایت تولید محصوالت 

ماکارونــی و پاســتا در منطقــه بــه عنــوان دومیــن 
تولیدکننــده ماکارونــی و پاســتا در جهــان شــناخته 
می شود و 70 درصد سهم بازار داخلی و 80 درصد 

سهم صادرات پاستا را در اختیار دارد.
این گروه صنعتی با تکیه بر توان و تخصص نیروهای 
انسانی جوان در راستای اجرای برنامه  های توسعه  ای 
بــرای دســتیابی ایــران بــه جایگاهی شایســته  تــر در 
صنعــت و تجارت غــذای جهــان، اقدام به تاســیس 
اولین پاالیشــگاه دانش بنیان غالت در کشور با نام 

پاالیشگاه غالت زر نموده است. از این رو محصوالتی
»High Tech« از خانواده شیرین کننده های طبیعی 
بر پایه ذرت با تاکید بر سه مزیت کیفیت، سالمت 
و صرفــه اقتصادی بــه بازار ایران و جهان وارد شــد 
کــه قبل از بهره بــرداری از این طرح، این محصول در 
لیســت اقــالم محصــوالت وارداتــی به کشــور بوده 
اســت. اما هم اکنــون این محصــوالت دانش بنیان 
جــزو محصوالت صادراتی کشــور قرار گرفته اســت. 
ژانــس تجــارت ایتالیــا در بازدید  بــر همین اســاس آ
میدانــی از گــروه زر اعــالم کــرد: ایــن گــروه یکــی از 
بزرگ تریــن و ســازنده ترین شــرکت های هلدینــگ 
صنعتــی ایران اســت. ایــن در حالی اســت که برخی 
از بهتریــن شــرکتهای ایتالیایــی تامین کننــده اصلی 
آنهــا هســتند. در واقع شــرکت صنعتی زربــه عنوان 
بزرگ تریــن تولید کننــده آرد و ماکارونــی بلغــور در 
آسیا شناخته می شود. گروه زرهمچنین با توجه به 
کیفیــت کالس جهانی بــه نیازهای مشــتریان توجه 
می کند. زر توانســت حدود 60 درصد از بازار داخلی 
را از طریق یک زنجیره تامین بزرگ به دســت آورد و 

همچنین بزرگ ترین صادر کننده ماکارونی در آسیا و 
آفریقا است.

همچنیــن نقش آفرینــی بــه عنــوان بنــدر خشــک، 
استقرار در تقاطع ترانزیتی، دسترسی به شبکه ریلی 
سراســری، وجــود مخــازن مکانیزه نگهــداری غالت 
بــا ظرفیت بــاال از جملــه ویژگی های منحصــر به فرد 

پاالیشگاه غالت زر محسوب می شود.
در حــال حاضر و در شــرایط ســخت اقتصــادی فعلی 
در راســتای سند چشم انداز کشــور و با بهره گیری از 

آخریــن یافته هــای علمــی و فناوری هــای نوین این 
گروه صنعتــی یک مگاپروژه بزرگ در صنایع تبدیلی 
را در دســت اجــرا و توســعه دارد. اگرچــه همانطــور 
کارشــکنی های  خصــوص  ایــن  در  شــد  گفتــه  کــه 
زیادی انجام شــده که در ســال جهش تولید بسیار 
تامل برانگیــز و قابــل بحث اســت. آن هــم در حالی 
که اجرای این طرح عالوه بر اشــتغال در این شرکت 
موجــب بــه حرکــت درآمدن چــرخ بخش هــای دیگر 
صنایع وابســته و اشــتغال افراد بسیاری به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای انجــام و تکمیــل آن 
می شد. ناگفته نماند کسب مدال افتخار صادرات 
نشــان  ایــران، دریافــت هشــت دوره  در صنعــت 
صادرکننده ممتاز ملی، کســب نشان امین الضرب، 
کسب عنوان کارآفرین نمونه ملی، دریافت نشان 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــده در 9 دوره متوالــی، 
دریافــت نشــان واحــد نمونه صنعتــی در کشــور در 
هفت دوره، دریافت 9 دوره نشــان ســیب سالمت 
و کســب نشان واحد نمونه اســتاندارد در 9 دوره، 
بخشی از افتخارات گروه صنعتی و پژوهشی زر است
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یکــی از بزرگترین کارخانه هــای تولید تن ماهی 
کشــور بــا حضــور اعضــای کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس شــورای اســالمی در شهرســتان ســاوه 

افتتاح شد.
مدیــر ایــن واحــد تولیدی بــه خبرنــگاران گفت: 
عملیات راه اندازی کارخانه از 2 سال پیش آغاز 
و امــروز هم به صورت رســمی تولیــد تن ماهی 

را آغاز کرد.
سعید شــیرعلی مدیر کارخانه تن ماهی طبیعت 
از  بــا 50 درصــد  اکنــون  ایــن کارخانــه  افــزود: 
ظرفیــت اصلــی خــود در حــال فعالیــت اســت و 
زمینه ایجاد اشــتغال مستقیم 250 نفر را فراهم 

کرده است.
وی ابــراز امیــدواری کرد کــه تا پایان ســال این 
واحــد تولیــدی بــا ظرفیــت کامل فعالیــت کند و 
شــمار نیروهــای شــاغل در خط تولیــد تن ماهی 

به 450 نفر افزایش یابد.
 بــه گفتــه وی، راه انــدازی خطــوط بســته بندی 
لوبیا و بادمجان هم در این کارخانه در دســتور 
کار اســت که در این بخش نیز 150 نفر مشغول 

به کار خواهند شد.
مدیــر کارخانــه تــن ماهــی طبیعــت تاکیــد کــرد: 
تــن  کارخانــه  بزرگتریــن  تولیــدی  واحــد  ایــن 
ماهی کشــور این که فقط در یک شــیفت روزانه 
مــی توانــد 60 تــن تولید داشــته باشــد و از نظر 
بزرگتریــن  زمــره  در  هــم  وســعت  و  تجهیــزات 

واحدهای تولیدی تن ماهی در کشور است.
وی از مســئوالن و اعضای کمیســیون کشاورزی 
مجلــس درخواســت کــرد کــه در زمینــه چرخــه 

تامین ماهی این واحد تولیدی را یاری دهند.
سعید شیرعلی افزود: در برخی فصول سال که 
ممنوعیــت صید در داخل کشــور داریــم، ناگزیر 

هستیم که از ماهی وارداتی استفاده کنیم.
بــرای  ارز  تخصیــص  زمینــه  در  کــرد:  تاکیــد  وی 

واردات ماهی از کشــورهایی چون هندوســتان 
مشــکالتی داریم کــه از مســئوالن و نمایندگان 
مجلــس درخواســت می کنیم مــا را در این زمینه 

یاری دهند.
اظهــار  ماهــی  تــن  تولیــدی  واحــد  ایــن  مدیــر 
داشــت: بخشــی از تولیدات ایــن واحد تولیدی 
بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس صــادر مــی 
شــود اما اکنون با مشکل واردات ماهی از خارج 
مواجــه هســتیم و اصلــی ترین خواســته ما رفع 

این مانع است.
اعضــای کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
اســالمی همــراه بــا 2 تــن از معاونیــن وزارتخانه 
هــای جهــاد کشــاورزی و نیــرو بــه درخواســت 
ایــن  بــه  زرندیــه  و  ســاوه  مــردم  نماینــده 

شهرستانها سفر کردند..
هــای  ماهــی  بهتریــن  از  طبیعــت  ماهــی  تــن 
گیــدر تولیــد میشــود کــه ایــن ماهــی از جملــه 
مرغوب تریــن گونــه  های ماهی تون اســت که 
و  گرمســیری  مناطــق  نیمه ســطحی  آب هــای  در 
جهــان  سراســر  اقیانوس هــای  نیمه گرمســیری 
زندگــی می کنــد. در فراینــد تولیــد تــون ماهــی 
تمامــی  و  بهداشــتی  مســایل  تمــام  طبیعــت 
اســتانداردهای الزم جهــت تولیــد محصــول بــا 
کیفیــت رعایت می شــود، همچنیــن رعایت وزن 
آبکــش مطابق جدول محصــول و رعایت حقوق 
مشــتریان از نکات مهم و قابل توجه می باشد 
و به علت اســتفاده از روش استرلیزاســیون به 
هیــچ عنــوان از مــواد نگهدارنده اســتفاده نمی 
تــون ماهــی طبیعــت دارای چهــار طعــم  شــود. 

متفاوت است.
گفتنــی اســت شــرکت صنایــع غذایــی طبیعــت 
ســبز پارس کهن )میهــن( در زمینــه تولید انواع 
برنــج، روغــن خوراکــی، رب گوجــه  محصــوالت 

فرنگی، چای و تن ماهی نیز فعال است.

شرکت طبیعت
بزرگترین واحد تولید کنسرو 
ماهی خاورمیانه را در ساوه 
افتتاح کرد
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وقتــی پــای صحبت آقــای مهندس حمیــد فهندژ 
ســعدی نشســتم ، بازهــم حس وطن پرســتی و 
تمایــل فــراوان بــه توســعه و آبادانی کشــور را از 
زبان یک کارآفرین برجســته و خیر کشــور متوجه 
شــدم . ایــن حــس را در بیشــتر افــراد موفــق و 
کارآفریــن و پر تالش مشــترک مــی بینم و همین 
تالش برای توســعه کشــور باعث تقویت بخش 
تولید و موفقیت در شرکتهای مختلف با این نگاه 
شــده اســت . این مســئله را به وضوح در گروه 
یــک و یک مشــاهده کــردم، غول بــزرگ صنایع 
غذایــی کشــور کــه نزدیــک به شــصت ســال در 
صنعت غذای کشــور شناخته شده است و کمتر 
کسی در دنیاست که نام یک و یک و محصوالت 
آن را نشــنیده باشد. همین باعث شده که یک 
و یک یک برند جهانی باشد و اکنون به بیش از 

40 کشور جهان صادرات داشته باشد . 
حــاج حمیــد فهنــدژ بــه قــدری عاشــق تولیــد و 
صادرات اســت کــه خودش کتاب نفیســی  را در 
خصــوص محصــوالت یــک و یــک بــه زبــان های 
مختلــف چــاپ کرده و با عشــق و عالقــه آن را به 

ما هدیه کرد .
توجــه خواننــدگان عزیــز را بــه صحبتهــای رئیس 
گــروه صنعتی یک و یــک در گفتگوی کوتاهی که 

با ایشان داشتم جلب می کنم.
اگــر انســان در خوشــبینانه تریــن حالت خــود 100 
ســال عمــر کنــد ،  36500 روز معــادل 876000 
زنــده  دقیقــه   52560000 ومعــادل  ســاعت 
است.30 میلیون دقیقه آن در خواب و خوراک و 
ترافیک و روزهای تعطیل است، 21 میلیون دقیقه 
در دوران تحصیــل و کودکی می گذرد. حاال شــما 
ببینید، چطور باید برنامه ریزی کنید تا  یک دولتی 
مثــل دولــت یازدهم  وقتــی ،حدود  پانــزده هزار  
بخشــنامه برای ســازمان ها  و وزارتخانه هایشان 
تنظیــم و صادر می کنند  مــردم را گرفتار می کنند. 
بخاطــر عــدم مدیریــت خودشــان و بعــد هم می 
آیند از یک مفســد اقتصــادی رونمایی می کنند ، 
دزدها همان کسانی هستند که از همین سیستم 
بوجود می آیند و هر کسی نمی تواند دزدی بکند.
چرا که به چیزی دسترســی ندارند. این رویه که 

دولت می رود به قهقرا  و ناکجا آباد است .
بــه  االن  :همیــن  افــزود  فهنــدژ  حمیــد  حــاج 
همســایگانمان نگاه کنیــد. می توان از کشــورهای 
ضعیــف همســایه الگوبــرداری کننــد تاجیکســتان، 
ترکمنســتان و افغانســتان  بــا اینکــه از نظــر علمی از 
ما عقب تر اســت  از نظر کارآیی از ما بهتر عمل کرده 
اســت. کارش روانتــر انجــام می گیرد ولــی  ما که در 
کشورمان تولید کننده و تاجر هستیم دستمان به 
جایی بسته نیست ، باالی ده تا کارخانه داریم ولی 
گرفتــاری داریــم و فقط افتخارمان این اســت که در 
اتــاق هیچ وزیر و معاون وزیر و رئیس بانکی نرفتیم 
و یک ریال هم بدهی بانکی به هیچ عنوان در هیچ 
جــا الحمــداهلل نداریم . حقوقمــان و وضعیتمان به 
روز اســت و شــاکر خداییم. ســرباز نظــام بودیم و 
هســتیم و خواهیم بود، 4 لیتــر خون داریم و همه  
با یک اشــاره رهبری آماده ایــم  آن را هدیه کنیم ، 
وقتــی می گویم "همه " یعنی خــودم، خانواده 

ام و همکارانم در گروه  یک و یک. 
صنعتــی  گــروه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
یــک و یــک ادامــه داد: مــا بــه بســیج و 
ســپاهمان، اطالعــات ســپاهمان و 
مــی  افتخــار  اطالعاتمــان  وزارت 
کنیــم . بــه همــه بچــه های  
مــی  زحمــت  کــه  گمنامــی 
کشند و مجانی می جنگند 
دفــاع  بــرای  جانشــان  و 
از مــرز و بــوم بــه خطــر می 

گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت
با مهندس حمید فهندژ سعدی ، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک

اندازند مدیون هستیم و افتخار می کنیم.
ایــن کارآفریــن برجســته کشــور در ادامــه گفــت 
:  خوشــبختانه در کشــت و صنعــت حرکت خوبی 
صنعــت  و  کشــت  سیســتم  در  دادیــم   انجــام 
گلخانه ای ، ســه  کشــت و صنعت فارس چکش 
در کازرون ، کشــت و صنعت پارســیان شــفت در 
شصت کیلومتری شیراز و کشت و صنعت پیمان 
ماکــو در ماکــو در مرز بــازرگان  را راه اندازی کنیم 
. ان شــاهلل خدا کمک کند حدود 2600 اشــتغال 

جدید ایجاد می کنیم .
حمیــد فهنــدژ ســعدی افــزود:  اولویــت و همــه 
دغدغــه مــن صــادرات اســت کــه بــه نظــرم یک 
خدمت و قدمت و رســالت اســت و خوشــبختانه 
جنس و کاالی  ما نســبت به مواد غذایی خارجی 
بــا کیفیــت بهتــر و قیمــت مناســبتری قــرار دارد. 
امیدواریم خدا کمک کند فرصت بیشتری دهد، 
بتوانیم خدمت بیشتری به کشورم انجام دهیم.
مهنــدس حمیــد فهنــدژ در خصوص بحــث یارانه 
و افزایــش قیمــت هــای حامل هــا و ... گفت :  تا 
زمانیکــه همســان ســازی در کشــورمان  نشــود 
متاسفانه ویژه خواری، رانت و دزدی خواهد بود 
تا وقتی گپ بزرگی باشد یک عده سوء  استفاده 
مــی کنند. به نظرم هر چیــز در باید قیمت واقعی 
خــود را داشــته باشــد ، قیمت بــرق، بنزین وآب 
و.. تا مثل دنیا باشد . اگر اینکار انجام نشود یک 

عده همیشه دنبال دست درازی هستند .
این فعال صنعت غذای کشورمان افزود : ما باید 
سود بانکیمان پایین باشد بقیه موارد باال باشد 
تــا کســی نتوانــد دســت درازی کنــد . االن ســود 
بانکــی 20 درصد اســت که باالســت بــاز هم خدا 
را شــکر که قوه قضاییه که ســود را پایین تر کرد 
قبــال کــه 30 در صــد به باال بــود . در بانک با یک 
چای و قهوه مشتری را پذیرایی می کنند و سپس 
جریمــه دو و ســه برابری  به شــخص وام گیرنده 

می دهند، مردم را نزول خوار بار آورده اند.
فهنــدژ ســعدی ادامــه داد: در امــارات در بانــک 
دبــی اســالمی وام با ســود 1/25 درصــد گرفتم 
،ایــن بــرای جمهــوری اســالمی  خوب نیســت که 
بگوییــم اینجــا 20درصد بهره می گیرنــد ، با این 
اوضــاع همه هم در خانه نشســتند و ســود می 
گیرند و کارایی به صفر رســیده است. بعد توقع 
داریم که 85 میلیون خوب کار کنیم و روزگار به 

وفق مراد بگذرد. 



25

www.hamgambasanat.ir

رئیــس هیئــت مدیــره گــروه صنعتــی یــک و یــک 
افــزود : در ایــن میــان یک عده هــم زمین متری 
250 میلیــون تومــان در خیایان ولیعصر شــمالی 
و شــریعتی شــمالی مــی فروشــند کــه از عدالــت 

اجتماعی به دور است. 
امیــدوارم   : گفــت  مبحــث   ایــن  خاتمــه  در  وی 
از ســمت خــود حضــرت آقــا یــک تفکــری بشــود 
حــاال  دهــد.  ســالمتی  ایشــان  بــه  خداونــد  و 
امیدوراریم فرجی شود با کمک خودمان بتوانیم 

مملکت را بسازیم.
در ادامــه  رئیس هیئــت مدیره گروه صنعتی یک 
و یــک کارخانــه های وابســته بــه این گــروه را بر 

شمرد و افزود:
کارخانه مادر ما دشــت مرغاب با برند یک و یک 
اســت که  در130 کیلومتری شــیراز در قــادر آباد، 
منطقه مرغاب  با 56 ســال ســابقه تولید و کار ، 
500 هــزار متر زمیــن و 73000 متر زیربنا و با 173 
ماشــین تولیدی کــه انواع مــواد غذایی از جمله 
آبلیمو ، رب، انواع ســس، و سایر مواد غذایی و 

کنسروجات تولید میکند 
کارخانه دشت نشاط : در 20 کیلومتری شیراز، در 
رابطــه با همه نوع کنســانتره و رب گوجه فرنگی 
اسپتیک که حرف اول را درخاورمیانه می زند که 
همین امسال 150بالغ  هزار تن گوجه کار کردیم 
و ســال گذشــته هم 157 هزار تن کارکردیم که 
رقــم قابــل توجهــی اســت کــه از کارهــای بزرگــی 

است که  در کشور انجام می شود.
کارخانــه صنایــع غذایی و بســته بنــدی مائده : 
کــه در تهــران اســت کــه 60000 متر زمیــن دارد و 

23000 متــر زیــر بنــا و غذاهــای آمــاده در ظــروف  
استرال و در قوطی فلزی  تولید می کند

کارخانه شــاداب خراسان که در استان خراسان 
رضوی است که در آنجا رب گوجه فرنگی ، انواع 
کمپــوت ، وغذاهــای مثل لوبیا با ســس ، خاویار 

بادمجان و انواع مرباها و... تولید می شود
کارخانــه ســالم خراســان: در جــاده ســنتو ، در 
قــرار دارد،   کیلومتــری شــرکت شــاداب  دوازده 

تولید رب و سایر محصوالت کنسروی است
کارخانه نیکان شــهد بارز: در خرمدره زنجان قرار 
دارد که کنسانتره زیتون، روغن زیتون، رب انار ، 

سرکه و آبغوره تولید می کنند
کارخانــه نیوســان روغن : که در شــهرک صنعتی 
خرمــدره قــرار دارد کــه روغــن خوراکــی تولید می 

کند  و تصفیه روغن هم انجام می شود.
کارخانه صنایع بسته بندی پارسان : که در آبیک 
قزوین قرار گرفته که قوطی های فلزی ، حلب و 

نیم حلب تولید می کند
کشت و صنعت قطران گل کاشان : این کارخانه 
در قمصر کاشــان قــرار گرفته کــه عرقیات طبیعی 
،ســس هــای گــرم، ســس هــای ســرد و ســرکه 

طبیعی در آنجا تولید می کنیم
ســردخانه بزرگ قم:  در شــهر قم قرار گرفته که 
بیست هزار تنی نگهداری حفاظ میوه جات است
شــرکت پخــش سراســری یــک و یــک: که در ســی 
و یــک اســتان فعال اســت  کــه بصــورت فیزیکیئ  
نقــل فقــط  افــزار و  حمــل و  نــرم  افــزار و  ســخت 
محصوالت تولیدی محصوالت گروه را می فروشد

شــرکت بازرگانــی یــک و یک کیش:  این شــرکت 

گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت
با مهندس حمید فهندژ سعدی ، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک

صــادرات محصــوالت گــروه  یک و یــک را بعهده 
دارد کــه 28 کشــور اروپایــی ، کشــورهای حــوزه 
خلیج فارس و کانادا و اســترالیا در مجموع به 40 

کشور دنیا صادرات می کند
شــرکت بازرگانــی یــک و یــک : کــه خریــد داخلی  

محصوالت شرکت یک و یک را انجام می دهد
شــرکت توســعه محصــوالت یــک و یــک: که ات 
ســورتینگ کمبــود اجنــاس را انجام مــی دهد که 

211 کاال تولید می کند 
یــک  کارخانه روغن  در جلفا با 2000 تن  در حال 
خریــداری اســت که بیشــتر هدفش صــادرات و 

واردات است.
یــک کارخانه شــوینده هــم  در تهــران ، جاده ی 

قم تا آخر سال 99 راه اندازی می شود.
وی افــزود : شــرکت یــک و یــک شــرکت بورســی 
است و در تابلو اول هستیم ، فهندژ در خصوص 

تامین مواد اولیه کارخانجات گفت :
مــواد اولیه را تا حدود زیادی خودمان تولید می 
کنیــم ولی اینکــه اگر بخواهیــم کل مــواد اولیه را 
تولید کنیم ســرمایه در گردش باالیی نیاز دارد، 
ناهماهنگی زیاد است و دل نگرانی دارد، گرانی 
و نابســامانی قیمت ها و مسایل تحریمی سختی 
هــای خــود را دارد. کــه البته کار بدون ســختی و 

تالش صورت نمی گیرد.
وی در پایان  از تاسیس پاالیشگاه گوجه فرنگی  
در کشــور توســط این گــروه خبــر داد و گفت این 
پاالیشــگاه را  توســط دانشــگاه تهــران بــه ثبــت 
رســاندیم  و از  ژاپــن و فرانســه  نیــز تائیدیــه 

گرفتیم.
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صنایع فلزی

رییس انجمن تولید گنندگان فوالد ایران:

" واسطه ها به التهاب 
قیمت ها در بازار فوالد 

دامن می زنند "
رییــس انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایران با 
بیــان اینکــه مبنای قیمت محصــوالت فوالدی 
عرضــه و تقاضاســت، گفت: امروز واســطه ها 
و  می زننــد  دامــن  قیمت هــا  تشــدید  بــه 
دســتگاه های نظارتی می توانند در این ارتباط 
وارد عمل شــده و مانع از نرخ هــای غیرواقعی 

و بازار سیاه شوند.
بهــرام ســبحانی با یــادآوری تولید بیش از 27 
میلیون تن شــمش فوالدی در سال گذشته، 
افزود: برنامه پیش بینی شــده برای امســال 
کــه  اســت  شــمش  تــن  میلیــون   30 تولیــد 
مصــرف داخلــی حــدود 15 تــا 16 میلیــون تــن 

برآورد می شود.
آمارهــای وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی 
از دســتیابی به ظرفیــت بالغ بر 40 میلیون تن 
فــوالد اســت کــه تاپایــان امســال بــرآورد می 
شــود از ایــن میــزان حداقــل پنج درصــد فراتر 

رویم.
پیشــتر سرپرســت ســابق وزارت صنعــت گفته 
بود، تا پایان برنامه ششــم توســعه ) 1400- 
1396( میزان تولید شــمش فوالد به رقم 40 

میلیون تن خواهد رسید.  
برآورد هشت میلیون صادرات

ســبحانی خاطرنشان ساخت: برآورد می 
شــود امســال مجمــوع صــادرات فــوالد 
حداقــل به هشــت میلیون تن برســد، تحقق 
ایــن مهــم مــی توانــد زمینــه تــداوم فعالیــت 

فوالد سازان باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد

" تنش در بازار آهن به 
دلیل دخالت های پیدا 

و پنهان / بازرگانان 
خوشنام را کنار گذاشتیم؛ 

بازار های صادراتی را از 
دست دادیم "

در  دولتــی  عوامــل  گفــت:  رســتگار  حمیدرضــا 
شــرکت های فــوالدی، بــازار را تحــت تاثیــر قــرار 
داده و تــوان اصالح قیمــت را از متولیان گرفتند 
و بورس کاال دچار ســرگردانی ناشــی از تقاضای 

کاذب است.
حمیدرضا رســتگار، رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهــن و فــوالد در خصوص قیمت گــذاری فوالد 
گفــت: روش هــای متفاوتــی برای کشــف قیمت 
مطرح شــده؛ البته عامل تغییــر قیمت ها در بازار 

را می توان بورس کاال دانست.
وی افــزود: بــورس کاال در دنیــا تعریــف شــده 
اســت؛ یک اتاق شیشــه ای که بــر مبنای عرضه 
و تقاضــای واقعی اســت. در حــال حاضر بورس 
کاالی ایــران دچــار مشــکالتی اســت کــه عرضه 
و تقاضــای واقعــی در آن اتفــاق نمی افتــد؛ لــذا 
بــورس کاال منبــع موثقــی بــرای قیمتگــذاری در 
این حوزه نمی تواند باشــد. ناگفته نماند که با 
تعیین ســقف قیمت در این حوزه توســط وزارت 
صمت، مقطعی می توان جواب گرفت، اما پاسخ 

مناسب و راهکاری بلند مدت نیست.
عوامــل  وجــود  شــدن  یــادآور  ضمــن  رســتگار 
دولتــی در کارخانه های فــوالد گفت: اگر به طور 
کلــی نگوییــم دولــت کارخانه هــای فــوالدی را 
مــی گردانــد، می تــوان عوامل دولتــی را در این 

حمیدرضا رستگاربهرام سبحانی 

وزارتخانــه مزبــور، عملکرد صــادرات فوالد در 
تنــی داده  را رقــم 12 میلیــون  ســال گذشــته 
بــود، که به این ترتیب چهار میلیون تن افت 

خواهد داشت.
وم رایزنی با فوالد سازان لز

 رییــس انجمــن تولیــد کننــدگان فــوالد 
زمــان  هــر  از  بیــش  امــروز  گفــت:  ایــران 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت برای هرگونه 
تصمیــم گیــری در ایــن بخــش نیازمنــد رایزنی 
بــا تشــکل هــای ذیربط و خبــرگان اســت، زیرا 
ســبب  حــوزه  ایــن  در  همپوشــانی  و  تعامــل 
بیــرون ســازی التهــاب و برقــراری تــوازن مــی 

شود.
وی اضافــه کــرد: تولیــد کننــدگان محصوالت 
میانــی بایــد متناســب بــا خرید در بــورس کاال 
نســبت بــه عرضه اقدام کننــد و این امر باید 
به شــکل جدی به مورد اجرا گذاشته شود و 

نظــارت بر عملکرد هم انجام گیرد.
ز نقش تاثیرگذار نرخ ار

 ســبحانی دربــاره عوامل موثــر در تعیین 
عوامــل  داد:  توضیــح  فــوالد  قیمــت 
مختلفــی در ارتباط با نرخ فــوالد، نقش آفرین 
زبــری واحــد  ز بــا توجــه بــا ار اســت کــه نــرخ ار
های تولیدی مهم اســت، واقعیت این اســت 
کــه تولید کننــده هنگامــی که مواد مــورد نیاز 
زیابی شــود با چه  را تامیــن مــی کنــد، بایــد ار
ز حاصــل از  نــرخ ارزی خریــد مــی کنــد و بعــد ار
صــادرات را چگونــه بــه داخل و بــه چه نرخی 

ارایه دهد.
وزیــر صنعــت، معــدن وتجــارت پیش از ایــن  با 
بیــان اینکــه عرضــه فــوالد در بــازار ســرمایه به 
تدریــج بــر قیمــت فــوالد در بــازار تاثیــر خواهــد 
گذاشــت، خاطرنشان کرد: حداقل خرید فوالد 
در بورس 20 تن است و هر شخص می تواند با 
ایــن ظرفیــت خرید کنــد و تجربه 6 ماه گذشــته 
در بــورس خوب بــوده و در بحث فوالد هم به 

خوبی ادامه پیدا خواهد کرد.
رزم حســینی تاکیــد کــرد: تعزیــرات حکومتی با 
افــرادی کــه خــالف قانــون در بیــرون از بــازار 
سرمایه اقدام به عرضه فوالد کنند، برخورد 

خواهد کرد.
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مدیرعامل فوالد مبارکه: 

" تمام محصوالت فوالد 
مبارکه به دست مصرف 
کننده واقعی می رسد  "

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه تاکید کرد: به 
هیچ عنوان محصوالت شــرکت فوالد مبارکه به 
تجار فروخته نمی شود و این شرکت محصوالت 

حمیدرضا عظیمیان

شــرکت ها موثر دانســت، چون بــازار تحت تاثیر 
و کنتــرل این عوامل اســت. الزم به ذکر اســت 
تا زمانی که این گونه مســائل مشــاهده شود، 

قیمت ها اصالح نخواهد شد.
نکته جالب آن اســت که اتحادیه فروشندگان 
آهــن و فــوالد هنــوز از نحــوه ی کشــف قیمت در 
ایــن زمینــه، از میــزان تولیــد و عرضــه در بــازار 
دقیــق خبر ندارد. همچنیــن در زمینه توزیع این 
محصــول بعضــی اشــخاص غیر قانونــی و بدون 

مجوز مشغول شده اند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهن و فــوالد در 
خصــوص تعییــن کــف و ســقف قیمتــی از ســوی 
وزارت صمــت گفــت: یکی از اشــکاالت اساســی 
بــازار ما، تبدیل نــرخ داخلی به نــرخ بین المللی 
اســت، در حالی که ما ربطی به بازار های جهانی 
نداریم، چون معامالت داخل کشــور ما آنالین، 
متصــل به جهان و برخط نیســتند. متاســفانه با 
توجــه به افزایش نرخ جهانی قیمت ها افزایش 
پیــدا می کنــد و در صــورت کاهــش قیمــت، بــاز 
هــم نرخ، همان نــرخ قبلی اســت و روند نزولی 
در پیــش گرفتــه نمی شــود. ایــن نــوع تصمیــم 
غیــر منطقــی  بــه نوعــی خودســرانه و  گیری هــا 
اســت. تــا وقتی که نــرخ فــوالد به نــرخ ارز های 
نیمایی، سنایی یا نوع دیگر گره زده شود، بازار 

غیر قابل کنترل است.
برنامــه  بایــد  مــا  فــوالدی  صــادرات  بخــش 
ریزی هــای خــودش را داشــته باشــد و بخــش 
را  تعییــن قیمــت خــاص خــودش  داخلــی هــم 
داشــته باشــد. با تمام این حرف هــا، راهی که 
رفتــه بودیم و بازدهی خوبی نداشــته، دوباره 
انتخــاب شــده اســت. در صورتی که بــازار باید 

توسط متولیان خودش اداره بشود.
حمیدرضــا رســتگار ضمن گالیــه از دخالت ها بی 
جــا در بــازار گفت: بــازار نباید دســتوری باشــد، 
نظــارت شــود، امــا دخالتی صــورت نگیــرد. حتی 
بیشــتر اوقات دخالت های پیدا و پنهان در بازار 

مشهود است و تنش ایجاد می شود.
صادراتــی  انداز هــای  دســت  خصــوص  در  وی 
در زمینــه فــوالد گفــت: مــا در زمینــه صــادرات 
بــا ســابقه ی  افــرادی خوشــنام  ایــن محصــول 
خــوب و ارتباطــات خــوب داریم، که متاســفانه 
در برهــه ای اعــالم کردنــد تنهــا تولیدکننــدگان 
مجــاز بــه صــادرات هســتند و بــا توجه بــه بازار 
رقابتــی خارجی و تحریم های بین المللی افرادی 

می تواننــد بــه صــادر کردن فــوالد و محصوالت 
آن کمــک کننــد کــه حقیقــی یــا حقوقی وابســته 
بــه ارگان هــای دولتــی نباشــند، زیــرا ایــن افراد 
بــرای کشــور مقصــد مشــکل آفرین نمی شــوند 
و راه دور زدن تحریــم را بــه خوبــی یــاد گرفتــه 
اند. متاســفانه با کنار گذاشته شدن بازرگانان 
خوشــنام، صــادرات مــا کاهــش یافته اســت و 
بیشــتر بازار هــای صادراتــی را از دســت داده و 
یــا در حال از دســت دادن هســتیم. در صورتی 
که در کشــور حــدود 10 میلیون تن مــازاد تولید 

داریم.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان آهن و فــوالد در 
خصــوص عرضــه فــوالد در بــورس کاال گفــت: 
بــورس کاال بــه دلیــل عدم شــفافیت عملکرد و 
خودســر بودن تصمیمات بــدون در نظر گرفتن 
دیگــر زنجیــره هــا، نتیجــه خوبــی نداده اســت. 
در صــورت اصالح قطعا می توانــد نقش مفیدی 
بــه  اتحادیــه  بایــد  ضمــن  در  باشــد.  داشــته 
عنــوان توزیــع کننــده در کشــف قیمــت باشــد. 
اســامی افراد و شــرکت هایی که فوالد را از این 
طریق خریداری می کنند باید به ما داده شود.
وی در پایان گفت: با توجه به نامگذاری ســال 
در راســتای »جهــش تولیــد« بــه معنــای واقعــی 
قدمی برداشــته نشده اســت، ولی با توجه به 
افق 1404 در بخش فوالد، ظرفیت این صنعت 
تــا 55 میلیــون تــن می توانــد دســت یافتنــی و 

ممکن باشد.

خود را تنها بــه بنگاه های اقتصادی که فعالیت 
صنعتی دارند، به فروش می رساند. 

حمیدرضــا عظیمیــان، با اشــاره به اینکــه فوالد 
مبارکــه تامیــن کننــده 70 درصــد از ورق کشــور 
اســت، گفت: تامین 70 درصد از نیاز کشــور به 
ورق فــوالدی، باعــث شــده در شــرایط ســخت 
اقتصــادی و تحریــم، رســالت مهمــی بــر عهــده 

شرکت فوالد مبارکه باشد.
کــه  را داد  ایــن اطمینــان خاطــر  مــردم  بــه  وی 
تمــام محصوالت فوالد مبارکه صرفا به دســت 

مصرف کننده واقعی می رسد.
وی تاکید کرد: به هیچ عنوان محصوالت شرکت 
فــوالد مبارکــه به تجار فروخته نمی شــود و این 
شــرکت محصــوالت خــود را تنهــا بــه بنگاه هــای 
اقتصادی که فعالیت صنعتی دارند، به فروش 

می رساند.
عظیمیــان تصریــح کــرد: اگــر مشــکلی در بخــش 
توزیــع بــه وجــود آمــده و نیــاز تامیــن کنندگان 
رفع نمی شــود و همچنین اگر تفاوت قیمت بین 
درب کارخانــه و بازار به وجود آمده، هیچ گونه 
ارتباطــی بــه فــوالد مبارکــه نــدارد؛ پیگــری این 

مشکل بر عهده دستگاه های نظارتی است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا ابــراز تاســف برای 
مشــکالت به وجود آمده در بازار فوالد، عنوان 
کــرد: فــوالد مبارکــه راهکارهــای مختلفــی بــرای 
بــرون رفت از شــرایط فعلی ارائه داده اســت تا 

هر چه سریع تر مشکالت برطرف شود.
عظیمیــان بــا اشــاره بــه ارائــه طرحــی  در جهــت 
نماینــدگان  ســوی  از  فــوالد  بــازار  ســاماندهی 
از  گفــت:  صنایــع،  کمیســیون  در  مجلــس 
نمایندگان درخواســت شــد که به برای بازدید 
نزدیــک  از  و  آمــده  مبارکــه  فــوالد  بــه شــرکت 
بــا نحــوه کار آشــنا شــوند. بــا حضــور ایــن افراد 
شــرکت  در  ســاعته  چنــد  کارشناســی  جلســات 

فوالد مبارکه، ذوب آهن و تهران برگزار شد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده طــرح توســط 
دولت ابالغ شــده و مشــکل اصلی این طرح در 
اجــرای آن اســت، گفــت: در حــال حاضــر دولت 
در حــال تنظیم شــیوه نامه ای بــرای نحوه توزیع 
طــور  بــه  اســت  بهتــر  اســت،  گــذاری  قیمــت  و 
موقــت نمایندگان از ادامه بحث و بررســی طرح 
خــودداری کــرده و طرح مســکوت بمانــد تا این 
شــیوه نامه، امنیــت از جهت تامین نیاز و قیمت 

را مجدد به بازار بازگرداند.
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 براســاس دســتورالعمل تنظیــم بــازار ورق گــرم 
فوالدی که شــوراى رقابت منتشــر کرده اســت، 
تمام تولیدکنندگان ورق فوالد ملزم به عرضه 

محصوالت خود در بورس کاال شدند.
فــوالدی  گــرم  ورق  بــازار  تنظیــم  دســتورالعمل 
از ســوی شــوراى رقابــت درحالــی منتشــر شــده 
کهتمامــی تولیدکننــدگان ورق ملــزم بــه عرضه 
در بورس کاال شــدند، ســقف قیمــت در بورس 
کاال آزاد اســت و واحد های تولیدی مکلفند یک 
هفته قبل از شروع فصل برنامه عرضه هفتگی 

محصوالت را ارائه دهند.
در ابالغیــه تصمیــم جلســه 431 شــورای رقابت 
آمــده از آنجایی که تمام آمــار و اطالعات موجود 
نشــان می دهد که بــازار ورق های گــرم فوالدی 
بــا ضخامت پایین از درجه تمرکز باالیی برخوردار 
اســت ، شــورای رقابــت بــه موجب بنــد 5 ماده 
اصــل  کلــی  سیاســت های  اجــرای  قانــون   58
44 قانــون اساســی، ایــن بــازار را مصــداق بــازار 
کاال هــای انحصاری تشــخیص داد و بــرای تنظیم 
بــازار دســتورالعمل زیــر را در جالســه 431 مــورخ 

1399.06.01 با اکثریت آرا به تصویب رساند.
دســتورالعمل تنظیــم بــازار ورق گرم فــوالدی با 

ضخامت کمتر از 5 میلی متر
ایــن  در  اســتفاده  مــورد  تعــارف   :1 مــاده 

دستورالعمل عبارتند از:
الــف( قانون: قانــون اجرای سیاســت های کلی 

اصل 44 قانون اساسی
ب( محصــوالت گرم فوالدی: ورق گرم فوالدی 

با ضخامت کمتر از 5 میلی متر
ج( واحد هــای تولیــدی مشــمول: مجتمع فوالد 
مبارکــه اصفهــان، نــورد و لولــه اهــواز، مجتمــع 

فوالد گیالن
د( عرضــه اختصاصی: عرضه خارج از تاالر اصلی 

بــا قیمت کشــف شــده در تــاالر اصلــی در قالب 
قرارداد های منعقده با مشتریان معین

و( کارگــروه نظــارت: کارگروه موضــوع ماده )6( 
این دستورالعمل

جهــت  مشــمول  تولیــدی  واحد هــای   :2 مــاده 
فــروش در داخــل کشــور ملــزم هســتند تمامــی 
رعایــت  بــا  را  خــود  فــوالدی  گــرم  محصــوالت 
مقررات مربوطه در این دســتورالعمل در بورس 

کاال عرضه کنند.
صرفــا  نظامــی  صنایــع  بــه  فــروش   :1 تبصــره 
بــه منظــور مصــرف در خطــوط تولیــد دفاعــی و 
اســتراتژیک که به تایید وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیرو هــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران و یــا 
مقــام مجــاز از ســوی ایشــان رســیده باشــد، از 

شمول این دستورالعمل مستنثنی است.
تبصره 2: هر یک از واحد های تولیدی مشــمول 
مجازنــد حداکثــر تــا 40 درصــد از میــزان عرضــه 
محصــوالت فــوالدی خــود را بــه صــورت عرضه 
اختصاصــی عرضــه کــرده و مابقــی را بــه صورت 

کامل در تاالر اصلی عرضه کنند.
تبصــره 3: چنانچه میزان عرضه محصوالت گرم 
فــوالدی واحد های تولیدی مشــمول به نحوی 
باشــد کــه قیمت هــای کشــف شــده در بــورس 
کاال نســبت بــه قیمت هــای جهانــی بــا انحــراف 
نامتعــارف مواجــه گــردد، بــه طوری که در ســه 
نوبــت عرضــه متوالی رقابت 10 درصد یا بیشــتر 
باشــد، کارگــروه نظــارت موظــف اســت بــا رصد 
مداوم وضعیت بــازار را برای اتخاذ تصمیم الزم 

به شورای رقابت گزارش کند.
ماده 3: دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت 
پایــه محصوالت گرم فــوالدی در بورس کاال به 

شرح ذیل تعیین می شود:
نرخ ارز ســنا )حواله ای( * قیمت جهانی = قیمت 

پایه
موردنظــر  محصــوالت  جهانــی  قیمــت   :1 تبصــره 
براساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته 
 ،)CIS( گــزارش شــده در منطقــه ســی. آی. اس
دریای ســیاه و چین به ماخــذ مجله متال بولتن 

براساس دستورالعمل شورای رقابت؛

تولیدکنندگان ورق فوالد ملزم به 
عرضه محصوالت در بازار سرمایه شدند
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)میانگین این سه( تعیین خواهد شد.
بــدون  بــورس  در  معاملــه  قیمــت   :2 تبصــره 
محدودیت رقابت انجام می شود )سقف رقابت 

آزاد است(.
مــاده 4: واحد هــای تولیــدی مشــمول موظفند 
بــا رعایــت مــاده )2( ایــن دســتورالعمل شــرایط 
مشــتریانی که به آن هــا عرضه اختصاصی تعلق 
می گیرد را به کارگروه نظارت گزارش و در پایگاه 
اطالع رســانی خود منتشــر کنند. این شــرکت ها 
موظفند گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه 

یکبار به شورای رقابت ارسال کنند.
مــاده 5: واحد هــای تولیــدی مشــمول مکلفند 
یک هفته قبل از شروع هر فصل برنامه عرضه 
هفتگــی محصوالت گرم فوالدی خود را کارگروه 
اطــالع  پایــگاه  طریــق  از  و  کــرده  ارائــه  نظــارت 
رســانی خود به اطالع عموم برســانند همچنین 
محصــوالت  تفکیــک  بــه  بایــد  عرضــه  برنامــه 
مشمول این دستورالعمل اعالم شود همچنین 

کارگــروه نظــارت مکلف اســت هر گونــه انحراف 
از عرضــه را حداکثــر ظــرف یک هفته به شــورای 

رقابت اعالم کنند.
نماینــدگان  از  متشــکل  کارگروهــی   :6 مــاده 
تام االختیار مرکز ملــی رقابت، وزارت صنعت، 
تولیدکننــدگان  انجمــن  تجــارت،  و  معــدن 
فوالد ایــران، فــوالد مبارکه اصفهــان، فوالد 
ســندیکای  اهــواز،  لولــه  و  نــورد  گیــالن، 
فــوالدی،  پروفیــل  و  لولــه  تولیدکننــدگان 
انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی، انجمن 
کاالی  بــورس  و  خــودرو  تولیدکننــدگان 
ایــران، در مرکــز ملــی رقابــت تشــکیل خواهد 
شــد و ضمــن نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن 
دســتورالعمل، نســبت به رصد بــازار اقدام و 
بــه صورت دوره ای هر ســه مــاه یکبار گزارش 

آن را به شورای رقابت ارائه می کند.
گــرم  محصــوالت  خریــداران  ســهمیه   :7 مــاده 
فــوالدی موضوع این دســتورالعمل، براســاس 

 مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفت: تــا پایــان مهرماه ســال 1399، شــرکت مس 
205هــزار و 109تــن آنــد تولیــد کرده اســت که بــا این میــزان تولید برنامــه 186 هــزار و 146 تنی 

7ماهه امسال را با 1٠ درصد رشد محقق کرده است.
اردشــیر ســعدمحمدی گفــت: همچنیــن طــی ایــن بازه زمانی شــرکت مــس 162 هــزار 731 تن کاتد مس تولید کرده اســت که نســبت بــه برنامه 

هفت ماهه امسال از رشد 7 درصدی برخوردار شده است.
مدیرعامــل شــرکت مــس با بیــان این که با ایــن میزان تولید آنــد و کاتد، رکورد تولیــد هفت ماهه این محصــوالت از ابتدای راه اندازی شــرکت 
ملی صنایع مس ایران تاکنون ثبت شــده اســت، اظهار داشــت: همچنین طی این بازه زمانی رکورد تولید هفت ماهه تولید کنســانتره مس ثبت 
شــد به طوری که مجموع کارخانجات تغلیظ شــرکت مس با 5 درصد رشــد نسبت به برنامه موفق به تولید 706 هزار و 789 تن کنسانتره مس 

شدند.
وی با بیان این که بررسی آمار تولید شرکت مس نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون در مهرماه موفق به ثبت باالترین میزان تولید 
کنسانتره مس شده ایم، افزود: تولید کنسانتره مس در مهرماه با رشد 9 درصدی به رقم 107 هزار و 191 تن کنسانتره مس رسید که باالترین 

میزان تولید کنسانتره در هفت ماهه گذشته امسال بوده است.
مدیرعامــل شــرکت مــس در ادامــه به میزان تولیــد مس محتوی معدنی اشــاره کرد و گفت: در 7 ماهۀ ابتدایی امســال این شــرکت درمجموع 

تن171 هزار و 466 تن مس محتوی معدنی تولید کرده است که در مقایسه با برنامه 167 هزار و 484 تنی، رشد 2 درصدی داشته است.
بــه گفتــه ســعدمحمدی همچنیــن طی 7 ماهۀ ابتدایی ســال جاری درمجموع 102میلیون و 916 هزار تن ســنگ معدن اســتخراج شــده اســت که 

نسبت به برنامه امسال رشد 3درصدی رشد داشته است.
وی افزود: همچنین شرکت مس در 7 ماهۀ سال 99، 31میلیون و 310هزار تن سنگ سولفور برداشت کرده است که 2 درصد از برنامه در نظر 

گرفته شده برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است

ســامانه بهیــن یــاب وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت تعیین می شود.

ماده 8: شرکت های نورد و لوله اهواز و مجتمع 
نســبت  رأســا  چنانچــه  موظفنــد  گیــالن  فــوالد 
بــه بهــره بــرداری از واحــد تولیدی خــود اقدام 
اجــاره ای  یــا  و  کارمــزدی  تولیــد  )بــه  نمی کننــد 
مبــادرت می ورزنــد(، نماینــدگان طرف قــرارداد 
خــود )حقیقــی یا حقوقــی( را جهت خرید اســلب 
از شــرکت های فــوالد مبارکــه، فــوالد هرمزگان 
و فــوالد خوزســتان بــه کارگــروه نظــارت معرفی 
کننــد. این نماینــدگان مکلف بــه عرضه تمامی 
محصــوالت گرم فــوالدی در بــورس کاال مطابق 

ضوابط این دستورالعمل هستند.
مــاده 9: در صــورت عدم عرضــه محصوالت گرم 
فوالدی در بورس کاال توسط واحد های تولیدی 
مشــمول ماده 8 این دستورالعمل، شرکت های 
فوالدی مجاز به فروش اسلب به این شرکت ها 

و نمایندگان آن ها نخواهند بود.

اردشیر سعدمحمدی 

کارنامه تولیدی ۷ ماهه شرکت مس /رشد ۱0 درصدی 
تولید آند، ۷ درصدی کاتد و ۵ درصدی کنسانتره مس
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از آنجاکه در یکی، دو سال گذشته درآمدهای 
نفتی کشور به واســـــطه تحریم ها کاهش پیدا 
کرده، صـــــادرات غیرنفتی به ویـــــژه محصوالت 

تکمیلی به یک وظیفه ملی مبدل شده است.
نیــز  کســب وکارها  صاحبــان  حــال،  همیــن  در 
به دنبــال آن هســتند تــا بــا توجــه بــه شــرایط 
دشوار اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارهای 
بین المللــی  بــازار  در  حضــور  فرصــت  از  داخلــی 
اســتفاده کنند. تا بدین ترتیب از یک سو کمبود 
فــروش در بازار داخلی را جبران کنند و از ســوی 
دیگــر، نقشــی بســزا در ارزآوری بــرای کشــور بــر 
عهده داشته باشند. با این وجود، چالش های 
کــه  دارد  وجــود  صــادرات  مســیر  در  بســیاری 
ازجمله آنها می توان به شرایط تحریمی و شیوع 
ویــروس کوویــد 19، الــزام به رعایــت مصوبات 
رفــع موانع ارزی نوســانات نــرخ ارز و تاثیر آن در 
تهیــه مــواد اولیه مورد نیــاز و همچنین چگونگی 
برگشت ارز حاصل از صادرات و... اشاره کرد. 

توجــه به این نکته ضروری به نظر می رســد که 
صادرات صنایع معدنی حوزه بســیار گسترده ای 
را بــه خود اختصــاص می دهد، چراکه به عنوان 
مثال، زنجیره فوالد از اکتشاف و استخراج سنگ 
آهن آغاز می شود و تا تولید هزاران محصول در 

صنایع تکمیلی ادامه می یابد.
به شــدت  اخیــر  ســال های  طــی  اســت  گفتنــی 
اصلــی  به عنــوان  خام فروشــی  تالش شــده 
مذمــوم در نظام تولیدی و صنعتــی مورد توجه 

قرار گیرد. 
در ادامــه نیــز تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده در 
تدویــن اســتراتژی صنایــع مــادر ماننــد صنعــت 
فــوالد لحــاظ شــود، چراکــه در غیــر این صــورت 
آینــده ایــن صنایــع بــا انــواع مشــکالت روبه رو 

خواهد شد. به عنوان مثال، تولید 55 میلیون 
تــن فــوالد در افــق 1404 هدف گــذاری شــده 

است. 
تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد نیــاز به ســاالنه 
دارد؛  آهــن  ســنگ  تــن  میلیــون   169 حــدود 
آهــن  ســنگ  صــادرات  بــرای  جایــی  بنابرایــن 
به عنــوان مــاده اصلــی صنایــع میانــی صنعــت 
فــوالد که خــود تولیدکننده مــواد اولیه صنایع 
نــدارد.  وجــود  اســت،  پایین دســت  تکمیلــی 
البته اســتثناهایی نیــز در این میان وجود دارد. 
ازجملــه آنکه صــادرات ســنگ آهــن کم عیار که 
مناســب تولیــد فــوالد نیســت، جــدای از ایــن 

موضوع است. 
در هرحــال در زنجیــره صنعــت فوالد ابتــدا باید 
نیــاز  نیــاز صنایــع پایین دســت تامیــن و مــازاد 

داخلــی، صادر شــود. در ادامه صــادرات اصلی 
با ارزش افزوده مناســب ازسوی صنایع تکمیلی 
پایین دســتی انجــام شــود کــه در ایــن صــورت 
عهــده دار تحقــق بخشــی از تولیــد ناخالص ملی 

کشور خواهد بود. 
در طــول ســال های گذشــته صاحبــان ســرمایه 
تکمیلــی  ایجــاد واحدهــای صنایــع  بــه  نســبت 
هم اکنــون  کــه  به گونــه ای  کرده انــد.  اقــدام 
در ایــن بخــش ظرفیــت تولیدکننــدگان لولــه و 
پروفیــل فــوالدی حــدود 18 میلیون تــن برآورد 

می شود. 
این ظرفیت، حکایت از اطمینان خاطر درباره فراوانی 

مواد اولیه در این حجم سرمایه گذاری ها دارد. 
بـــــا  ایـــــن صنعـــــت  اکنـــــون  درحالی کـــــه هـــــم 
چالش هایی همچـــــون کمبود مواد اولیه تولید 

امیرحسین کاوه

خام فروشی ممنوع 
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و گرانی روبه رو اســـــت. در همین حال، وزارت 
صنعت، معـــــدن و تجارت نیز ایـــــن صنعت را از 
صنایع اشباع جهت سرمایه گذاری معرفی کرده 
اســـــت. با تمام ایـــــن اوصاف بـــــا در اختیار قرار 
دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات 
بیش از یک میلیارد دالر در سال نیز وجود دارد 

که قابلیت های این حوزه را نمایان می کند. 
در پایــان باید تاکید کــرد همچنان راه حل هایی 
برای رفع کاســتی های موجود در حوزه صادرات 
وجود دارد. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت می توانــد از طریق اصــالح نظام توزیع 
و قیمت گــذاری مــواد اولیــه، برگــزاری جلســات 
مرتبــط بــا متولیــان حــوزه مالیاتــی کشــور و بیان 
تــا  معضــالت تولیدکننــدگان، کاهــش مالیــات 
ســطح 5 درصد را در دستور کار خود قرار دهد. 
عــالوه بر ایــن، تدوین پروتکل های مشــترک با 
کشــورهای همســایه و کشــورهای چیــن و هند 
به عنــوان مقاصــد صادراتــی، نقشــی ویــژه در 

تسریع روند صادرات کشور بازی خواهد کرد.

امیرحسین کاوه - فعال صنعت فوالد

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان با اشــاره بــه آغاز پیش گرم کوره بلند شــماره یک 
ایــن شــرکت گفــت : ایــن مجتمــع عظیم صنعتــی در تالش اســت تــا 23 دی ماه که 
سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان و طلیعه صنعت فوالد کشور است ، کوره بلند 

شماره یک این شرکت با حضور مسئولین کشور راه اندازی شود.
بــه گــزارش همگام با صنعت به نقل از روابــط عمومی ذوب آهن اصفهان ، منصور 
یزدی زاده اظهار داشت: با راه اندازی کوره شماره یک 800 هزار تن به تولید این 
شــرکت افزوده می شــود و ذوب آهــن اصفهان می تواند اهــداف تولیدی خود را 

محقق سازد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب که این شــرکت به ســمت تولید 
محصــوالت صنعتــی رفتــه اســت افــزود : ایــن مجتمع عظیــم صنعتی به دنبــال این 
است که در سال جاری با وجود محدودیت ها، صادرات خود را حفظ کند ، چرا که 

در شرایط کنونی ، کشور نیاز بسیار به ارز دارد . 
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان همچنیــن در خصوص اثرات شــیوه نامه 
ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد بــر این شــرکت  گفت: بــا عنایت به 
اینکه محصوالت این شــرکت به صورت ســلف تا سه ماهه در بورس کاالی ایران 
تــا پایــان بهمــن ماه ســال جاری عرضه شــده اســت، کاهــش قیمت پایــه عرضه 
شــمش در بــورس کاالی ایــران از 95 درصــد قیمــت فــوب صادراتی ایــران به 80 
درصــد قیمت فوب منطقه CIS )در صورت ســرکوب قیمتها و پیشــگیری از رقابت 
در تابلــوی بــورس کاال (، منجــر بــه کاهــش درآمــد حاصــل از فــروش اســفندماه 

خواهد شد.
وی افــزود: عــالوه بر آن مشــخص نبودن نحــوه قیمت گذاری ســنگ آهن و اثرات 
آن بر قیمت مواد اولیه و نحوه تخصیص ســهمیه به شــرکت های تولیدی، شــرایط 
عرضه در بورس کاال و تغییرات احتمالی آن در مقادیر و نرخ نسبت به توافق های 
فعلی امکان پیش بینی اثرات شیوه نامه باال بر عملکرد مالی شرکت به طور قابل 

اتکاء در حال حاضر قابل اندازه گیری نیست.
یــزدی زاده اظهــار داشــت : بدیهــی اســت در صــورت اجرایــی شــدن شــیوه نامــه 
یادشــده، بــا عنایــت به اینکه این شــرکت ملــزم به رعایــت دســتورالعمل اجرایی 
افشــای اطالعــات شــرکت هــای ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس اســت هــر گونه 
اطالعات با اهمیت و قابل اتکاء بالفاصله برای آگاهی سهامداران و سایر ذینفعان 

محترم اطالع رسانی خواهد شد.

ذوب آهن 
اصفهان در 
مسیر افزایش 
تولید و 
صادرات منصور یزدی زاده
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لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی خبر داد:

" صنایع لوازم خانگی با 
افزایش تولید ۲5درصدی 
شعار جهش تولید را محقق 

کردند "
صنایع  لوازم خانگی با افزایش تولید 25درصدی 
را محقــق کردندمهنــدس  تولیــد  شــعار جهــش 
عبــاس هاشــمی در پاســخ به خبرنــگار همگام با 
صنعــت مبنی بــر تحقق جهــش تولیــد در صنعت 
لــوازم خانگی گفت : با توجــه فعالیت واحدهای 
صنعتی در مدت مشــابه امسال نسبت به سال 
گذشــته شــاهد افزایش تولیــد بودیــم ، که در 
بسیاری از اقالم بطور متوسط 25درصد افزایش 
تولید داشتیم که باعث تحقق شعار سال شده 

است
بــه گزارش همگام با صنعــت دبیر انجمن تولید 
کننــدگان لــوازم خانگــی در خصــوص ممنوعیت 
واردات کاالهــای خارجــی نیــز گفــت : بــا توجــه 
بــه ایــن فرصت به طبــع تولیدکننــدگان داخلی 
را داشــتند و بخاطــر  بازارشــان  افزایــش ســهم 
افزایــش تولیــدی کــه صــورت گرفــت  در نتیجه 
ســهم بازارشــان افزایــش یافــت و فــروش آنها 
نیز بهتر شده اســت.درنتیجه تامین منابع مالی 
به مراتب راحت تر از زمانی است که فروش ها 
بصورتهــا نقــدی نبوده اســت و عمومــا اعتباری  

بوده است.  
هاشــمی افــزود: حــال همزمان با ایــن وضعیت 
و بهتــر شــدن اوضــاع اگــر ســرعت تخصیــص ارز 
توســط بانک مرکزی و امــکان تامین مواد اولیه 
داخلــی با ســرعت بیشــتر صورت گیــرد نتیجه ی 

خیلی بهتر از این هم قابل پیش بینی است.

ایــن مقــام مســئول در حــوزه لــوازم خانگــی در 
خصــوص افزایش قیمت محصــوالت در 6 ماهه 
اول ســال  گفت:بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت 
نهــاده هــای تولیــد از جملــه مــواد اولیــه تولیــد 
داخــل، نــرخ ارز، قیمــت محصــول نهایــی لــوازم 
خانگــی در اوایل تیر ماه 99، ســازمان حمایت با 
افزایش قیمت 25درصدی موافقت کرد ولیکن 
بــا توجــه بــه افزایش قیمــت نهاده هــای تولید 

این میزان افزایش به هیچ عنوان کافی نبود.
وی افــزود: بعنــوان مثــال قیمــت ارز نســبت به 
میانگیــن ســال 98 حــدود 150 الــی 160 درصــد 
افزایــش داشــته اســت . در خصــوص افزایش 
نــرخ  بــه میانگیــن  قیمــت مــواد اولیــه نســبت 
قیمــت مواد اولیه مثل فوالد امســال، افزایش 
در  اســت.  بــوده  200درصــد  بــاالی  قیمــت 
لومینیــوم، برنــج، مواد پتروشــیمی همه   مس،آ

اینها افزایش قیمت زیر 150 درصد نداشتیم .
لــذا بــا توجه به  درصــد افزایش قیمــت نهاد ه 
هــای تولیــد افزایــش  25درصــدی قیمــت کاال 
و قیمــت محصــول نهایــی لــوازم خانگــی کافــی 

نیست.
هاشــمی در ادامــه گفــت : بــه هرشــکل انجمن 
لوازم خانگی همیشه به دنبال این بود که این 
روند را طبیعی کند، از طرفی فشار را گذاشت که 

مواد اولیه داخلی قیمت هایش نظارت شــود و 
افســار گســیختگی قیمت ها جلوگیری شــود .با 
توجــه بــه اینکــه فرمول  محاســبه قیمــت مواد 
اولیه داخلی براســاس این اســت که نــرخ ارز را 
دخالــت مــی دهند، قطعا آنها هــم با این روش 
افزایش قیمت را داشته اند که تولید محصول 
هم از آن تبعیت کرده است ولی خیلی پایین تر 

از افزایش قیمت مواد اولیه بوده است.
دبیــر انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی در خصــوص 
حمایــت دولت از صنایع و تولیدات داخلی گفت 
:  ایــن حمایــت بایــد بصــورت مدون،مســتمر و 
پایــدار باشــد و از جزیــره ای عمــل کــردن پرهیــز 

شود.
وی ادامــه داد: علــی الخصــوص اگــر بخواهیــم 
مثال زنــده بزنیم .دولت مصوبــه ی اقتصادی 
“مبنی بر اینکه  تامین ارز توســط واردکنندگان ، 
یعنی تولیدکنندگانی که مواد اولیه وتجهیزات و 
قطعات وارداتی دارند، از طریق چه ارز نیمایی، 

ارز اشــخاص، ارز حاصــل از صــادرات خــود 
انجام شــود” ابالغ کــرد . همان 

نکاتــی بــود کــه انجمــن بــه 
طور پیوســته با بانک مرکزی 
مکاتبــه مــی کرد . کــه پس از 
حســینی  رزم  آقــای  انتخــاب 

عباس هاشمی
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بعنــوان وزیر صمت، ایشــان توافقی را با دولت 
کردند و مصوبه ای را گرفتند که همان مصوبه 
ی اقتصادی دولــت بود که  دکتر همتی)رئیس 
کل مرکزی( در نامه ای به رئیس جمهور به این 
مصوبه اعتراض کردند و دالیلی بر عدم اجرای 

آن برشمردند .
هاشــمی افــزود: همیــن االن هم بانــک مرکزی 
دســتور العمل هایی که صادر می کند، در واقع 
در جهت مغایرت با مصوبه ی اقتصادی  دولت 
و بــی اثر کــردن تصمیمات دولت اســت. خوب 
ایــن نشــان می دهــد که در کشــور دســتگاهها 
صرفــا در چارچــوب منافــع خــود و قواعــدی که 
خودشــان دارنــد حرکــت مــی کننــد و بــه هیــچ 
عنــوان مرکز هماهنگی وجــود ندارد و یا اگر هم 
وجود داشــته باشــد متاســفانه به لحاظ جزیره 
ای عمل کردن دســتگاهها این نظم و هارمونی 
بیــن آنهــا نیســت و یــا از دســتورات پرهیــز مــی 
کنند. به هر شــکل اگر حمایت دولت به شــکل 
مدون ، مســتمر، پایدار وهماهنــگ بین تمامی 
دســتگاههای اجرایی باشــد، آثار بیشتری را به 

مراتب خواهد داشت.

اکبر پازوکی

لــوازم  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
خانگی گفت:

" مواد اولیه مورد نیاز 
تولید لوازم خانگی در 

کشور اعم از بخاری، 
آبگرمکن، یخچال، پکیج، 

فریزر، لباسشویی، 
ظرفشویی و غیره 70 

درصد در داخل تامین و 
30 درصد بقیه باید از 

خارج وارد شود. "
»اکبــر پازوکی« افــزود: اگر مواد اولیــه مورد نیاز 
تولیــد لــوازم خانگــی به قیمــت در اختیــار تولید 
کننــدگان قــرار گیرد بــه یقین مکانیــزم عرضه و 

تقاضا قیمت را در بازار تعیین می کند.
وی ادامــه داد: کشــور امــروز در تولیــد بخــاری 
و  ایســتاده  آبگرمکــن  پکیــج،  گازی،  برقــی، 

دیواری خودکفا شده و مشکلی ندارد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی 
گفــت: مواد اولیه تولید پکیــج باید از خارج وارد 
شــود و ســر و کار مستقیم با ارز دارد و در ضمن 
این کاال دو تولید کننده عمده در داخل بیشــتر 

ندارد.
وی افــزود: ناگفتــه نماند 10 تــا 15 تولید کننده 
دیگر پکیج در کشــور وجود دارد اما میزان تولید 

آنها چشمگیر نیست.

پازوکــی بیان داشــت: اگــر مواد اولیه مــورد نیاز 
دو تولیــد کننده عمده پکیج در کشــور به موقع 
تامین شود نه دچار باال رفتن قیمت و نه دچار 

کمبود این کاال در بازار خواهیم بود.
وی در ادامــه ســخنان خــود گفت: مغــازه داران 
نــه تولیــد کننده و نه وارد کننده هســتند بلکه 
محصولــی بــه دســت آنــان مــی رســد و ســود 

قانونی شان هم مشخص است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی 
افزود: متاســفانه 99 درصد کســبه امــروز برای 
امــرار معــاش خــود حتــی نمــی تواننــد آن ســود 
قانونی را هم به سبب نوسانات شدید قیمتی 
بــا حداقــل  کاالهــا دریافــت کننــد بلکــه بایــد 
ســود کاال را بفروشــند تا بتوانند امورات خود را 

بگذرانند.
لــوازم  فروشــندگان  صنــف  اظهارداشــت:  وی 
خانگــی در دو ماهــه گذشــته 50 درصــد افــت 
فــروش داشــته و بــه نظر می رســد در ماه های 

آینده این عدد به 70 درصد برسد.
پازوکــی ادامــه داد: قیمــت کاال بــه شــدت باال 
بســیار  کســبه  خریــد  قــدرت  برابــر  در  و  رفتــه 
کاهــش پیدا کرده به نحوی که توان جایگزینی 

کاال را ندارند.
براســاس ایــن گــزارش، وی یادآور شــد: مردم 
بواسطه افت شدید درآمدها توان خرید لوازم 
خانگی را ندارد بلکه به تعمیر لوازم خانگی خود 

رو آورده اند.

تامین ۷0 درصدی مواد اولیه 
مورد نیاز تولید لوازم خانگی
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سرگذشت کارخانه آزمایش مرودشت 
فارس از خصوصی سازی تا انحالل

سرگذشــت کارخانه آزمایش مرودشــت فارس 
مجموعــه  چــرخ  انحــالل  تــا  خصوصی ســازی  از 
کارخانــه آزمایــش مرودشــت فارس بــه عنوان 
یکی از صنایع قدیمی اســتان کــه روزگاری آوازه 
آن بــه خــارج از مرزها می رســید مدت هاســت از 

تولید باز ایستاده است.
با آغاز روند خصوصی ســازی واحدهای صنعتی 
وابســته بــه دولت بر اســاس اصــل 44 قانون 
اساســی مجموعــه کارخانه هــای آزمایش نیز در 
اوایل دهه 80 به بخش خصوصی واگذار شــد 
که با این واگذاری، توقف چرخ های تولید این  

واحد صنعتی کلید خورد.
حــدود ســال 1388 بــود که این واحــد صنعتی 
بــه حالــت نیمه تعطیــل درآمد و چند ســال بعد 

نیز به طور کامل تعطیل شد.
زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد خبری 
از تولیــد در ایــن کارخانه نبــود و مدتها بود که 
فعالیتــش متوقــف بــود و کارگــران آن نیز در پی 

مطالبات خود بودند.
دولتمــردان این دولت تالش هــای زیادی برای 
راه انــدازی مجــدد ایــن کارخانــه انجــام دادند 
امــا چیزی از این میــراث به جای مانده از دولت 

گذشته باقی نمانده بود.
بــه گفتــه مســئوالن، همــکاری نکــردن مدیران 
فعلی مجموعه کارخانجات آزمایش با مسئوالن 
دولتی در اســتان فارس جلوی رفــع موانع برای 

فعالسازی مجدد این مجموعه را گرفت.
بــه  اشــاره  بــدون  افــراد  برخــی  حــال  ایــن  بــا 
وضعیــت گذشــته کارخانــه آزمایــش در تــالش 
هســتند تا تمام تقصیرات را گردن دولت تدبیر 

و امید بیندازند.
آزمایــش پیــش از دولــت تدبیــر و امیــد تعطیــل 

شد
معاون اســتاندار فــارس و فرماندار شهرســتان 

مرودشــت بــا بیــان ایــن کــه تعطیلــی کارخانــه 
آزمایش  مربوط به دولت تدبیر و امید نیست، 
جــاده  پنــج  کیلومتــر  در  کارخانــه  ایــن  گفــت: 
مرودشت _ تخت جمشید در سال 1350 توسط 
محســن آزمایش در زمینه تولید لوازم خانگی با 
حــدود هــزار و 300 نفر پرســنل در مرودشــت و 

هزار پرسنل در تهران تاسیس شد.
رهام پیکری در مصاحبه با ایرنا افزود: تولیدات 
کارخانه مذکور عالوه بر مصرف داخلی به هفت 
کشور آسیای میانه و افغانستان صادر می شد.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقالب اســالمی 
کارخانــه هــای صنعتی در اختیار ســازمان صنایع 
بــا   1382 ســال  در  و  گرفــت  قــرار  ایــران  ملــی 
اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی بــه صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری واگــذار شــد و در ســال 
1383 در بــورس هلدینــگ پیــام کــه دارای 17 
کارخانــه بود با مدیریت حســین داوودیان 51 
درصد ســهام آن را خریداری و مابقی سهام نیز 

به سایر شرکا منتقل کردند.
مدتــی  از  پــس  گفــت:  مرودشــت  فرمانــدار 
مســئوالن کارخانه بــه بهانه ضرر و زیان اقدام 
به تعطیلی کارخانه کردند، ابتدا کارخانه تهران 

و سپس مرودشت تعطیل شد.
معوقــات آزمایــش از طریــق مراجــع قضایــی در 

حال پیگیری است
پیکری افزود: در این سال ها به تدریج شروع 
مطلــع  بــا  و  کردنــد  الت  آ ماشــین  فــروش  بــه 
شــدن مســئوالن شهرســتانی درآمــد حاصــل از 
الت و قطعات و همچنین  محل فروش ماشــین آ
اجاره سالن ها بابت بدهی کارخانه به حساب 
تامیــن اجتماعــی واریــز شــد کــه از محــل درآمــد 
مذکور حق و حقوق پرســنل بــه تدریج پرداخت 

شده است.
مذکــور  کارخانــه  اکنــون  هــم  داد:  ادامــه  وی 

بدهی به شــهرداری و دارایی دارد و مســئوالن 
کارخانــه در تاریــخ 23 اردیبهشــت مــاه 97 بنــا 
بــه آنچه در روزنامه رســمی منتشــر شــد اقدام 
بــه انحالل شــرکت کردند و احمد شمشــکی به 
عنــوان مدیر تصفیه برای مدت 2 ســال انتخاب 
شــد و در حــال حاضــر معوقات شــرکت از طریق 

مراجع قضایی در حال پیگیری است.
امــا  شــد  پیــدا  آزمایــش  بــرای  گــذار  ســرمایه 

مدیران فعلی همکاری نکردند
فرماندارویــژه  و  فــارس  اســتاندار  معــاون 
 1397 ســال  از  گفــت:   مرودشــت  شهرســتان 
پیگیــر جذب ســرمایه گذاری برای فعال ســازی 
چنــد  از  و  بــودم  آزمایــش  کارخانــه  مجموعــه 
واحــد  ایــن  کــه  کــردم  دعــوت  ســرمایه گذار 
صنعتــی را بازدیــد کردنــد کــه در نهایــت یکی از 
ســرمایه گــذاران پذیرفــت تــا در ایــن مجموعه 
خط خودروســازی و خط تولید ادوات کشاورزی 

را راه اندازی کند.
بــا  هایــی  رایزنــی  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
مدیرعامل بانک ملت صورت گرفت و مشخص 
شــد میزان مطالبات مجموعه آزمایش به بانک 

و دارایی حدود 135 میلیارد تومان است.
پیکــری اضافــه کــرد: پیگیــر بدهــی هــا شــدیم 
امــا متاســفانه مجموعــه مدیران آزمایــش مانع 
ادامه کار شــدند و گفتند خودمان می خواهیم 

مجموعه را احیا کنیم.
آزمایــش  امــوال  فــروش  بــا  کارگــران  بدهــی 

پرداخت شد
پیکری افزود: میزان بدهی به کارگران مجموعه 
آزمایــش حــدود پنــج میلیــارد تومــان بــوده که 
بســیاری از آن هــا از حــوزه قضایی رای داشــتند 
و دســتور توقیف و فروش اموال آزمایش صادر 

شده بود.
وی ادامــه داد: مجموعــه آزمایــش نیز یکســری 
مزایــده هــا برگزار و امــوال منقول و تاسیســات 
وابســته بــه امــوال را فروختنــد و در حال حاضر 



www.hamgambasanat.ir

35

مجموعــه آزمایــش عــاری از هرگونه تاسیســات 
است.

معــاون اســتاندار فــارس گفــت: از محل فروش 
این اموال بخشــی از بدهی کارگــران را پرداخت 

کردند.
پیکــری افــزود: بعــد از اینکه مــا پیگیر ســرمایه 
گــذاری بودیــم مجموعــه آزمایــش در نامــه ای 
فرمانــدار  بــود  نوشــته  بازرســی  ســازمان  بــه 
مرودشت به دنبال واگذاری مجموعه آزمایش 

بدون دخالت و اذن مدیریت آن است.
انبارداری مدیران آزمایش

وی ادامــه داد: در چنــد جلســه شــورای تامین 
شهرستان مرودشت از مدیران آزمایش دعوت 
کردیــم و به جلســات رفــع موانع تولید اســتان 
نیــز دعوت شــدند و قول دادنــد مجموعه را در 
قالــب تولیــد جدیــد غیــر از لــوازم خانگــی فعال 

کنیم.
وی اضافه کرد: به صراحت به مدیران آزمایش 
اعــالم گردم شــما تحت هیچ شــرایطی این کار را 
انجــام نمی دهید چرا که اگر قــرار بود این کار را 

انجام دهید به دنبال انحالل نمی رفتید.
معــاون اســتاندار فــارس گفــت: در نهایــت نیــز 
شــروع  را  جدیــدی  تولیــد  مجموعــه  مدیــران 
نکردند و بخشی از انبارهای موجود این شرکت 
را اجــاره دادنــد و در حال حاضر کار انبارداری در 

این مجموعه انجام می شود.
پیکــری افــزود: مجموعــه آزمایــش بــا مدیریت 

فعلــی، هیــچ نگاهی بــر راه اندازی 
آن  دنبــال  بــه  و  ندارنــد  مجــدد 
مختلــف  اشــکال  بــه  تــا  هســتند 
شهرستان یا استان را دور بزنند و 

کار خودشان را انجام دهند.
فــروش  حتــی  داد:  ادامــه  وی 
مجموعــه را بــا 115 میلیــارد تومان 
به مزایده گذاشــتند کــه از طریق 
شــورای تامیــن شهرســتان جلــوی 

مزایده را گرفتیم.
تعطیلــی آزمایــش ربطی بــه دولت 

تدبیر و امید ندارد
گفــت:  فــارس  اســتاندار  معــاون 
ســال   15 از  آزمایــش  مجموعــه 
تعطیلــی  و  شــده  تعطیــل  پیــش 
آن ربطــی بــه دولت تدبیــر و امید 

ندارد.

پیکــری افــزود: در دولــت تدبیــر و امیــد تالش 
شــد تــا این مجموعه احیا شــود امــا مدیران آن 

همکاری نکردند.
چالش های آزمایش در دوران مدیریت دولتی

معــاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ســازمان 
صنعت معدن و تجارت استان فارس نیز در این 
زمینــه بــه خبرنگار ایرنــا گفت: ایــن مجموعه به 
دلیل دولتی بودن ابتدا نتوانست خودش را با 
نیاز بازار تطبیق دهد، همچنین در این مجموعه 
به دلیل دولتی بودن در ارتقای نیروی انسانی 

تالشی نشده بود.
ســید رضا ســاداتی افزود: هــم در بحث تحقیق 
و توســعه محصول و هم دربحث ارتقای نیروی 
انســانی در این مجموعه تالشــی نشده بود در 
حالــی کــه مــی گوینــد سامســونگ بــا 550 نفــر 
اداره می شود اما کارخانه آزمایش با بیش از 2 

هزار نفر نیروی انسانی اداره می شد.
وی ادامــه داد: تکنولوژی در این واحد صنعتی 
وارد نشــد، نیــروی انســانی مطابــق بــا تولیــد و 
پوشــش هزینه ها نبود و واردات مزید بر علت 
شــد و همــه این مباحــث باعث شــد این واحد 
صنعتــی بــه رغــم اینکــه یــک مجموعه شــناخته 

شده بود، بازار را از دست بدهد.
در واگــذاری آزمایــش،  اهلیــت ســنجی صــورت 

نگرفت
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
فــارس گفــت: این مجموعــه ســپس بــه بخــش 

خصوصــی واگذار شــد که بــه نظر مــن در بحث 
نگرفــت،  صــورت  الزم  اقــدام  ســنجی  اهلیــت 
کســی بایــد این کارخانــه را می خرید کــه از دل 
صنعت باشــد و می خواست این صنعت را ارتقا 

دهد اما این اتفاق رخ نداد.
ســاداتی بیــان کــرد: مجموعــه آزمایــش پــس از 
آنکــه دولتــی اداره و مصیبــت هــا و مســایل و 
مشکالتی بر آن وارد شد، نقش مدیریت دولت 
در انتقــال ایــن کارخانه به بخــش خصوصی به 
خوبی رخ نداد و همین موضوع باعث شد این 
مجموعه از بحث تولید خارج شود و امروز چیزی 

از آن باقی نماند.
سازمان صمت در پی احیای آزمایش 

صنعــت،  ســازمان  مجموعــه  داد:  ادامــه  وی 
معــدن و تجارت اســتان فارس در تالش اســت 
تــا در مجموعــه کارخانــه آزمایــش مرودشــت، 

صنعتی متناسب شکل بگیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
فــارس گفــت: بــرای احیــای مجموعــه آزمایــش، 
رایزنی های متعددی با ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجــی و مجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و 

تجارت صورت گرفته است.
ســاداتی افزود: مهمترین مطالبــه مردم منطقه 
و اســتان این اســت کــه این واحــد صنعتی احیا 
شــود و ســرمایه گــذاری در آن صــورت بگیرد و 

ادامه حیات بدهد.
مرودشت در 45 کیلومتری شمال شیراز است.
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راه و ساختمان

دولــت به دلیــل عدم پیش بینــی منابع کافی، 
مخالفــت خود را با طرح نمایندگان مجلس مبنی 
بر جهش تولید مسکن اعالم کرده؛ با این حال 
طــرح، مراحــل دوفوریــت و بررســی در صحــن را 
طی کرده و به زودی توســط بهارســتان نشینان 

تصویب می شود.
مهرمــاه  دوم  ســاختمان،  اخبــار  گــزارش  بــه 
کلیــات طــرح »جهــش تولیــد و تامیــن مســکن« 
بــا هــدف تولیــد و تامیــن ســاالنه یــک میلیون 
واحد مســکونی به تصویب نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی رســید و بــرای بررســی بیشــتر 
بــه کمیســیون عمــران ارجاع شــد. بنا بــه گفته 
عمــران،  کمیســیون  عضــو  پوربــادی،  فیــروزی 
بررســی جزئیات طــرح در مراحل نهایی قرار دارد 
و کمیسیون عمران مصمم است هر چه سریعتر 

این طرح را به صحن علنی برساند.
وی با اشاره به بررسی این طرح در جلسات این 
کمیســیون با حضور مســئوالن دولتــی و اعضای 
شــورای نگهبان افــزود: مهمترین ایــرادی که به 
طرح گرفته شده نکته مربوط به تامین مالی طرح 

اســت؛ موضوعــی که دولت هم دغدغــه آن را 
داشت. هم اکنون طرح جهش تولید مسکن 

بــرای چکــش کاری بیشــتر در کمیســیون 
عمــران با حساســیت بیشــتر در حال 

بررسی اســت تا یک طرح پخته 
علنــی  صحــن  تقدیــم 

شود.
عــزم مجلس 

برای تصویب 
طــرح جهــــش 

 تولیـــــــــد 

مســکن در حالــی جــزم شــده که برخی مســئوالن 
دولتــی مخالفــت آشــکار و پنهــان خــود را بــا آن به 
دلیل عدم پیش بینی منابع مالی الزم، زمزمه های 
نرخ ســود پایین تسهیالت، تبعات زیست محیطی 
و تــورم زا بــودن اعــالم کــرده اند. ایــن برنامه در 
حالــی روی میــز پارلمــان قــرار گرفته کــه برخی طرح 
های گذشــته به اختصاص بــدون ضابطه اراضی 
پــروژه  بــرای احــداث  کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
هــای عمرانی منجر شــد و نهایتا به دلیل جانمایی 
نامناسب، اقشار پایین از واحدهای مسکونی آن 

استقبال نکردند.
روز 25 شــهریور، دولــت طــی یــک نامــه کوتــاه 
خطــاب بــه وزارت اقتصــاد، ســازمان برنامــه و 
بودجه و معاونــت امور مجلس رئیس جمهوری 

مخالفت خود را با این ایده ابراز کرد.
از سوی دیگر شنیده ها حاکی از این است که همه 
دولتــی ها با این طرح مخالف نیســتند امــا طبیعتا از 

موضع کلی دولت حمایت می کنند.
کارشناســان معتقدنــد هــر قانــون و 
برنامــه ای کــه مشــروط بــه داشــتن 
پیوستهای زیســت محیطی بتواند 
کســری حدود پنج میلیــون واحد 
مســکونی برای متقاضیان واقعی 
را تامیــن کنــد خــوب اســت. امــا 
تجربه طرحهای قبلی مثل مسکن 
مهر نشــان داده دولتها توانایی 
اجــرای مســتقیم را ندارنــد و در 
طرح جهــش مســکن باید 
این مساله لحاظ شود که 
از تــوان بخــش خصوصــی 

استفاده شود.
فراینــد  در  گوینــد:  مــی  نماینــدگان 
بررســی جزئیــات طــرح از همفکــری و مشــارکت 
مســئوالن در بدنه دولت نیز اســتفاده خواهد 
شــد تــا طــرح جهــش تولیــد مســکن بــا کمترین 

ضریب خطا تهیه شود.

طرح جهش تولید مسکن
به کجا رسید؟

دنیا نسل ششم ساختمان ها را می سازد، ما 
نسل سوم می سازیم

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه دنیا 
هم اکنون نسل ششم ساختمان ها را می سازد 
و ما در نســل ســوم هســتیم، گفت: هــم اکنون 
کمتر از پنج درصد ســاختمان ها به روش صنعتی 
ســاخته می شــود. همچنیــن طبق اعــالم رییس 
ستاد اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، از 
ســال 1401 مبحث 22 مقررات ملی ســاختمان که 
مربــوط بــه نگهداری بناهاســت برای ســاختمان 

های با اولویت یک اجرایی خواهد شد.
احمد خرم در نشســت خبری بــا عنوان مراقبت 
و نگهداری ســاختمان ها اظهار کرد: حداقل 40 
درصد ساختمانها باید به روش صنعتی ساخته 
شود که هم اکنون در کشور ما این رقم زیر پنج 
درصد اســت. مــا 25 تــا 28 میلیون ســاختمان 
داریــم که حدود 10 میلیون آن آپارتمان اســت. 
طی دو برنامه با نقشه راهی که تهیه کرده ایم 
و برنامــه ای کــه در ســتاد تهیه شــده که مورد 
تاییــد وزارتخانه هم اســت انگیــزه پیدا کردیم 
هوشمندســازی  و  ســازی  صنعتــی  ســتاد  کــه 

ساختمان سبز را به سرعت عملیاتی کنیم.
هر 50 آپارتمان یک مدیر نگهداری نیاز دارد
نســل  دنیــا  در  اکنــون  هــم  افــزود:  وی 
ششم ساختمانها در حال احداث است و 
ما در نســل سوم هســتیم که باید این فاصله 
را بــا شــتاب پــر کنیم. ایــن اتفاق نمــی افتد مگر 
اینکه همه دستگاهها هم عرض پیش بروند.

بــه گفتــه خرم، هــر 50 آپارتمان یــک مدیر الزم 
دارد. بنابرایــن 10 میلیــون آپارتمــان در کشــور 
200 هــزار مهنــدس مــی خواهد. از ســال آینده 
ایــن هــدف را شــروع کنیم که دو تا ســه ســال 
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طــول مــی کشــد و ســپس کارهــا پیــش خواهد 
یــک  بــرای مهندســان  رفــت. 200 هــزار شــغل 
تحــول بــرای اشــتغال فــارغ التحصیــالن اســت. 
اگــر با همین شــتابی که در این چهــار ماه پیش 
آمدیم و اعتماد و حمایتی که وزارتخانه داشــته 
اســت به اهداف مدنظر دســت پیدا می کنیم. 
مــن چند بــار مطالــب را برای مهندس اســالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی فرســتادم کــه بــا حمایت 

خودشان ما را امیدوار کردند.
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
تصریــح کــرد: مــن قــول مــی دهــم در صــورت 
اجــرای مبحــث نگهداری ســاختمانها نرخ بیکاری 
فــارغ التحصیــالن مــا بــه صفر برســد. هر شــغل 
مهندســی دو اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد مــی 
کند، یعنی این 200 هزار نفر 400 هزار نفر شــغل 

دیگر ایجاد خواهد کرد.
خرم در پاســخ به ســوال خبرنگار مبنــی بر اینکه 
انتخــاب  در  مالــک  اختیــار  بــه  مربــوط  موضــوع 
گفــت:  اســت  رســیده  کجــا  بــه  ناظــر  مهنــدس 
در مــورد انتخــاب ناظــر توســط مالــک در بخــش 
شخصیتهای حقوقی اجرا نکردیم. زمانی که من 
در ســازمان نظام مهندسی استان تهران بودم 
آن را اجرا کــردم اما درعین جال قابلیت اجرایی 
نــدارد. هنــوز هــم کار جامــع و مانعــی در ایــن 
زمینــه نشــده کــه بتــوان آن را محقق کــرد. این 
مســتلزم اســتقرار بیمه تضمین کیفیــت، تربیت 
بــازرس  رتبــه  مجــوز  دادن  تخصصــی،  بــازرس 
و دیگــر مقدمــات اســت کــه اگــر فراهم نشــود 
دردسرسازاســت. مــن فکــر مــی کنــم وزارتخانه 
و دســتگاههای ذی ربــط در ایــن قضیه درصدد 
هســتند موضوع را حل کنند. نظام نامه اعطای 
کار در دستور کار است که احتماال ظرف یکی دو 

ماه آینده تکلیفش روشن می شود.
بیشترین سرمایه گذاری کشور در بخش 

ساختمان است
در ادامــه ایــن نشســت، حامــد مانی فی، 
مدیــرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی اظهــار کــرد: نگهــداری ســاختمان، 
موضوعــی اســت که همه ما در هرجا هســتیم با 
آن ارتبــاط داریــم و بــه نظــر می رســد بــرای همه 
افراد اهمیت دارد. ساختمان بزرگترین سرمایه 
مادی کشــور اســت که بیشــترین میزان سرمایه 
گــذاری کشــور چه در بخــش خصوصــی و چه در 
بخش عمومی در حوزه ساختمان اتفاق می افتد.

شهرســازی  و  راه  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  مهندســی  نظــام  ســازمان  همــکاری  بــا 
سراســر کشــور در پــی این هســتند کــه همه ما 
ســاختمانهایی با کیفیت مناسب داشته باشیم 
گفــت: بارهــا و بارهــا ممکــن اســت همــه مــا در 
روز از آسانســورها اســتفاده کنیــم کــه طبقــات 
مختلــف رابــاال و پاییــن مــی رونــد و اعتمــاد می 
کنیم کسی که مسئول نگهداری است تعمیرات 
و نگهــداری را بــه خوبــی انجــام مــی دهــد. بــه 
لولــه هــای گاز هــم اعتمــاد مــی کنیــم. همینطور 
بــه بخشــهای مختلــف ســاختمان مثــل تهویــه، 
تجهیــزات مکانیکــی، برقــی و غیــره اعتمــاد مــی 
کنیــم. اتفــاق زمانی می افتاد کــه این اجزا مورد 

بازدید و نگهداری قرار نمی گیرند.
مانی فر خاطرنشــان کرد: قانون نظام مهندسی 
بحــث  بــه   33 مــاده  در  ســاختمان  کنتــرل  و 
نگهداری ساختمان می پردازد. اصول و قواعد 
اقتصــادی،  صرفــه  ایمنــی،  از  اطمینــان  بــرای 
بهداشــت و مــوارد دیگــر جــزو اهدافــی اســت 
کــه در مبحــث مقــررات ملی ســاختمان گنجانده 
شــده اســت. 22 مبحثــی کــه از ســال 1392 بــه 
تــا  ســاختمانها  از  نگهــداری  و  مقــررات  عنــوان 
کنون تدوین شــده حکم قانــون دارد که باید 

اجرا شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی تاکید کرد: برخی مباحث از جمله مبحث 
22 برای اجرایی شــدن نیازمند جریان فرابخشــی 
و میــان دســتگاهی هســتند. از مالــک گرفتــه تــا 
دســتگاههای عدیــده ای کــه بایــد همــکاری و 
همراهــی کننــد و قوانینــی که باید انجــام این کار 
را پشــتیبانی کننــد. لذا مــی طلبد که بــرای اجرای 
از جملــه شــهرداریها،  آن دســتگاههای مختلــف 
مدیریتهای محلی، استانداریها، معاونان عمرانی 
و مجموعه دستگاههای مدیریتی محلی همکاری 
کنند. ســازمانهای نظام مهندســی ســاختمان نیز 
بایــد ایــن اهتمــام را داشــته باشــند کــه کار را بر 

اساس مبحث 22 جلو ببرند.
به گفته وی، نقش بیمه ها نیز بسیار پراهمیت 
تحــت  را  نــوع همــکاری  ایــن  اســت. مجموعــه 
عنــوان نظامات اداری می دانیــم که به موجب 
مــاده 33 قانون نظام مهندســی پیش نویس 
تواننــد در  مــی  تهیــه شــده و کارشناســان  آن 
مورد آن نظر بدهند. همچنین مشــاوران امالک 
هــای  دفترخانــه  مثــل  وانتقــال  نقــل  مراکــز  و 

اسناد رســمی در دیگر کشورها متولی نگهداری 
ساختمان هستند.

مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سال 
۱۴0۱ اجرایی می شود

در ادامــه، مهرداد تقی زاده رییس ســتاد 
اجــرای مبحــث 22 مقــررات ملی ســاختمان اظهار 
کــرد: در نقشــه راه 52 فعالیــت را پیــش بینــی 
کردیم که در ساختمانها انجام شود و مشخص 
چــه کســی  کــه در جاهــای مختلــف  مــی شــود 
مســئول انجام کار است. نگهداشت به معنای 
این اســت که دوره هــای خاصی برای بازدید و 

نگهداری انجام شود.
وی افــزود: کشــورهای مختلف ایــن اطالعات را 
در یک سایت بارگذاری می کنند که شهرداری، 
سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و جاهای 
مختلــف به آن دسترســی دارند. بازرســین هم 
ایــن مــوارد را مــی بیننــد. لذا کســی نمــی تواند 
بگوید چون ســاختمان من اســت هر کاری دلم 
مــی خواهــد انجام دهــم. اگــر انجام نشــود در 
مرحلــه پیشــگیری برخــورد مــی شــود و جریمــه 
های فوق ســنگین در نظر مــی گیرند. در بعضی 
کشــورها شــش مــاه تــا یــک ســال زنــدان برای 
کســی که از فرد غیرصالحیت دار برای نگهداری 

ساختمان استفاده کرده در نظر می گیرند.
عهــده  بــه  رســالتی  کــرد:  تصریــح  زاده  تقــی 
رســانه ها اســت کــه بایــد در فرهنگ ســازی و 
نگهداشــت ســاختمان کمک کنند. ما یک پکیج 
کامل فرهنگ ســازی مبحث 22 را طراحی کردیم 

که همکاری همه رسانه ها را می طلبد.
رییــس ســتاد اجــرای مبحــث 22 مقــررات ملــی 
ســاختمان دربــاره زمــان اجــرای ایــن مبحــث در 
کشــور گفــت: طبق زمان بنــدی که مــا داریم در 
خردادماه 1401 ســاختمان های اولویت یک می 
توانــد مبحث 22 در مورد آنها به صورت اصولی 
اجرایــی شــود. البته تالش ما این اســت که در 
تیرماه 1400 این اتفاق بیفتد ولی ممکن اســت 
به این زمان نرسد. هم اکنون در استان فارس 
122 ســاختمان را شناسایی کرده اند. در تهران 
بــا همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری بعضــی 
کارها شروع شده و نتایج خوبی داشته است. 
مثــال در ســاختمان پالســکو حــدود یــک میلیارد 
تومــان، مالــکان ســاختمان بــرای نگهــداری آن 
تهیــه کردنــد که بعــد از اینکــه هزینــه را کردند 

ابراز رضایت داشتند.
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رفــاه  و  کار  تعــاون  اداره  مدیــرکل  حضــور  بــا 
ریاســت  از  نمایندگــی  بــه  اســتان  اجتماعــی 
جمهــور /از گــروه کاری ســیمان کرمــان تقدیر 

شد
مهنــدس اســماعیلی مدیرکل تعــاون، کارورفاه 
اجتماعی اســتان کرمان ضمن بازدید از کارخانه 
ایــن  اخیــر  ودســتاوردهای  کرمــان  ســیمان 
کارخانــه، لــوح هــای تقدیر دکتر حســن روحانی 
ریاســت جمهــور را به گروه کاری نمونه ســیمان 

کرمان اهدا نمود.
بــه گزارش همگام با صنعــت و به نقل از روابط 
عمومــی شــرکت ســیمان کرمــان، همه ســاله با 
بررســی های دقیق صورت گرفته توســط وزارت 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی پیرامــون طــرح هــا 
و پــروژه هــای موفق و بدیــع حــوزه کار ، فرایند 
شناســایی و ارزیابی واحدهــای فعال و موفق، 
و نیــز معرفی گروه هــای کاری نمونه صورت می 

پذیرد.
در ایــن راســتا گــروه کاری ســیمان کرمــان نیز با 
اجــرای موفقیت آمیز پروژه های تبدیل وضعیت 

کــوره و تولید محصوالت جدید 
و در ادامــه، اقدامات اصالحی 
آســیاهای ایــن واحــد بــه کمک 
و  داخلــی  کارشناســان  تــوان 
اســتفاده از شــیوه هــای مبتنــی 
بر مهندســی معکوس توانست 
امتیاز الزم کســب ایــن عنوان را 
احــراز نموده و مــورد تقدیر قرار 

گیرد.
بــا توجـــــه بــا شرایــــــط خـــــاص 
گســترش ویروس کرونا وعدم 
امــکان برگزاری اجــالس امتنان 
از گروههــای کاری نمونه، آیین 
اهداء لوح هــای تقدیر وتجلیل 
ســیمان  نمونــه  کاری  گــروه  از 
اداره  مدیــرکل  توســط  کرمــان 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون 

اســتان آقای مهندس اســماعیلی به نمایندگی 
از ریاســت جمهــور در کارخانــه ســیمان کرمــان 

برگزارشد.
مهنــدس اســماعیلی مدیرکل تعــاون، کارورفاه 
از  بازدیــد  ضمــن  کرمــان  اســتان  اجتماعــی 
کارخانــه ســیمان کرمــان ودســتاوردهای اخیــر 
ایــن کارخانه، لــوح هــای تقدیر ریاســت محترم 
جمهوری را به گروه کاری نمونه ســیمان کرمان 

اهدا نمود.
ایشــان درخصــوص کســب ایــن افتخــار عنــوان 
و  تحــوالت  شــاهد  اخیــر  ســالهای  در  داشــت: 
دگرگونــی قابــل توجهــی در مجموعــه ســیمان 
کرمان هســتیم که نوید روزهــای امیدوارکننده 

ی آتی برای این شرکت را میدهد.
وی افــزود: هــر روز خبرهــای خوبــی از ســیمان 
کرمــان بــه گــوش مــی رســد کــه بیانگــر وجــود 
مدیریــت کوشــا، پرســنل متعهــد، کارشناســان 
باتجربه وکادرعلمی ودانش بنیان این شــرکت 

است.
اســتان  اجتماعــی  ورفــاه  تعــاون،کار  مدیــرکل 

کرمــان بــا اشــاره به نام گذاری امســال توســط 
مقــام معظــم رهبــری، رشــد ورونــق اقتصــادی 
وکارآفرینــی در کنــار توســعه صنایــع را پیــروی از 

منویات معظم له دانست.
طــرح  مدیــر  آرمــات  وحیــد  مهنــدس  ادامــه  در 
پــروژه هــای ســیمان کرمــان ضمــن  توســعه و 
و  مجموعــه  مدیریــت  هــای  حمایــت  از  تشــکر 
همدلــی و همکاری صمیمانه پرســنل و مدیران 
شــرکت در دســتیابی بــه این افتخــار ، همکاران 
تیم کاری شامل آقایان رضا فرازمند، محمدرضا 
رمضانــی و مهــدی قائدی را معرفــی نموده و در 
خصــوص مســائل فنــی پــروژه هــا توضیحاتی را 

بیان داشت.
وی تصریــح نمــود: در اجــرای پــروژه هــا نوآوری 
و  رفتــه  کار  بــه  توجهــی  قابــل  خالقیتهــای  و 
بــه  اتــکا  بــا  و  ارزی  هزینــه  هیچگونــه  بــدون 
نیروهــای داخلی و با حداقل هزینه و اســتفاده 
ازمشاورین داخلی، در کمترین زمان ممکن اجرا 
و بــه بهــره برداری رســیده و نتایــج کیفی و کمی 

چشمگیری داشته اند.

از گروه کاری سیمان کرمان تقدیر شد
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ــــــــــــــــــ      تندیس واحد نمونه استانی سال ۱۳۹۹ به بوتان اهدا شد      ــــــــــــــــــ
تندیس واحد نمونه استانی سال 1399 به بوتان اهدا شد

گروه صنعتی بوتان به عنوان واحد نمونه استانی سال 1399 برگزیده شد. در مراسمی که هفته قبل با حضور مسئوالن ارشد استان مرکزی و 
اتاق بازرگانی برگزار شد لوح و تندیس این عنوان به گروه صنعتی بوتان اهدا شد.

بوتان برای چندین سال متوالی است که موفق به کسب این عنوان می شود.
لومینیومی، حوله خشــک کن و رادیاتــور فوالدی با کیفیت و  محصــوالت بوتان شــامل پکیج شــوفاژ دیــواری، آبگرمکن دیواری فوری، رادیاتور آ

استانداردهای روز اروپایی تولبد و عالوه بر بازار داخلی به کشورهای اروپایی نیز صادر می شود.

بــا توجــه به قیمــت پایــه 9 هــزار و 970 تومانی 
درنظــر گرفته شــده برای هر کیلوگــرم میلگرد در 
بورس کاال، با احتساب مالیات ارزش افزوده و 
کارمزد، نرخ پایه هر کیلوگرم از این محصول به 
10 هــزار و 900 تومان می رســد. با در نظر گرفتن 
هزینه هــای حمل و ســود عمده فروشــی قیمت 
پایه عرضه میلگرد در بورس کاال با نرخ روز این 

محصول در بازار آزاد برابری می کند.
در معامالت اخیــر میلگرد در بازار فیزیکی بورس 
کاال نــرخ پایــه کاهــش پیــدا کــرده اســت. این 
افت نرخ از سوی بورس کاال و با کاهش درصد 
ضریــب جهانــی انجــام شــده اســت. بــه گفتــه 
یکــی از فعــاالن بــازار؛ در حالــی کــه میــزان ثبــت 
تقاضــا برای خرید انواع مقاطع طویل فوالدی و 
به خصــوص میلگرد در معامالت هفته گذشــته 
در بــازار فیزیکــی بورس کاال به حداقل رســیده 
بــود، بــورس کاال اقــدام به کاهش هــزار و 100 

تومانــی بهای پایــه عرضه میلگرد کرد تا به این 
ترتیــب زمینه حضــور فعال تر خریداران را در بازار 

فراهم کند.
بــا توجــه به قیمــت پایــه 9 هــزار و 970 تومانی 
درنظــر گرفته شــده برای هر کیلوگــرم میلگرد در 
بورس کاال، با احتساب مالیات ارزش افزوده و 
کارمزد، نرخ پایه هر کیلوگرم از این محصول به 
10 هــزار و 900 تومان می رســد. با در نظر گرفتن 
هزینه هــای حمل و ســود عمده فروشــی قیمت 
پایه عرضه میلگرد در بورس کاال با نرخ روز این 

محصول در بازار آزاد برابری می کند.
در  شــده  ایجــاد  پایــه  بهــای  کاهــش  اگرچــه 
معامــالت هفتگی میلگــرد قابل توجــه بوده اما 
همچنان برخی فعاالن این بازار معتقدند که نرخ 
پایــه تعیین شــده بــرای عرضه در بــورس فراتر 
از انتظــار خریــداران عمده اســت و این موضوع 
می توانــد بــه تکــرار تجربــه هفتــه قبــل در ایــن 

بــازار یعنــی تقاضــای اندک منجر شــود. با توجه 
به فصل ســرما و آرامش نســبی ایجاد شــده در 
بــازار طال و ارز هیچ گونه تمایلی به خرید در بازار 
مقاطع فوالدی کشــور دیده نمی شود، در عین 
حــال انبــار تجــار و حتــی کارخانه هــای نــوردی با 
انباشــت محصول روبه رو اســت و این موضوع 
نیز ســیگنال مهمی برای اســتمرار روند کاهشــی 
در این بازار تلقی می شــود و این احتمال وجود 
دارد کــه فعــاالن بــازار مقاطــع بــا در نظــر گرفتن 
ایــن ســیگنال ها بــه امیــد کاهــش بیشــتر نــرخ، 
خریدهــای خود را تــا هفته های بعــد به تعویق 

بیندازند.
انباشت محصول در انبار تجار و تولیدکنندگان، 
نبود تقاضای مصرفی و ترس از احتمال کاهش 
بیشــتر قیمت هــا در هفته هــای آتــی مهم تریــن 
بازارهــا  ایــن  از  رونــق  بربســتن  رخــت  دالیــل 

هستند.

بازار میلگرد همچنان
در انتظار کورسوی امید
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خودرو

مازیار بیگلوسورنا ستاری 

ستاری در نشست با وزیر صمت مطرح کرد

" طراحی خودروهای مدرن 
و ارزان قیمت را پیگیری 

می کنیم "
 

طراحــی خودروهــای مــدرن و ارزان قیمــت را 
فنــاوری  پیگیــری می کنیــم معــاون علمــی و 
اینکــه  بــر  تاکیــد  ضمــن  جمهــوری،  رئیــس 
بایــد از کپــی کاری و مونتــاژکاری در صنعــت 
خــودرو خــارج شــویم از دنبال کــردن طراحی 
خودروهای مدرن و ارزان قیمت با اســتفاده 
از ظرفیت هــای داخلــی خبر داده و اعالم کرد 
هوشمندسازی در صنعت خودرو نیز پیگیری 

خواهد شد.
وزیــر  بــا  مشــترک  نشســت  در  ســتاری  ســورنا 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس گروه اقتصادی 
معاونت بررســی دفتر مقــام معظم رهبری که با 
موضــوع بررســی طرح تولیــد خــودروی مدرن و 
اقتصادی برگزار شــد، اظهار کــرد: ایجاد نوآوری 
با اســتفاده از طراحی های داخلی بیشــتر خواهد 
شــد و بــه همین لحــاظ در طرح تولیــد خودروی 
بــر روی طراحــی داخلــی  ارزان قیمــت و مــدرن 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخل کشــور تأکید 

داریم.
طبــق اعــالم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، با بیان 
اینکــه اگــر طراحی دســت خودمان باشــد، خلق 
خودرو خواهیم کرد، گفت: از کپی کاری در حوزه 
خــودرو و مونتــاژ بایــد بیرون آمده و به ســمت 
خلــق خــودرو بــا اســتفاده از طراحــی نیروهــای 

متخصص کشورمان و نخبگان حرکت کنیم.
وی ضمــن تاکید بر اینکه آینــده صنعت خودرو 
در هوشمندســازی اســت، افــزود: کشــور ما نیز 

بیگلو:

" سوءمدیریت های داخلی 
مانع اصلی تحقق جهش 

تولید است "
 دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــه ضمــن اعــالم 
قدرانی از لطف و تفقدی که مقام معظم رهبری 
بــا اعضــای شــورای عالی  در جلســه اخیــر خــود 
هماهنگــی اقتصــادی بــه قطعه ســازان داخلــی 
در  ایشــان  گالیــه  بــا  رابطــه  در  داشــته اند، 
عــدم تحقــق شــعار جهــش تولیــد، علــت را در 
ســوءمدیریت های داخلــی دانســته کــه بســیار 
و  قطعه ســازان  خارجــی،  عوامــل  از  بیشــتر 
خودروســازان کشــور را از جهــش تولیــد بازنگــه 

داشته  است.
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیــدار اخیر خود 
بــا اعضــای شــورای  عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ضمــن تاکیــد براینکــه مشــکل اقتصــاد کشــور 
نداشــتن راهــکار نبوده، بلکه همت، شــجاعت 
و پیگیری جــدی نیاز دارد، ضمن گالیه از اینکه 
علیرغــم ارائه راهکارها و انجام برخی اقدامات، 
شــعار ســال در حــد انتظــار تحقق نیافته اســت؛ 
بخش هــای  کارشناســان  کردنــد:  خاطرنشــان 
دولتــی و غیردولتــی برخــی راهکارهــای عملیاتی 
مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند 
کــه از جمله آن های می تــوان به افزایش تولید 
خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه ســازان داخلی” 

اشاره کرد. 
در این رابطه مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان 
قطعــات و مجموعه های خودرو- در ابتدا از لطف 
رهبــر انقالب به قطعه ســازان داخلی خــودرو به 
نیابــت از مجموعــه انجمــن مذکور تشــکر و اظهار 
کــرد: ظرفیــت تولید قطعه در کشــور بــرای تولید 

در آینده بایســتی به ســمت تولیــد خودروهای 
هوشــمند و برقــی برود تا از ایــن موضوع عقب 
نمانیــم؛ ایــن مهم نیز در دســتور کار قــرار گرفته 

است.
ضــرورت انطباق بــا قیمت های جهانــی در تولید 

خودروهای مدرن و ارزان قیمت
محمــدی  آقــا  علــی   نشســت  ایــن  ادامــه  در 
-رئیــس گروه اقتصــادی معاونت بررســی دفتر 
مقــام معظــم رهبــری و عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام- نیز با بیان اینکــه نگاه مردمی 
مــدرن  خودروهــای  تولیــد  بــه  اقتصــادی  و 
ســبب اســتقبال طیــف گســترده ای از مــردم از 
خودروهــای داخلــی خواهــد شــد، گفــت: برای 
تولید خودروهای ارزان قیمت و مدرن بایســتی 
داشــته  تعامــل  مرتبــط  دســتگاه های  تمامــی 
باشــند و مشــکالت پیش روی خودروسازان در 

این طرح برداشته شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی 
بــرای اجرای این طرح، اظهار کرد: خودروســازان 
کنــار هــم  بایــد در  دولتــی و بخــش خصوصــی 
ایــن طــرح را جلــو ببرند. ضمــن اینکــه انطباق با 
قیمت هــای جهانــی نیز نکته حائز اهمیتی اســت 
که ســبب ورود خودروهای تولیدی کشــورمان 
به بازارهای رقابتی دنیا خواهد شــد و بایســتی 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیــس گــروه اقتصــادی معاونــت بررســی دفتــر 
مقام معظم رهبــری تصریح کرد: همچنین توجه 
بــه اســتانداردهای نویــن و روز دنیــا در تولیــد 
خودروها و پلتفرم های ایجاد شــده بسیار مهم 
بی کیفیــت  داخلــی  خــودروی  واقــع  در  اســت. 
سبب ورود خودروســازان خارجی به کشورمان 
شــده اســت؛ لــذا در اجرای خــودروی مــدرن و 
اقتصــادی بایــد نگاه ویــژه ای بــه کیفیت وجود 

داشته باشد.
در ایــن جلســه، طــرح تولیــد خــودروی مــدرن 
و اقتصــادی از ســوی معاونــت علمــی فنــاوری 
ریاســت جمهوری با ورود به عمق داخلی سازی 
پلتفرم هــای  و  تــاب آوری  بــه  توجــه  بیشــتر، 
مشــترک بــا اســتفاده از ظرفیــت دو خودروســاز 
اصلــی کشــور و همچنین بخــش خصوصی مورد 

بررسی قرار گرفت.
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ســه میلیون دســتگاه خودرو اســت. در حقیقت 
چنانچــه بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولید را به 
موقــع تامیــن کــرده و ارز مــورد نیاز قطعه ســازی 
تامین شــود، برای ســه میلیون دستگاه خودرو 

می توانیم قطعه تولید کنیم.
وی افزود: قطعا اگر این مقدار در داخل فروش 
نــرود، می تــوان از ایــن قطعــات برای صــادرات 
اســتفاده کــرد. همانطــور کــه بارهــا در طی چند 
مشــکل  عمــده  کرده ایــم،  اعــالم  اخیــر  ماهــه 
از  پیــش  اســت.  داخلــی  قطعه ســازی  صنعــت 
آنکــه تحریم ها و مشــکالت خارجــی بخواهند بر 
عملکــرد و فعالیــت مــا تاثیرگــذار باشــند، ســوء 
مدیریــت و ســوءتدبیر داخلــی باعث شــده که 
روبــرو شــود؛  بــا چالــش  صنعــت قطعه ســازی 
بخــش  کــه  قطعه ســازی  صنعــت  خــود  وگرنــه 
خصوصــی بــوده و رانت و ارتباطی هــم با جایی 
خاص ندارد و می تواند کامال نیاز داخلی کشــور 

را پوشش دهد. 
قطعه ســازان از آمادگی کامل برای تحقق جهش 

تولید برخوردار
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه 

بــا بیان اینکه ما ســربازانی هســتیم که آمادگی 
کامــل داریــم تا جهش تولیــد را محقق کرده و از 
دستورات رهبر معظم اطاعت کنیم، تصریح کرد: 
امــا از دولــت نیز انتظــار داریم که در ایــن زمینه 
همکاری هــای الزم را داشــته باشــد و بــه ارائــه 
راهکار بپردازد. در حال حاضر مدت هاســت که 
مــا درگیــر تامین ارز، نابســامانی و آشــفتگی بازار 
مواداولیــه داخلــی و نظایــر آن هســتیم؛ دولت 

باید مشکالت این  حوزه ها را برطرف کند.
بیگلــو تاکیــد کــرد: صنعــت قطعه ســازی کشــور 
همیشــه در راس تولیــد بــوده و هــر اتفاقــی هم 
کــه افتــاد، بازهــم مدار تولیــد خود را حفــظ کرد. 
صنعتــی کــه به طــور مســتقیم مــورد تحریــم قرار 
می گیرد، نشان از اهمیت و استراتژیک بودن آن 
دارد. همیــن افزایش تولید خودروســازان که از 
ســال گذشــته ایجاد شــده اســت و هریک از دو 
خودروســاز بزرگ حدود 50 تا 60 درصد نســبت 
به سال گذشته افزایش تولید داشته اند، قطعا 

با همت قطعه سازان بوده است.
وی تصریــح کــرد: مــا می توانســتیم ایــن تولیــد 
را دو تــا ســه برابــر کنیــم امــا متاســفانه بــا ایــن 

آشفتگی هایی که نتیجه سوء تدبیرهای داخلی 
است، مطابق با توان و قابلیت های خود پیش 
نرفته ایم. مشــکالتی کــه در تامین مــواد اولیه 
داخلــی وجــود دارد، هیــچ ارتباطی بــه تحریم ها 
و آمریــکا نــدارد و کامــال مشــکلی داخلــی اســت 
کــه دولت بــه وجــود آورده و بایســتی برای آن 
در  کــه  ارزی  مشــکالت  همینطــور  کنــد.  فکــری 
بانک مرکزی داریم و از پیش از آغاز سال جاری 
شــروع شــده، از جانــب دولــت اســت. وزیــر از 
واردات خــودرو صحبت می کنــد، در صورتی که 
هم اکنــون ارز مورد نیاز بــرای تولید یک میلیون 
تامیــن  و 200 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 

نمی شود.
دبیــر انجمــن ســازندگان قطعه در پایــان تاکید 
کرد: این سوءتدبیرهای داخلی است که آسیب 
وارد کــرده و قطعــا نظر مقام معظم رهبری نیز در 
همیــن زمینــه بــوده تــا اصالحات صــورت گیرد. 
قطعــا بــا رفــع ســوءتدبیرها و کارشــکنی هایی از 
این دســت، تمــام ظرفیت موجود قطعه ســازی 
بــرای تولید ســه میلیون دســتگاه به کار بســته 

خواهد شد.

 کراس اوور جدید گروه خودروسازی سایپا از مگاپلتفرم ملی SP100 که چندی پیش رونمایی شد 
و قرار است در سال 1400 وارد بازار شود، »آریا« نامگذاری شد.

گــروه خودروســازی ســایپا بــا هماهنگی نهاد ریاســت جمهوری و فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
نــام خــودروی جدید خود که نخســتین کــراس اوور ایرانــی از مگاپلتفرم ملی SP100 اســت را »آریا« 

نامگذاری کرد تا پس از »شاهین« دومین نام تجاری خانواده محصوالت جدید SP100 باشد.
بنابراین گزارش، گروه خودروســازی ســایپا برای نامگذاری محصول جدید خود، تعدادی اســم را 
به فرهنگســتان زبان و ادب فارســی پیشــنهاد کرد که این فرهنگســتان، 5 نام  مورد تائید خود را 

مشخص و به سایپا اعالم کرد.
با توجه به اینکه این خودرو نخستین کراس اورر ایرانی از یک مگاپلتفرم ملی است و چندی پیش 
بــا حضــور رئیس دفتر ریاســت جمهوری و رســانه های گروهی رونمایی شــد، نام های تایید شــده 
برای دفتر ریاست محترم جمهوری نیز ارسال و از بین آنها، نام »آریا« برای کراس اوور جدید سایپا 

انتخاب شد.
گفتنــی اســت ایــن خودرو مــدرن و دارای طراحی زیبا و به روز در ســال 1400 وارد بــازار ایران خواهد 

شود.

دومین محصول پلتفرم SP۱00 نامگذاری شد؛
ورود کــراس اوور جدیــد ســایپا به بــازار با 

نام تجاری »آریا«
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علی رضا رزم حسینی

فرشاد مقیمی 

وزیر صنعت: 

" انحصار در حوزه خودرو 
باید شکسته شود/ باید 
برای خودروسازان داخلی 

شرکت های رقیب ایجاد 
شود / دانش بنیان ها در 
حوزه ساخت خودرو کمک 

کنند "
 

علی رضا رزم حســــینی گفــــت: انحصار در حوزه 
خــــودرو به صورت گام به گام باید شکســــته 
شــــود و امکان برخورداری مصرف کنندگان از 
یک خودروی با کیفیت و قیمت مناسب ایجاد 

شود.
علیرضــــا رزم حســــینی گفــــت: دانش بنیان ها 
در حوزه ســــاخت داخل خــــودرو می توانند به 
وزارت صمــــت کمک کنند و باید شــــرکت های 
رقیب بــــرای رقابت بــــا خودروســــازان داخلی 
ایجــــاد شــــود و بــــا ایجــــاد یــــک بــــازار رقابتی 
خودروی با کیفیت به مشــــتریان تحویل داده 

شود.
وزیــــر صنعت، معدن و تجــــارت افزود: انحصار 
در حــــوزه خودرو به صــــورت گام به گام باید 
شکســــته شــــود و امکان برخــــورداری مصرف 
کننــــدگان از یک خودروی بــــا کیفیت و قیمت 

مناسب ایجاد شود.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه ظرفیت هــــای خوبی 
در حوزه ســــاخت داخل در بیشــــتر حوزه های 
صنعتــــی وجــــود دارد، گفــــت: در حــــوزه لوازم 
خانگــــی تولیــــد داخلــــی 58 درصــــد افزایش 
یافته است و رفتن شرکت های خارجی از بازار 
کشور فرصت مناسبی برای شرکت های تولید 

کننده داخلی فراهم آورد.
وزیر صمــــت با تأکید بــــر اینکه برای رســــیدن 
به جهــــش تولید، بروکراســــی اداری، قوانین 

مدیرعامل ایران خودرو: 

" با توسعه محصول و 
حفظ و ارتقای کیفیت،  

مطالبات مشتریان را 
محقق می کنیم "

 
ایــــران خودرو، در  مدیرعامل گــــروه صنعتی 
بازدیــــد از مرکــــز طراحی و توســــعه و ســــالن 
آدیت کیفیــــت محصوالت، ضمــــن نظارت بر 
روند اجرای پروژه ها، بر تسریع در تحقق آن 

تاکید کرد.
فرشــــاد مقیمــــی در این بازدید بــــا بیان این 
کــــه توســــعه و عرضه محصول بــــا کیفیت در 
شــــرایط تحریم، بیانگر توانمندی متخصصان 

دســــت و پاگیر و تعدد بخشــــنامه ها باید رفع 
شــــود، تصریح کــــرد: در این چهــــار هفته هیچ 
بخشــــنامه ای که منجر به تعدد بخشــــنامه ها 

و ایجاد مقررات زاید شود، صادر نکرده ایم.
رزم حســــینی افزود: سیاســــت جدید واردات 
در مقابــــل صادرات تــــا چند روز آینــــده ابالغ 
خواهــــد شــــد. صادرکنندگانــــی کــــه تعهدات 
یــــا  ارزی دارنــــد، می تواننــــد مــــواد اولیــــه و 
کاالهای ضروری اولویت بندی شــــده توسط 
وزارت صمت را وارد کــــرده و بدین گونه رفع 

تعهد ارزی نمایند.
وی گفت: این فرصت خوبی اســــت و ســــبب 
افزایــــش صــــادرات و تامیــــن مــــواد اولیــــه و 
کاالهای ضــــروری در شــــش ماه دوم ســــال 

خواهد شد.
وزیر صمت در ادامه با اعالم اینکه سیاســــت 
وزارت صمــــت در جهت فراوانــــی و عرضه کاال 
اســــت، بیان کرد: بایــــد کاال در بــــازار فراوان 
شــــود، چراکه قیمت هــــا با افزایــــش عرضه، 

کاهش می یابد.

و صنعتگران کشــــور و حرکت در مســــیر تحقق 
مطالبات مشــــتریان اســــت، خاطرنشان کرد: 
ایران خودرو ضمن حفــــظ کیفیت محصوالت 
توانســــته در زمینه طراحی و توسعه محصول 
نیز گام های مهمــــی را بردارد که در ماه های 
آینــــده شــــاهد نتایــــج آن خواهیــــم بــــود و 
هموطنــــان از ثمــــرات آن بهره منــــد خواهند 

شد.
وی ضمــــن تاکید بر ارتقــــای دانش و مهارت 
مســــووالن آدیت محصول بــــرای عیب یابی 
ایــــران  ولی نعمتــــان  را  مشــــتریان  خــــودرو، 
خودرو خوانــــد و گفت: به تازگی ارزشــــیابی 
های مضاعفی به فرآینــــد کیفیت محصوالت 
افــــزوده شــــده کــــه حفــــظ و ارتقــــای کیفیت 
محصوالت را دنبال می کند. تحول در آدیت 
کیفیت فارغ از استانداردهای تعریف شده،  
به منظــــور اعمــــال فرآیندهای ویــــژه کیفیت 
و حفــــظ ســــطح کیفیت محصوالت در شــــرایط 
تحریم و رضایتمندی مشــــتریان ایجاد شده 

است.
مقیمی خطاب به معاون و مســــووالن کیفیت 
گفــــت: بایــــد با همــــت جمعــــی و بــــا تکیه بر 
همراهــــی و همدلــــی زنجیره تامیــــن، مانع از 

ایجاد ایراد کیفی در محصوالت شویم.
گفتنــــی اســــت در ایــــن بازدیــــد ســــرزده، 
گزارشــــی از روند آدیــــت در محصول نهایی 
ارایه شــــد. درحــــال حاضر عــــالوه بر آدیت 
روزانه کیفیت توســــط تیم ارزشــــیابی ایران 
خودرو که شــــامل یک درصد از محصوالت 
تولیدی اســــت،  شرکت بازرســــی کیفیت و 
اســــتاندارد ایران نیز تولیــــد روزانه را مورد 
انــــدازه گیــــری کیفی قــــرار می دهــــد. این 
ارزشیابی در دو بخش ظاهری و عملکردی 

انجام می شود.
در  آدیــــت  نهایــــی،  محصــــول  بــــر  عــــالوه 
ســــالن های تولیدی نیز اعمال می شــــود که 
بــــا این اقــــدام از انتقــــال ایــــرادات احتمالی 
به بخش هــــای مختلف تولیــــد جلوگیری می 

شود.
از دیگــــر نظــــارت هــــای کیفیــــت محصول می 
توان بــــه ارزشــــیابی پروژه محصــــول قبل از 
تولید انبــــوه، آدیت قطعات قابــــل ردیابی، 
آدیت موضعی محصول و آدیت خودروهای 

کارکرده اشاره کرد.
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ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایــر ضمن اشــاره 
بــه  تایــر،  فــروش  نــرخ  تثبیــت  بــودن  زیــان ده  بــه 
وجــود تبعیض میــان تولیدکننــده داخلــی که موظف 
تامیــن  بــرای  ارز  نــرخ  مابه التفــاوت  پرداخــت  بــه 
مواداولیــه خود با واردکننده ای که معاف از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز و قیمت گذاری دســتوری است، 
اشاره کرد و تداوم این روند را مانع افزایش تولیدات 
ملــی و تشــویق ســرمایه داران به ســرمایه گذاری در 

واردات به جای توسعه تولید داخل دانست.
مصطفــی تنهــا با بیــان اینکــه تولیدکننــدگان نهایت 
ســعی خــود را بــر افزایــش تولیــد داشــته و افزایش 
اول  ماهــه  شــش  در  تیــوپ  و  تایــر  انــواع  تولیــد 
امســال در مقایســه بــا شــش ماهــه ابتدایی ســال 
گذشــته، ایــن موضــوع را تایید می کنــد، اظهار کرد: 
امــا همه عوامل، تحــت کنترل تولیدکننده نیســت. 
کارخانه هــای تولیدکننــده تایر در نهایــت بین 20 تا 
30 روز مــواد اولیــه در انبارهای خــود ذخیره دارند. 

اگر این مواد به طور پیوســته به کارخانه ها نرســد، 
روند تولید دچار اختالل خواهد شد.

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایــر ضمــن تاکید 
براینکــه میــزان نقدینگــی بــرای تامیــن مواداولیــه از 
طریق ارز و همچنین مواد اولیه داخلی اندک اســت، 
گفت: بنابرابن کارخانه ها نمی توانند ذخیره زیادی از 
مواد اولیه در شــرایط کنونی داشــته باشــند. بررسی 
آمار عملکرد تایرسازان بزرگ کشور حاکی از تولید 129 
هزار و 660 تن تایر خودرو از ابتدای امســال تا پایان 
شــهریورماه و رشــد 26 درصــدی آن در مقایســه بــا 
مدت مشــابه سال گذشته اســت. این میزان تولید 
مشــتمل بــر 12 میلیون و 143 هــزار و 353 حلقه تایر 
اســت که از نظر تعداد حلقه نیز رشــد 25  درصدی را 

در مقایسه با شش ماهه سال 98 نشان می دهد.
فروش تایر با قیمت ثابت؛ فقط زیاندهی دارد...
وی تصریح کرد: در شرایط امروز که از امشب تا صبح 
فــردا، شــاهد افزایش نرخ ارز هســتیم، هربــار که از 

ســازندگان داخلــی مواداولیــه، اســتعالم می کنیــم 
)حتــی در فاصلــه زمانــی کمتــر از یــک تــا دو هفتــه(، 
قیمت هــا تغییــر کــرده اســت. فــروش تایر بــا قیمت 
تثبیــت شــده معنایــی جــز زیــان نــدارد. تثبیــت نرخ 
تایــر در حالی اســت کــه واردکنندگان تایر از شــمول 
قیمت گذاری معاف هستند. ضمن اینکه از پرداخت 

مابه التفاوت نرخ ارز سفارشات قبلی نیز معاف اند.
تنها تاکید کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان 
پرداخــت  بــه  موظــف  ســال  ابتــدای  از  داخلــی 
مابه التفــاوت شــده اند. علــت و انگیــزه ایــن همــه 
تبعیض ناعادالنه در قبال تولیدات داخلی مشــخص 
نیســت. تــداوم ایــن رونــد نه تنهــا مشــوق افزایش 
تولید نیســت که به نوعی ســنگ انداختن در مقابل 
تولیــدات ملــی و تشــویق ســرمایه داران بــه ترجیــح 
ســرمایه گذاری در واردات به جای توسعه تولیدات 
داخلی و فرصت های اشتغال، رشد و توسعه اقتصاد 

ملی است.

گالیه یک فعال صنعتی
چرا بین تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر تبعیض قائل می شوید؟

چیــن در ســال گذشــته بــزرگ تریــن خودروســاز در 
جهان بوده است.

در  گذشــته  ســال  در  خــودرو  میلیــون   100 حــدود 
سراســر جهــان تولید شــد که بیش از یــک پنجم کل 
ایــن خودروهــای تولیــدی مربــوط بــه چیــن بــوده 
اســت. نیــروی کار ارزان، نــرخ مالیــات پاییــن و بازار 
مصرفی بسیار بزرگ این کشور از جمله دالیل اصلی 
تبدیــل چیــن به بــزرگ تریــن بــازار خــودروی جهان 

بوده اند.
طبق اعالم موسسه تریدینگ اکونومیکس در سال 
ایــران در مجمــوع 955 هــزار و 923 خــودرو   2019
تولیــد کــرده کــه این آمــار در مقایســه بــا تولید یک 
میلیــون و 535 هــزار و 756 خــودروی ســال 2018 
کاهش محسوسی یافته است. در ادامه آمار تولید 

بــزرگ ترین خودروســازان جهان با ایران با اســتناد 
به داده های مرکز آماری استاتیستا آمده است:

۱- چین
میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 

سال 2019: 21 میلیون و 50 هزار 
بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 

خودروهای تولیدشده در ایران: بیش از 22 برابر
۲- آمریکا

میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 
سال 2019: 16 میلیون و 970 هزار 

بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 
خودروهای تولیدشده در ایران: بیش از 17 برابر

3- اتحادیه اروپا
میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 

سال 2019: 15 میلیون و 340 هزار 
بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 

خودروهای تولیدشده در ایران: بیش از 16 برابر
۴- ژاپن

میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 

سال 2019: 4 میلیون و 300 هزار 
بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 

خودروهای تولیدشده در ایران: بیش از 4 برابر
5- هند

میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 
سال 2019: 2 میلیون و 960 هزار 

نســبت خودروهــای تولیدشــده این کشــور به 
خودروهــای تولیدشــده در ایــران: بیــش از 3 

برابر
۶- برزیل

میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 
سال 2019: 2 میلیون و 670 هزار 

بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 
خودروهای تولیدشده در ایران: بیش از 2 برابر

7- روسیه
میــزان کل خــودروی تولید شــده در این کشــور طی 

سال 2019: یک میلیون و 760 هزار 
بــه  کشــور  ایــن  تولیدشــده  خودروهــای  نســبت 

خودروهای تولیدشده در ایران: تقریبا 2 برابر

مقایسه تولید 
خودروی ایران با جهان
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معدن

معــاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صمت 
در حالــی چند مــاه پیش طی ســخنانی عجیب گفت 
اختیــار تنظیــم بــازار فــوالد را بــه مــا بدهید تــا ظرف 
یــک مــاه قیمت ها را معقــول کنیم کــه آمار ها حاکی 
از آن اســت طی 5 ماه مدیریت مســتقیم داریوش 
اســماعیلی بــر بــازار فــوالد، قیمت هــا در بــازار نــه 
تنهــا کاهــش نیافت، بلکــه مــدار صعــودی را نیز با 
شــدت زیادی طی کرد. اتفاقی که نشــان می دهد 
سیاست های دستوری نتیجه مثبتی ندارد و عجیب 
آنکه با وجود مشــاهده همه تجارت تلخ گذشــته، 
دوباره از ســوی ایــن معاونت صحبت از مداخله در 

روند تعیین قیمت ها به میان آمد.
داریــوش  کــه  اســت  شــرایطی  در  اتفاقــات  ایــن 
اســماعیلی معــاون معدنــی وزارت صمــت بــا وجود 
گذشــت بیش از ٨ماه از حضورش در این معاونت 
و مشــاهده تمــام تجربیــات تلــخ گذشــته از رونــد 
قیمت گذاری دستوری فوالد همچنان موضع خود 
را حفــظ کــرده تــا به گفته فعــاالن صنعت فــوالد باز 
هــم زمینه توزیــع میلیارد ها تومان رانــت در زنجیره 

فوالد به نفع عده ای قلیل فراهم شود.
ادعای  اردیبهشت ماه

همــه فعاالن بــازار فوالد به یــاد دارند که ٨ 
اردیبهشت ماه 99 داریوش اسماعیلی اعالم 
کرد محصول ارزان را با بگیروببند و با قیمت گذاری 
دســتوری به مصرف کننده می رساند؛ اما به دلیل 
اشتباه بودن این دیدگاه به وضوح مشاهده شد 
کــه از آن روز تــا بــه االن قیمت انــواع محصوالت از 
شــمش گرفته تــا میلگرد و لولــه و پروفیــل در بازار 

آزاد چند برابر افزایش داشته است.
چرا بر کف عرضه نظارت نمی شود!

عجیب تــر آنکه همیــن دو هفته پیش بازهم 
ایــن مقام مســوول بــا همان سیاســت قبلی 
خــود یعنــی اجبــار فوالدســاز بــه ارزان فروشــی به 
مــردم قــول کاهش قیمت مــی دهد؟! حــال آنکه 
به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران تنها راه چاره 

براى تعادل بازار، "رعایت کف عرضه است".
کارشناســان  همچنیــن  و  فــوالد  صنعــت  فعــاالن 
بــازار ســرمایه پــس از مباحــث روز های اخیــر و اصرار 
اســماعیلی بر گذاشــتن کف و ســقف قیمــت فوالد 
مدام اعالم می کنند که چرا معاونت معدنی وزارت 
صمــت چند ماهی اســت که مدام بــر عرضه کامل 
فــوالد در بورس تاکید دارد، اما هیچ نظارتی بر این 
موضــوع نــدارد و بــه گفته معــاون دادســتانی کل 
کشور نیز تاکنون اسامی بدعهدان فوالدی از سوی 

وزارت صمت به دادستانی اعالم نشده است.
اســماعیلی بــا پافشــاری بــر یــک تصمیــم اشــتباه و 
تکراری در اقدامی مشــابه یکی دو سال گذشته از 
اعمال ســقف قیمــت برای تنظیم بازار فوالد ســخن 
می گویــد تــا با ایــن اقدام بــه پیکر نیمه جــان بازار 
ســهام تیشــه دیگری زده و امید سرمایه گذاران و 

سهامداران خرد را از ریشه قطع کند.
بــر  او  دوبــاره  نــگاه  طــرح  از  پــس  کــه  طــوری  بــه 
سیاســت های دســتوری طــی چند روز اخیــر، بورس 
اوراق بهــادار بــا رهبــری گــروه فــوالد در سراشــیبی 
ســقوط قیمــت قــرار گرفــت تــا ســهامداران هــر روز 
شــاهد از دســت رفتن حداقل 5 درصد از سرمایه 
خود باشــند. آن هم در شــرایطی کــه این معاونت 
معدنــی وزارت صمــت ســعی دارد البتــه بــا هــدف 
حمایــت از مصــرف کننــده کــه محقــق نمی شــود، 
بخشــی از ســود ســهامداران فــوالدی را بــا قیمــت 
رانــت  و  دالالن  بــه  دودســتی  دســتوری  گــذاری 

خواران تقدیم کند.
همه علیه سیاست دستوری اقای معاون

در این میان موضوع امیدوارکننده آن است که 
مجموعه بازار ســرمایه، فعاالن صنعت فوالد و 
نماینــدگان مجلس بر تبعات قیمت گذاری دســتوری 
فوالد و توزیع رانت هشدار داده اند تا شاید این بار 

خبر خوشی در انتظار دالالن فوالدی نباشد.
اخیــر  ســخنان  مــورد  در  کارشناســان،  اعتقــاد  بــه 
معــاون امور معادن و صنایــع معدنی وزارت صمت 

کــه گذاشــتن کف و ســقف قیمــت به نفــع مصرف 
کننده است، باید گفت که بازار فوالد، به دخالت 
و دســتور احتیــاج نــدارد. در ایــران، تولیــد فــوالد 
تقریبــًا دو برابــر مصرف آن اســت و اگر در معامالت 
فوالد در بورس براســاس ســازوکار عرضه و تقاضا 
و نــه دخالت هــای بیرونــی برقرار باشــد، قیمت ها 
در بــازار فــوالد به تعادل می رســند. زیــرا به اعتقاد 
کارشناســان، مشــکل بازار فوالد، زیر ســوال رفتن 
سازوکار عرضه و تقاضا، در یک کالم قیمت گذاری 
دســتوری و همچنیــن فشــار ها و مجادله هایــی در 
رابطــه بــا افزایــش قیمــت محصــوالت ســنگ آهن 
)کنســانتره، گندلــه و آهن اســفنجی( اســت که به 

التهاب در بازار فوالد، دامن زده است.
چرا سیاست رانت زا باز هم تکرار می شود؟!

بــا مــرور این گزارش تلخ در مرداد ســال 97 و 
در پیش گرفتن همان سیاســت برای تنظیم 
بازار ســال 99، چند پرســش اساسی از سوی 
کارشناســان و فعاالن بازار فوالد خطــاب به وزارت 
صمــت و معاونــت معدنــی ایــن وزارتخانــه مطــرح 

می شود که در ادامه می خوانید:
1-آیا اتفاق هفته های اخیر دقیقا مشــابه ســال 97 
و تصمیم معاونت اســبق معدنی مبنی بر دستوری 
کردن قیمت های عرضه در بورس نیســت که پس 
از چندمــاه بــر بــاد دادن منابــع کشــور، ســرانجام 
وزارت صمــت بــا پیشــنهاد فعاالن صنعــت فوالد و 
بورس به برداشــتن ســقف قیمت و حذف رانت از 

بازار رضایت داد؟
2-آیــا خرید ارزان محصوالت در بورس باعث شــد 
قیمت فوالد در بازار آزاد ریالی کاهش یابد یا اینکه 
براســاس نرخ ارز و براســاس واقعیت ها و کشــش 

بازار، نرخ فوالد در بازار آزاد تعیین شد؟
3-آیــا یک ریال از این ارزان فروشــی فوالدســازان 
به جیب مردم و مصرف کننده نهایی رفت یا برخی 
واســطه ها با در اختیار داشتن سهمیه ها براساس 
ظرفیــت نــه تولیــد واقعی، از بــازار رســمی محصول 

خریدند و در بازار آزاد فروختند؟
4-آیــا بخشــی از دادگاه های فســاد اقتصــادی به 
ناکارآمــدی سیاســت های تنظیــم بــازار در خصوص 
دونرخــی کــردن بــازار فــوالد و پتروشــیمی و گرفتن 
رشــوه از ســوی برخی مســووالن در ســامانه بهین 
یاب منجر نشــد؟ که البته هیچ جا عنوان نشــد که 

دلیل این همه اصرار بر قیمت گذاری کاال ها چیست؟
مــروری بــر عملکــرد معــاون معدنی 

وزیر صمت
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این رانت ها از ســوی چه نهاد و فردی داده شــد و 
فقط فرد رانت گیرنده مورد محاکمه قرار گرفت.

5-دلیل گرفتن رشــوه از ســوی چند کارمند وزارت 
صمــت جز همین سیاســت دســتوری کــه دالالن را 
به خرید از بازار رســمی و فروش در بازار آزاد تشــنه 

کرده بود، اعالم شد؟
6-و در نهایــت آیــا وعده ســرقینی معاون پیشــین 
وزیر برای نظارت بر کل زنجیره به خصوص در انتهای 
زنجیــره یعنی فــروش محصوالت نهایــی به مصرف 

کننــدگان و مــردم محقــق شــد؟ کــه در ایــن مــورد 
مــروری بــر قیمت محصــوالت نهایی خــودرو، لوازم 

خانگی، لوله و پروفیل و ... پیشنهاد می شود.
در پایــان اینکــه ایــن روز هــا متاســفانه بــا انتقــال 
بخــش عظیمــی از منابــع کشــور بــه جیب یــک عده 
دالل می گذرد که البته چند ماه بعد با عیان شدن 
رقم رانت های عظیم همه چیز به روال عادی برمی 
گــردد، با این تفاوت که شــاید ایــن بار نام معاون 
فعلی معدنی وزارت صمت به جای سرقینی معاون 

ســابق این وزارتخانه، به عنــوان ایده پرداز قیمت 
گذاری دســتوری بــازار فوالد در ذهــن فعاالن این 

بازار حک شود.
امیدواریــم رزم حســینی وزیر جدید صمــت به این 
مداخالت داریوش اســماعیلی معاون معدنی خود 
پایان دهد و با سیاست های سیاه موافقت نکند؛ 
سیاســتی که به گفته یکــی از اعضای انجمن فوالد 
فقط از ابتدای ســال بیش از 40 هزار میلیارد تومان 

رانت توزیع کرده است.

و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمــار  آخریــن  طبــق   
تجارت، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، 
157 معــدن در قالــب طــرح احیا، فعال ســازی و 
توســعه معادن کوچک مقیــاس وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، مجــددًا وارد چرخــه تولیــد و 
بهره بــرداری شــده اند. ایــن در حالی اســت که 
بــر اســاس اعــالم شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد 
معدنــی ایــران بــه عنوان مجــری این پــروژه، در 
مدت مذکور، 701 معدن دیگر هم شناسایی و 

اولویت بندی برای این طرح شده است.

براســاس ایــن گــزارش، بــر ایــن اســاس طبــق 
گــزارش اعــالم شــده در آبــان مــاه، همچنین از 
ابتدای ســال 1399 بــر روی 223 معدن کوچک 
مقیــاس اقدامات کلینیکی انجام شــده و احیا، 
از طریــق  فعــال ســازی و توســعه 83 معــدن 
شــده  عملیاتــی  زیرســاخت  پروژه هــای  انجــام 
اســت. شــرایط برای احیا توســعه و فعال سازی 
10 معــدن کوچــک مقیــاس هــم فراهــم شــده 

است.
 اقدامــات الزم به منظور صدور جواز تاســیس، 

افزایــش ظرفیــت و تامیــن مواداولیــه بــرای 12 
واحد فرآوری نیز انجام شده است.

طبــق گزارش ارائه شــده از ســوی شــرکت تهیه 
و تولیــد مــواد معدنی ایران، معادن احیا شــده 
تــا پایــان آبان مــاه ســال جــاری بــر اســاس نوع 
مــاده معدنی شــامل 57 معــدن در حوزه مواد 
معدنی فلزی، 31 معدن در حوزه غیرفلزی، 44 
معدن ســنگ های تزیینی و 25 در حوزه مصالح 

ساختمانی بوده است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه از ابتــدای اجــرای طــرح 
احیا و توســعه معــادن کوچک مقیاس، تاکنون 
اولویت بنــدی  و  شناســایی  معــدن   2829
اقدامــات  معــدن   1243 بــرای  و  شــده اند 
کلینیکــی انجام شــده اســت کــه منجر بــه احیا، 
بازســازی و توســعه 303 معــدن در قالب این 

طرح شده است.

از ابتدای سال جاری
۱۵۷ معدن دیگر به چرخه تولید و 

بهره برداری بازگشتند

مدیرعامل شرکت مس:

 " بعد از 7 سال
رکورد استخراج ماهیانه 

 معدن میدوک
شکسته شد "

 دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس گفت: در سال جهش تولید با تالش و کوشش 
حداکثری پرســنل ســخت کوش صنعت مس رکورد اســتخراج ماهیانه معدن میدوک با 2/2 درصد 

افزایش نسبت به رکورد قبلی در مهرماه 93 شکسته شد.
ســعدمحمدی بــا اعــالم این خبر گفت: معــدن میدوک در مهرماه ســال جاری موفق بــه ثبت رکورد 
جدیدی در اســتخراج ماهیانه شــد؛ به طوری که مجموع ماده معدنی و و باطله اســتخراج شــده در 
مهرمــاه امســال بــه رقــم 3 میلیــون و 937 هــزار و 102 تن رســید که نســبت به به رکــورد قبل با 3 

میلیون 852 هزار و 684 تن 2/2 درصد افزایش داشته است.
بــر اســاس ایــن گزارش، امــور پاالیشــگاه خاتون آبــاد در مجتمع مس شــهربابک در اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری نیــز موفــق بــه ثبت رکــورد تــازه ای در تولید کاتد شــد به طــوری که این پاالیشــگاه در 

اردیبهشت ماه موفق به رشد بیش از 12 درصدی تولید کاتد شد.

فرشاد مقیمی 
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نفت و انرژی

مدیرعامل نفت و گاز پارس اعالم کرد: 

" سهم 40 درصدی پارس 
جنوبی در تولید بنزین 

ایران "
 بــه گفته مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس،  در حالی 
ظرفیــت تولیــد گاز ایــران از پــارس جنوبی در هفت ســال 
گذشــته 2.5 برابــر شــده کــه بخشــی از میعانــات گازی 
بعنوان خوراک به پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ارســال 
و 40 درصد بنزین مورد نیاز کشــور بوســیله حوزه پارس 

جنوبی تامین می شود. 
بــه گفته مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس،  در حالی 
ظرفیــت تولیــد گاز ایــران از پــارس جنوبی در هفت ســال 
گذشــته 2.5 برابــر شــده کــه بخشــی از میعانــات گازی 
بعنوان خوراک به پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ارســال 
و 40 درصد بنزین مورد نیاز کشــور بوســیله حوزه پارس 

جنوبی تامین می شود.
حدود 20 ســال از توســعه میدان مشترک پارس جنوبی 
در ســمت ایرانــی آن می گــذرد. در ایــن مــدت عــالوه بــر 
آنکه تولید گاز از میدان مورد توجه قرار گرفته،  به تدریج 
تمدنی در سواحل خلیج فارس ایجاد شده که به معنای 
واقعــی زنجیــره ارزش را در صنایع نفت و گاز تکمیل کرده 

است.
در این میان البته تولید گاز و برداشــت از مخزن مشــترک 
در اولویت قرار داشته زیرا در غیر این صورت طرف قطری 
ســهم بیشــتری را به خود اختصاص می داد. با توجه به 
این مهم،  توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی آغاز شد 
و ایران توانســت در ابتدای دهه 80 شمســی برداشــت 

خود را از پارس جنوبی آغاز کند.
ایــن برداشــت بــه تدریج افزایــش پیدا کــرد و در نهایت 
زمانــی کــه دولت تدبیر و امیــد در ســال 92 روی کار آمد، 
سهم ایران از برداشت گاز حدود 280 میلیون متر مکعب 
در روز بــود. یــک دهه قبل از این مقطع،  قطر تولید خود 
را افزایش داده بود و در تولید گاز از مخزن پارس جنوبی 

سهمی به مراتب بیشتر از ایران داشت.
برای جبران این عقب ماندگی در برداشت،  اولویت بندی 
توسعه در دســــتور کار قرار گرفت و فازهای پارس جنوبی 
یک به یک وارد مدار شــــد تا آنجا که حاال و بعد از 7 سال 
ظرفیت تولیــــد گاز ایران از پارس جنوبــــی به 700 میلیون 
متر مکعب در روز رسیده و 75 درصد از گاز مصرفی ایران 
در حــــوزه پــــارس جنوبی تولید شــــود.   بــــا توجه اهمیت 
پارس جنوبی در تامین انرژی کشــــور با »محمد مشــــکین 
فام« مدیرعامل شــــرکت نفت و گاز پــــارس به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.
 – توســعه پارس جنوبی چند سال است که آغاز 
شده و تا کنون چه میزان سرمایه گذاری در آن 

صورت گرفته است؟
مشــکین فــام: در پــارس جنوبــی قریب 20 ســال اســت 
کــه فعالیــت می کنیــم و تا اینجــای کار نیز 80 میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری صورت گرفته اســت. با این حال از سال 
92 به بعد یعنی در هفت سال گذشته، ظرفیت تولید گاز 

از این میدان 2.5 برابر شده است.
واقعیــت اینکه بنابر شــرایط صنایع پایین دســت، تولید 
انجــام مــی شــود و چنانچــه شــبکه سراســری توزیــع و 
انتقال در زمســتان گاز بیشــتری نیاز داشته باشد، تولید 
حداکثــری)700 میلیون متر مکعــب در روز( انجام خواهد 
شــد، اما در شــرایط فعلــی 630میلیون متر مکعــب در روز 
تولیــد صــورت مــی گیــرد که ایــن تولیــد نزدیک بــه 75 

درصد گاز مصرفی کشور است.
– تولید میعانات گازی از این میدان چقدر است؟

مشکین فام: حجم تولید میعانات بسته به تولید 
گاز حــدود 600 هــزار بشــکه در روز اســت کــه بــه 
شــکل عمده به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان 
خــوراک منتقل می شــود، در حالی که پاالیشــگاه ســتاره 
خلیــج فــارس، 40 درصد بنزین کشــور را تامین می کند و 
می تــوان گفــت: 40 درصد بنزیــن ایران از پــارس جنوبی 

تامین می شود.  
– این تولید در شرایط تحریم و البته شیوع کرونا 
افزایش و تداوم داشــته است؟ کرونا مشکلی 

برای ادامه تولید از پارس جنوبی ایجاد نکرد؟
مشکین فام: ابتدای شیوع کرونا فعالیت ها کند شد، 
امــا با پیاده ســازی رویه های بهداشــتی شــرایط کنترل 
شــد و اکنون مشــکل خاصــی وجود نــدارد. اکنون  15 
هــزار نفــر در طرح های پارس جنوبــی فعالیت می کنند و 
در بــدو ورود کنترل های بهداشــتی را انجام می دهند 
و در حیــن کار نیز مبــادی نظارتی HSE  کنترل های الزم 

را انجام می دهند.

– تولیــد از پــارس جنوبــی در 7 ســال ۲.5 برابــر 
شده، عالوه بر این، عملکرد دولت تدبیر و امید 
در توســعه پــارس جنوبــی به چه شــکلی انجام 

گرفت؟
مشــکین فام: بررسی ها نشــان می دهد تا انتهای سال 
91 در مجمــوع 108 حلقــه چــاه گازی وارد مدار شــد، اما در 
هفت سال گذشته 228 حلقه چاه جدید حفاری شده و 

در مجموع 336 حلقه چاه در مدار تولید قرار دارد.
همچنین 11 سکوی دریایی تا سال 92، در میدان مشترک 
پــارس جنوبــی نصــب شــده بــود، درحالــی کــه در طول 
فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد 26 ســکوی جدیــد نصب 
شــده و اکنــون 37 ســکو در دریــا وظیفــه تولیــد گاز را بر 

عهده دارند.
عــالوه براین بــه لحاظ خط لوله 1050 کیلومتر تا ســال 92 
احــداث شــده در حالــی که در هفت ســال گذشــته، دو 
هــزار و 160 کیلومتر خط لوله جدید نصب شــده و  اکنون 
سه هزار و 200 کیلومتر خط لوله دریایی در پارس جنوبی 
وظیفــه انتقال گاز از دریا به پاالیشــگاههای خشــکی را بر 

عهده دارند.
پیرامــون ردیف های پاالیشــی نیز تا ســال 92، تعــداد 20 
ردیف پاالیشگاهی، گاز را تصفیه و آماده تزریق به خطوط 
سراســری کــرده بود، امــا در مدت هفت ســال 30 ردیف 
جدیــد پاالیشــی وارد مــدار شــد و در مجمــوع اکنــون 50 

ردیف عملیاتی همچنین در مدار تولید قرار دارد.
همچنیــن در مــورد تولیــد نیــز تــا پیــش از روی کار آمــدن 
دولــت تدبیر و امید،280 میلیون متر مکعــب گاز در روز از 
مخزن مشترک پارس جنوبی تولید می شد که این میزان  
در هفت سال گذشته به 700 میلیون متر مکعب رسیده 
و  418 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید اضافه 

شده است.
بــه لحاظ ســرمایه گذاری نیز تا پیــش از دولــت یازدهم، 
55 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری در پــارس جنوبی انجام 
شــده بود و در هفت ســال گذشــته نیز 25 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است.
– توسعه فاز ۱۱ از هفته گذشته آغاز شده است و 
دکل حفاری در موقعیت آن قرار دارد. پیش بینی 
شــما برای برداشــت گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی چه 

زمانی است؟
مشکین فام: تنها سکوی پارس جنوبی که حفاری باقی مانده 
دارد، موقعیت فاز 11 است که دکل حفاری در موقعیت مستقر 
شــده اســت. برنامه  این است که از مجموع 12 حلقه چاه، 5 

حلقه چاه را آماده کنیم و تولید آغاز شود.  
بعــد از آن همزمــان با تولید از ایــن 5 حلقه چاه، 7 حلقه 

فرشاد مقیمی 
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چــاه دیگــر را حفــاری می کنیــم. پیش بینی این اســت که 
ظرف 1.5 سال آینده بتوانیم بحث تولید زودهنگام را از 

بلوک فاز 11 محقق کنیم.
– یکــی از مــواردی کــه در تولیــد گاز از فــاز ۱۱ مطرح 
بــه   ۱۲ فــاز  ســکوهای  از  یکــی  شــده،  انتقــال 
موقعیت فاز ۱۱ برای تولید است. این اقدام چرا 

انجام می شود؟ 
مشکین فام: در سکوهای فاز 12 یکی از موقعیت ها به دلیل 
شرایط مخزن، گاز مورد نیاز را تولید نمی کند و از تاسیسات 
اســتفاده الزم را نداریــم. برای اینکه صرفه جویی کنیم و از 
این تاسیسات نیز بهره الزم را ببریم، برنامه ریزی شده که 
 B11 منفک کــرده و به موقعیتC12 ایــن ســکو را از موقعیت
منتقل کنیم. این اقدام 400 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

به همراه دارد.
– در توســعه فاز ۱۱  اســتفاده از ســکوهای تقویت 
فشــار برای جلوگیــری از افت تولیــد مورد توجه 
بوده اســت. در این زمینه چــه اقداماتی انجام 

شده است؟
مشــکین فــام: ســاخت ســکوهای تقویت فشــار را راســا 
دنبــال می کنیم. هدف این اســت که فشــار گاز را طوری 
باال ببریم که خللی در گاز تحویلی به پاالیشگاه ها ایجاد 
نشــود. اینــکار هم در دریــا و هم در خشــکی امکان پذیر 

است.
در بخــش دریــا مطالعــات نهایی شــده اســت. در بخش 
خشــکی نیــز مشــاور گرفتیم و بــه زودی نتیجــه مطالعات 
مشــخص می شــود تا بــا کمترین هزینــه ممکــن، گاز را با 
شرایط طبیعی مخزن و فشار قابل قبول به خشکی منتقل 

کنیم.
– چندی پیش موضوع توسعه فاز ۱۴ خبرساز شد. تا 
آنجا که وزیر نفت برای پاسخ به سوال نمایندگان 

درباره آن به مجلس رفت. ماجرا چه بود؟
مشکین فام: در موضوع فاز 14عدم النفع صحت ندارد و 
دقت الزم نشــده است. این فاز 4 سکوی تولیدی دارد 
و برداشت حداکثری ایران در حال حاضر انجام می شود. 
هــر چنــد ایــن بلــوک از مــرز دور اســت اما چون مشــترک 
است،برداشــت می شــود. در واقــع در فــاز 14 مهــم این 
اســت کــه از بلوک مخزنی برداشــت کنیم که ایــن کار در 

حال انجام است.
گاز این فاز به پاالیشــگاه فازهای 12 و 19 منتقل می شود 
بنابراین هیچ مشــکلی در زمینه عدم النفع برداشت این 
فــاز از پــارس جنوبــی نداریــم. چنانچه پاالیشــگاه فاز 14 
آماده شــود و گاز بلوک را به پاالیشــگاه فــاز 14 بدهیم، 
نصف ظرفیت پاالیشــی پاالیشــگاه فــاز 12 خالــی خواهد 
 مانــد، زیــرا یکــی از بلوک های فاز 12 خشــک اســت، پس 
باید به فکر توسعه بخشی از میادین جدید برای جبران 

کمبود خوراک فاز 12  بود.

از همیــن رو بــا توجــه به کمبــود منابع مالی عماًلســاخت 
پاالیشگاه فاز 14در ابتدا از اولویت خارج شد زیرا در شرایط 
تحریم نمی توانستیم منابع مالی را بین تمامی این طرح  ها 
پخش کنیم و تمرکز در پاالیشــگاه هایی بود که زودتر به 
تولیــد برســند و بلوک هایــی کــه در مرز با قطر هســتند را 
توســعه دهیم و ابتــدا مرز را ببندیم و اجــازه مهاجرت گاز 
را ندهیــم، زیــرا عدم النفــع از نظر ما این اســت کــه گاز به 
سمت قطر برود و گرنه اینکه گاز برداشت شده در کدام 

پاالیشگاه تصفیه شود تفاوتی ندارد.
بنابرایــن ذکــر این نکته ضروری اســت کــه هیچ کاهش 
تولیــدی از میــدان وجــود ندارد . گاز ترشــی  که از میدان 
تولیــد می کنیــم کاًل در  12 پاالیشــگاه  )بــه جز پاالیشــگاه 
فــاز 14( تصفیــه و به خطوط سراســری انتقــال گاز تزریق 

می شود.
– پاالیشــگاه فــاز ۱۴ چــه زمانــی تحویــل بهره بردار 

می شود؟
مشــکین فام: در ســمت خشــکی از 13 پاالیشگاه 
تعریف شده، 12 پاالیشگاه را تحویل شرکت ملی گاز 
دادیم و امیدواریم تا پایان سال، مشعل پاالیشگاه فاز 

14 را نیز روشن کنیم.
در بخــش دریــا نیــز به جز بلوک فــاز 11،  توســعه به اتمام 
رسیده و 36 سکو از 39 سکوی تعریف شده تحویل بهره  

بردار است.
میــدان  کشــف  خبــر  گذشــته  هفته هــای  در   –  
جدیــدی در نزدیکــی پــارس جنوبی اعالم شــد. 

توضیحاتی درباره این میدان می فرمایید؟
مشــکین فام: این میدان، میــدان نفتی یلدا در نزدیکی 
پارس جنوبی اســت که مدیریت اکتشاف مسوولیت آن 
را برعهــده دارد و ما همــکاری می کنیم اما هنوز مطالعات 

تکمیل نشده است .
– توسعه الیه نفتی پارس جنوبی به کجا رسید؟

مشــکین فام: تولیــد از الیه نفتی میدان مشــترک پارس 
جنوبــی در بخــش ابتدایــی وارد مــدار تولیــد شــده و کار 
می کنــد. بــرای ادامــه توســعه بــا شــرکت های داخلــی و 
بین المللــی صحبت شــده و در آینده نزدیــک در رابطه با 

توسعه الیه نفتی خبرهای خوبی خواهید شنید..
– شــرکت نفــت و گاز پــارس عــالوه بــر پــارس جنوبــی،  
مســئولیت توســعه میادیــن دیگــر ماننــد فــرزاد،  پارس 
شــمالی،  گلشن و فردوســی و …را بر عهده دارد. آخرین 

وضعیت توسعه این میادین را می فرمایید؟
مشکین فام: در فرزاد برنامه این است که با پتروپارس 
قــرارداد امضــا کنیم. اکنون نیــز کارهــای مقدماتی انجام 

شده و تا پایان سال قرارداد نهایی می شود.
میــدان  کــه  را  شــمالی  پــارس  میــدان  داریــم  نظــر  در 
غیرمشترکی اســت برای ادامه کار و جبران کمبود خوراک 
پاالیشــگاههای  پارس جنوبی توســعه دهیم زیرا بعد از 

گذشــت چهار ســال افت تولیــد از میدان پــارس جنوبی 
اتفــاق می افتــد. از همیــن رو بایــد به فکر تامیــن کمبود  

خوراک 13 پاالیشگاه باشیم.  
عــالوه بــر پــارس شــمالی،  میادیــن کیــش و گلشــن و 
فردوســی نیز برای جبران کمبود خوراک پارس جنوبی در 
نظــر گرفته شــده تا همزمــان با کاهش تدریجــی تولید از 
پارس جنوبی به مرور زمان تولید از این میادین را نیز آغاز 
کنیم. بنابراین در این میادین، تنها بخش دریا توســعه 
پیدا می کند و گاز تولیدی به 13 پاالیشگاه پارس جنوبی 

ارسال می شود.
– یکــی دیگــر از پروژه هــا احــداث و بهره بــرداری از 
بندر صادراتی تنبک است. بتازگی نیز خبرهایی 
از بهره بــرداری از آن در ماه هــای آینده به گوش 

می رسد، آخرین وضعیت این بندر چگونه است؟
مشــکین فام: بندر خدماتــی و صادراتی تنبک دو بخش 
دارد. بخــش اول مربــوط بــه انبــارش و صــادرات گوگرد 
اســت که پیشــرفت خوبی دارد و تا پایان ســال انبارش 
گوگــرد تولیــدی از ســایت 2 پــارس جنوبــی را آغــاز و برای 

صادرات اقدام می کنیم.
بخش دوم مربوط به دو اســکله صادرات گاز مایع سرد 
))پروپان و بوتان-LPG( است که اولین اسکله تا پایان 

دی وارد مدار می شود.
همچنیــن تــا دی مــاه امســال،  خطــوط انتقــال گاز مایع از 
پاالیشــگاه  فازهــای 19، 13 و  24-22 نیــز بــه ایــن بنــدر 

تکمیل خواهد شد.
– و به عنوان صحبت پایانی؟

مشکین فام: در 20 سال گذشه افراد زیادی برای 
پــارس جنوبــی زحمت کشــیده اند و هر ســه قوه 
حکومتی نیز کمک کرده اند .  پارس جنوبی سرمایه ملی 
بوده که با همدلی دولت های مختلف توسعه  یافته و از 
همین رو هیچ وقت شــاهد توقف در روند پیشــرفت آن 
نبوده ایم . البته در برخی مقاطع زمانی توسعه کند شد 

اما هیچ موقع متوقف نگردید.
بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و اولویت بندی هــای 
انجام شده،امر توسعه در پارس جنوبی جهش پیدا کرد 

و توانستیم توسعه پارس جنوبی را تمام کنیم.
اهمیــت پــارس جنوبــی  بحدی  اســت کــه رییس جمهور 
بــا توجه  بــه تامین 75 درصد گاز مصرفی کشــور  از این 
میدان مشــترک و بالطبع نقش آن در ثبات امنیت انرژی 
کشــور، توجه ویژه ای به آن داشــته و بتازگی از کارکنان و 
افــرادی که در مجموعه پــارس جنوبی فعالیت می کنند،  

قدردانی داشتند.
تمامــی کارکنــان شــرکت نفــت و گاز پــارس و پیمانکاران 
ذیربــط بــدون هیچگونــه چشمداشــتی کار را بــه نتیجــه 
رسانده و تالش خود را برای تامین نیاز کشور بکارگرفته 

اند که باید از همت این ایثارگران قدردانی کرد. 



دی ماه 1399 - شماره اول

48

مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر

" صنعت برق در 
سرآشیبی؟ "

بحــران همــه بخش هــای اقتصــاد کشــور را درگیر 
کــرده اســت. در ســقوط بی ســابقه ارزش پــول 
ملــی و اوج گیــری قیمت ارز، افزایــش عمق رکود، 
گســتردگی تحریم هــا، ســیر صعــودی نــرخ تــورم 
و البتــه شــیوع بیمــاری کرونا، عمــال فعالیت های 

اقتصادی و صنعتی به بن بست رسیده اند. 
در ایــن میــان صنعــت ســیم و کابــل کــه عمدتــا 
تامین مواد اولیه اش از مســیر صنایع باالدستی 
می گذرد، عالوه بر مشکالت معمول، چالش های 
گســترده ای هــم در حــوزه تامیــن مــواد اولیــه و 
نوسانات قابل توجه نرخ ارز و عرضه و تقاضای 

نامتوازن فلزات اساسی دارد. 
در حقیقــت ســازندگان ســیم و کابــل بیشــترین 
زیــان از التهابــات ارزی را از محــل افزایــش قیمت 
فلزات اساسی متحمل می شوند که قیمتشان در 
بازارهای داخلی به صورت ارزی و بر مبنای بورس 
فلزات لندن تعیین می شــود. همین مســاله به 
ایجاد مجموعه ای از مشــکالت بــرای فعاالن این 
صنعــت منجــر شــده که عمدتــا ریشــه ای داخلی 
و هزینه هایــی ارزی دارنــد و تــوازن بنگاه هــای 

اقتصادی شان را از بین می برند. 
صنعت سیم و کابل ایران که از جمله بخش های 
و  می شــود  محســوب  بــرق  صنعــت  پیشــروی 
تجهیــزات  صــادرات  در  درخشــان  ســابقه ای 
صنعتی به ویژه به کشورهای منطقه دارد، یکی 
ارزش افــزوده  زنجیــره  حلقه هــای  مهم تریــن  از 
صنعتی مبتنی بر فلزات اساســی اســت. هر چند 
هنــوز هــم ایــن ســاختار ارزش آفریــن و ملــی به 
درســتی شــکل نگرفتــه و صنعــت ســیم و کابل 
نتوانسته به شکلی موثر در انتهای زنجیره ارزش 
قــرار  اساســی  فلــزات  تولیدکننــدگان  افــزوده 

بگیرد. 

عــالوه بــر چالش هــای گســترده ای کــه در حیطه 
تامین مواد اولیه و ارز برای فعاالن صنعت سیم 
و کابــل ایحــاد شــده، رکــود هــم مــوج تــازه ای از 
مشــکالت را به ســمت آنها ســرازیر کرده اســت. 
صنعتــی کــه از یــک ســو در حــوزه ســاختمان بــا 
مصرف کننــدگان خــرد ســروکار دارد و از ســوی 
دیگــر در پروژه های زیرســاختی حوزه نفت و نیرو 
فعالیــت می کنــد، بــدون هیــچ تردیــدی از رکــود 
مستمر حاکم بر بازار که این روزها به دلیل شیوع 
بیماری کرونا عمق بیشتری هم پیدا کرده، متاثر 

شده و آسیب می بیند. 
خــرد  بازارهــای  در  تقاضــا  چشــمگیر  کاهــش 
و کالن بــه دلیــل کاهــش ســطح نقدینگــی و 
قــدرت خرید مشــتریان، تعطیلی یا کندشــدن 
روند پیشــبرد پروژه ها و ســاخت و سازها و در 
نهایت التهابات شــدید قیمت هــا به ویژه نرخ 
ارز، چنــان ســاختارهای عرضه و تقاضای ســیم 
و کابــل را بــه هم ریختــه که برنامه ریــزی برای 
بهبود شرایط یا حتی عبور از بحران بسیار دشوار 

به نظر می رسد. 
نکته حائز اهمیت این است که اصلی ترین پیام 
کاهش تعداد مشــتریان کاالی پرکاربردی که در 
یک اقتصاد رو به رشد و در حال پیشرفت، پیش 
نیــازی اولیــه محســوب می شــود، افــت اقتصاد 
کشــور اســت. پروژه هــای زیرســاختی در ســایه 
ســنگین کســری بودجه دولت و ساخت وســاز و 
صنعت ســاختمان تحت فشار کمبود نقدینگی و 
کاهش توان خرید، شــتاب پیشرونده خود را از 
دست داده اند و به رکود حاکم بر صنعت دامن 

زده اند.
یکی دیگر از مشــخصه های روشــن صنعت سیم 
و کابل، پتانسیل قابل توجه صادراتی آن است 
که متاســفانه تحت تاثیر تحریم های گســترده و 
ظالمانه تا حدی افت کرده بود و حاال با افزایش 
قیمت ارز و گران شدن مواد اولیه، بدون تردید 
مدیریــت و حفظ بازارهــای صادراتی برای فعاالن 
ایــن صنعــت بســیار دشــوارتر از گذشــته خواهد 

بود.
در این شــرایط سازندگان سیم و کابل ناگزیرند 
بــرای بقا در بازارهــای راکد داخلــی و رقابت های 
تنگاتنــگ بازارهــای بین المللی بــدون هیچ امتیاز 
خاصی مبارزه کنند. البته فعاالن بخش خصوصی 
هرگــز بــه دنبــال رانت جویــی نبــوده و نیســتند، 
تــوان  حفــظ  بــرای  دولــت  تردیــد  بــدون  امــا 

صنعتــی و اقتصــادی کشــور در بحرانــی که اصوال 
بخش خصوصــی ســهمی  در ایجــادش نداشــته، 
وظایــف و تکالیفــی دارد کــه عدم توجــه به آنها 
پــی  بــرای اقتصــاد کشــور در  عواقــب ســنگینی 

خواهد داشت. 
سیاســت های  واســطه  بــه  دولــت  اگــر  شــاید 
بــا  تنهــا  داخــل  تولیــد  از  حمایــت  در  کلــی اش 
اعتبــاری کــردن خریــد مــواد اولیــه و تعیین یک 
تخفیــف جزیــی در قیمت فلزات اساســی، زمینه 
را برای متعادل کردن گردش مالی شــرکت های 
ســازنده تجهیــزات از جمله کابل ســازان فراهم 
کند، آنها بخشــی از توان از دســت رفتــه خود را 
باز یابنــد و دوباره بتوانند با رقبای خارجی خود 
کــه از ســوی دولت هــای متبوعشــان امتیــازات 
گســترده صادراتــی دارنــد، وارد رقابــت تازه ای 

شوند. 
در ایــن میان اما الزم اســت بخش خصوصی هم 
برای مواجهه با بحران های پرتعداد فضای کسب 
و کار کشــور مهیــا شــود. انجــام برنامه ریزی های 
متعــدد در مقاطــع  کوتــاه و بلندمــدت در بســتر 
چالش هــای جــاری در اقتصــاد کشــور، یــک امــر 

الزامی  برای عبور کم هزینه تر از بحران است. 
به عالوه بخش خصوصی برعکس سیستم های 
دولتی می تواند با اصالح ســاختارهای مدیریتی، 
نیــروی  نظــام  کارآیــی  و  بهــره وری  افزایــش 
انســانی اش تا حــد قابــل توجهی بــرای مواجهه 
بــا مشــکالت متعــدد اقتصاد کشــور مهیا شــود. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در بــازار ملتهــب، راکــد 
و غیرقابــل پیش بینــی کنونــی تنهــا بــا مدیریــت 
بنگاه هــای  می تــوان  مســتمر  بهبــود  و  عملکــرد 

اقتصادی را از سقوط نجات داد. 
استقرار ســاختاری منسجم و شــفاف که مبتنی 
بــر مدیریــت حرفــه ای، بهــره وری و تخصــص 
نجــات  مســیر  تنهــا  باشــد،  نیروی انســانی 
رانت جویی هــای  از  فــارغ  بخش خصوصــی 
مرســوم اســت. همــه شــرکت های کوچــک و 
متوســط از جمله شــرکت های ســازنده ســیم و 
کابــل در هیاهوی چالش هــای پرتعداد فضای 
سیاســتگذاران  بی توجهــی  گاه  و  کســب وکار 
بــه ظرفیت هایــی کــه در حــال از دســت رفتــن 
هســتند، بــه جــز نــگاه بــه درون، رفع مســتمر 
نقصان ها و روزآمد کردن رویکردهای مدیریت 
در  ســاالر  شایســته  سیســتم  پیاده ســازی  و 
حــوزه منابــع انســانی هیــچ چــاره دیگــری برای 

علیرضا کالهی
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رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
پتروشیمی

" صنایع شوینده 
درخواستی در خصوص 

تامین مواد اولیه مورد 
نیاز خود به ما نداده اند "

 مرتضی عزیزی بیان کرد: فعاالن صنف شوینده 
باید درخواست خود را برای تامین کسری مواد 
اولیه مورد نیاز خود اعالم کنند اما تاکنون هیچ 

مکاتبه ای با ما نداشته است.
مرتضــی عزیــزی رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
در   » پتروشــیمی  صنعــت  کارفرمایــی  صنفــی 
خصــوص افزایــش قیمــت صنایــع شــوینده به 
دلیــل مشــکالت مواد اولیــه اظهار کــرد: تاکنون 
انجمن صنایع شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی، 
بــرای تامین کســری مــواد اولیه مــورد نیازخود، 

استمرار حضورشان در بازار ندارند. در حقیقت 
شــرکت ســیم و کابل ابهر هم با اتکا به همین 
سیاســت ها توانســته ضمن حفظ ظرفیت های 
تولیــدی خــود، حضــوری موفــق در بازارهــای 
صادراتی داشــته باشد و مشتریان بین المللی 

خود را نیز حفظ کند. 
واقعیــت این اســت کــه ســازندگان تجهیزات، 
ارزش آفرینــان بــزرگ اقتصــاد کشــورند. آنهــا 
به رغم مشکالت پرتعداد حوزه تولید، همواره 
تــالش کرده انــد از صنعــت و اشــتغال کشــور 
اقتصــاد  همیــن  بســتر  در  و  کــرده  محافظــت 
پربحــران، ارزش افــزوده بیشــتری خلــق کنند. 
بنابرایــن بهبــود محیــط کســب و کار در ســایه 
سیاست های صنعتی تولید محور، زمینه سازی 
برای تســهیل تامیــن مواد اولیه مــورد نیاز این 
صنایــع و چاره اندیشــی بــرای جبران خســارات 
ناشی از نوسانات اقتصادی خارج از کنترل آنها 
بایــد به یکــی از محوری تریــن اقدامات دولت 
برای نجات صنعت کشور بدل شود. در مقابل 
بخــش خصوصــی هــم بــا ارتقــای ســاختارهای 
مدیریت، نیروی انســانی، فنــاوری و تحقیق و 
توســعه اش می تواند دوام و قوام بنگاه های 
اقتصــادی را تضمیــن کنــد. حاصل ایــن دو در 
کنار هم صنعت ایران را از بحران نجات خواهد 

داد. 

مرتضی عزیزی 

هیچ مکاتبه ای با ما نداشته است.
بایــد  شــوینده  صنــف  فعــاالن  افــزود:  وی 
ببینیــم  تــا  کننــد  اعــالم  را  خــود  درخواســت 
کــه محصــول مــورد نیــاز آنهــا در شــرکت هــای 
یــا خیــر؟  پتروشــیمی داخلــی تولیــد مــی شــود 
در  پتروشــیمی  صنعــت  مختلــف  واحدهــای 
حــال حاضــر بــا صددرصــد ظرفیــت فعــال بوده 
ومشــکلی در تولیــد ندارنــد و تولیــدات صنعت 

پتروشیمی هم در بورس عرضه می شود.
شــوینده،  صنایــع  انجمــن  رئیــس  تازگــی،  بــه 
آرایشی و بهداشتی از افزایش 40 درصد قیمت 
مصــوب 6 محصــول شــوینده و بهداشــتی خبــر 
داده و اعــالم داشــته کــه  قیمــت بقیــه مــواد 

شوینده نیز 30 درصد افزایش یافته است.
بختیــار علم بیگــی، گفتــه کــه الــکل چــرب، یکــی 
از مــواد الزم بــرای تولیــد مــاده اولیه مــورد نیاز 
توســط  بایــد  کــه  بــوده  شــوینده  محصــوالت 
پتروشــیمی ها بــه واحدهــای صنایــع شــوینده 
تحویــل داده شــودو توضیــح داده کــه در حال 
حاضر پتروشــیمی شــازند، الکل چرب را فرآوری 
کرده و در اختیار صنایع شــوینده قرار می دهد، 
امــا خودش حاضر نیســت که این مــاده را وارد 
کند. بــه همین دلیل از واحدهــای تولیدکننده 
محصــوالت شــوینده می خواهــد تــا نســبت به 

واردات الکل چرب اقدام کنند.

 شرکت نفت ایرانول با مدیریت »محمد حسین رزاقی« به عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد استان تهران در سال 99 اعالم شد.
در جلســه ای که همزمان با روز ملی کیفیت  برگزار شــد، از 23 مدیرعامل شــرکت های منتخب و واحدهای تولیدی نمونه ملی اســتاندارد استان تهران 

با اهدای تندیس و لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.
در این مراسم  لوح سپاس و تندیس به مهندس  محمد حسین رزاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول اهدا شد.

شرکت نفت ایرانول، توانست با دریافت این لوح برگ زرینی دیگری از افتخارات خود به عنوان یکی از چهار شرکت تولیدکننده  روانکار در کشور رقم 
بزند.

گفتنی است؛ در آیین بزرگداشت واحدهای نمونه استان تهران از منظر رعایت استاندارد، 23 شرکت به عنوان واحد نمونه برگزیده شدند که مورد 
تقدیر قرار گرفتند.

شایان ذکر است؛ این مراسم به علت رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت محدود و بدون حضور مهمان برگزار شد.

ایرانول بــه عنوان واحد تولیدی 
نمونه استاندارد معرفی شد
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آرایشی و بهداشتی

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهــران می گویــد سیاســت های دارویــی وزارت 
بهداشــت باعث شــده که ایران در این صنعت 

دچار عقبگرد شود.
دکتــر محمــود نجفــی عــرب بیــان کــرد: ایــران در 
ســال های گذشــته پیشــرفت قابــل توجهی در 
حــوزه صنایــع دارویــی داشــته و حتــی ایــن طور 
می تــوان گفــت کــه هــر دارویــی کــه در جهــان 
تاییــد شــده و قابلیت تجویــز پیــدا می کند، در 
ایران نیز مطالعات بر روی آن آغاز شده و امکان 

تولیدش فراهم می شود.
بــه گفتــه وی، در چنیــن شــرایطی باز گذاشــتن 
دســت تولیدکنندگان و فراهم کردن مقدماتی 
کــه آنها بتوانند چــه در داخل و چه در بازارهای 
صادراتی فعالیت کنند اهمیت فراوانی دارد که 
متاســفانه عملکــرد وزارت بهداشــت جــز ایــن را 

نشان می دهد.
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق تهران با 
بیان اینکه در دو سال گذشته، فهرست دارویی 
کشور از ســوی وزارت بهداشت بسته شده و باز 

نمی شــود، گفــت: در شــرایطی کــه نیاز کشــور به 
برخی داروها فوری اســت و از این رو در فهرست 
واردات نیز قرار گرفته اند اما وزارت بهداشت این 
شانس را به تولیدکنندگان داخلی نمی دهد که 
وارد ایــن عرصه شــوند و این در حالی اســت که 
بــرای بســیاری از ایــن داروها ظرفیــت کافی برای 

تولید در داخل وجود دارد.
دکتر نجفی عــرب ادامه داد: اصلی ترین توجیه 
مخالفــان این اســت که داروهــای جدید باعث 
افزایــش هزینــه بیمه هــا و بیمــاران می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران در حــوزه تولیــد 
دارو پیشــرفت های قابــل توجهی داشــته و اگر 
بنــا باشــد همچنــان اســتفاده از ایــن ظرفیت ها 
نادیــده گرفتــه شــود، عقبگــرد جــدی در حــوزه 

دارو غیر قابل توقف خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکه یکی دیگر از مشــکالت جدی 
در حــوزه دارو مربــوط بــه سیاســت های حــوزه 
تجــارت اســت، گفــت: از ســویی همچنــان مجوز 
صــادرات دارو از ســوی وزارت بهداشــت صــادر 
می شــود؛ در حالــی کــه می تــوان بــا انتقــال آن 

انتقاد نجفی عرب از عملکرد وزارت بهداشت

چرا فهرست دارویی کشور را باز نمی کنید؟
به ســازمان توســعه تجــارت، کار را تســریع کرد 
و در تنهــا در صورتــی که صــادرات یک دارو منع 
داشــته باشــد، وزارت بهداشــت با آن مخالفت 
کند. از سوی دیگر در حوزه ارز 4200 تومانی نیز 
بــا وجــود آنکه بخــش خصوصی بارهــا گفته که 
بایــد تخصیص آن متوقف شــود، هنــوز اصرار بر 
تداوم پرداخت آن وجود دارد که تنها عرصه را 

برای فعاالن این حوزه دشوارتر می کند.
بــا وجــود آنکــه دولــت در ســال های گذشــته 
 4200 ارز  کننــده  دریافــت  کاالیــی  مصادیــق 
تومانــی راه کاهــش داده امــا دارو همچنــان در 
فهرســت ایــن اقــالم قــرار دارد. فعــاالن بخش 
خصوصــی می گوینــد با توجــه به اینکــه این ارز 
تنهــا شــامل مــواد اولیــه و داروهــای وارداتــی 
تولیدکننــدگان  بــرای  شــرایط  عمــال  می شــود، 
از  دارو دشــوار شــده و هزینه هایشــان بیــش 
واردکننــدگان شــده اســت. بخــش خصوصــی 
معتقد اســت با حذف این ارز، می توان حمایت 
از بیمــاران را تخصیــص اعتبــار بــه شــرکت های 

بیمه جبران کرد.

امســال  مهرمــاه  در  پاکســان  شــرکت  فــروش 
نســبت بــه دوره مشــابه پارســال 108 درصــد 

افزایش یافت.
شــرکت پاکســان مهرمــاه امســال 1,255,515 
میلیــون ریــال از محصــوالت خــود را فروخت که 
نســبت بــه دوره مشــابه پارســال 108 درصــد 

افزایش نشان می دهد.
شــرکت پاکســان بــا ســرمایه ثبت شــده 1,080 
میلیون ریال در 10 ماه ســال مالی منتهی به 30 
آذرمــاه 9,925,547 میلیــون ریــال درآمــد بــه 
دست آورد که نسبت به مدت مشابه پارسال 

27 درصد رشد داشته است.

افزایش بیش 
از ۱00 درصدی 

فروش 
»شپاکسا«
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سید علی فاطمی معاون تحقیق و توسعه شرکت 
گلتاش و نائب رییس انجمن داروسازان ایران

" افزودن اسانس خوشبو 
کننده به محلول الکلی 
ضدعفونی کننده هیچ 

ممنوعیتی ندارد "
 اضافه کردن اسانس خوشبو کننده به محلول الکلی 
ضدعفونــی کننده هیچ ممنوعیتی نداشــته و افزودن 
ایــن مواد تاثیری در تشــخیص میزان الــکل موجود در 

محلول ندارد.
سید علی فاطمی معاون تحقیق و توسعه شرکت گلتاش 
و نائــب رییــس انجمــن داروســازان ایــران در پی انتشــار 
اخبار مبنی بر ممنوعیت افزودن اســانس خوشــبو کننده 
به محلول الکلی ضدعفونی کننــده با اعالم مطلب فوق 
افزود : تنها نهادی که می تواند چنین مطلبی را عنوان کند 
ســازمان غذا و داروســت که تا کنون ما به عنوان تولید 

کننده این محصوالت، چنین چیزی دریافت نکرده ایم.
وی بــا اشــاره به اینکــه محصــوالت ضدعفونی کننده 

الکلــی از ســال 93 در شــرکت گلتاش تولید می شــود 
افــزود: اتفاقا افزودن این اســانس ها تمایل مصرف 
کننــدگان را برای اســتفاده از محلــول های ضدعفونی 
کننــده بیشــتر می کند چرا کــه بوی الکل بــرای خیلی از 

افراد ناخوشایند است.
وی یادآور شد: تشخیص میزان الکل در داخل محلول 
ضدعفونــی کننــده با بو کردن ممکن نیســت و تنها با 
درجه الکلی و الکل ســنج انجام می شود و استفاده از 
اســانس هیچ تاثیری در شناسایی یا عدم شناسایی 

این موضوع ندارد.
فاطمــی بــا بیــان این مطلــب که اســتفاده از اســانس 
توســط  الکلــی  کننــده  ضدعفونــی  هــای  محلــول  در 
تولیدکننــدگان اختیــاری اســت افــزود: مــا در شــرکت 
گلتاش از افزودن اسانس به این محلول ها به دلیل 
انتشــار در فضا و احتمال وارد شــدن بــه ریه، اجتناب 
مــی کنیم امــا در ژل هــای ضدعفونی کننــده به دلیل 
ماندگاری باالتر بر روی پوست از اسانس استفاده می 
کنیم به عالوه این که افزودن اسانس به محلول ها 
کــه مصرف باالیی دارد موجب گران شــدن قیمت آن 
شده و قدرت رقابتی تولیدکننده را پایین تر می آورد .
معــاون تحقیــق و توســعه شــرکت گلتــاش در ادامــه 
خاطرنشــان ســاخت : خوشــبختانه از آن جــا که محلول 
های ضدعفونی کننده الکلی هیچ ماده وارداتی ندارند 
و همه اقالم آن از الکل تا ادوات بســته بندی ، لیبل ، 
بطری و کارتن در داخل کشــور تولید می شود در زمینه 
تولیــد هیچ کمبــودی نداریم اما در مــورد ژل ها، بخش 
عمده ای از ماده غلیظ کننده و اسانس آن باید از خارج 

کشور وارد شود.

سید علی فاطمی 

 بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت حاکــی از تولیــد 319 هــزار و 700 تــن انــواع 
پــودر شــوینده توســط کارخانجــات داخلــی از ابتدای 
امســال تا پایان شهریورماه و رشد 10.7 درصدی آن 

در هم سنجی با پارسال است.
پیشــتر رییس هیات مدیره انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران گفت: کاالهای تولیدی این 
صنایع به وفور تولید شــده و هیچ کمبودی در کشور 

وجود ندارد.
»بختیــار علم بیگــی« افــزود: دو تــا 2.5 برابــر نیــاز و 

مصــرف کشــور، ظرفیــت تولیــد در کاالهــای صنایــع 
شوینده، آرایشی و بهداشتی وجود دارد.

بــه گفتــه این مقــام صنفــی، در هفت ماهه امســال 
برخــی واحدهــای تولیــدی عالوه بــر تامین نیــاز بازار، 
موفــق بــه صــادرات محصــوالت خــود بــه بازارهــای 

هدف شده اند.
افزایــش نــرخ ارز و تامیــن نشــدن کافی مــواد اولیه، 
مهمتریــن مشــکالت تولیدکننــدگان مواد شــوینده، 
بــوده  گذشــته  ماه هــای  در  بهداشــتی  و  آرایشــی 
اســت، به طوری که به تازگی قیمت 6 قلم محصول 
شــامل پــودر رخت شــویی دســتی و ماشــینی، مایــع 
ظرف شــویی، مایع دستشــویی، خمیردندان و انواع 
صابــون بــا 40 درصــد افزایــش و بقیــه محصــوالت 
زیرگروه لوازم شــوینده، آرایشــی و بهداشتی با رشد 

30 درصدی همراه شده است.

رشد ۱0.۷ درصدی تولید 
پــودر شــوینده در نیمــه 

نخست سال ۹۹

فناوران ایرانی حوزه عطرسازی به فرانسه می روند
 هیــات تجاری و فناوری ایرانی در حوزه عطرســازی 
با حمایت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
راهــی نمایشــگاه مــواد اولیه عطرســازی فرانســه 

می شوند.
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
ســنتی معاونت علمی و فناوری ریاســت  جمهوری، 
تــالش کــرده اســت تــا مبــادالت علمــی و صنعتــی 
در زمینــه عطرســازی را میــان فعاالن کشــور با دیگر 

کشورها از جمله فرانسه مورد حمایت قرار دهد.
در ایــن راســتا، همزمــان بــا نمایشــگاه مــواد اولیه 
عطرســازی simppar در فرانســه، هیئتــی تجــاری و 
فناور به این کشور اعزام می شود. این رویداد که 
 Aromede توســط شــرکت گیاهان دارویی و معطــر
برگزار می شــود، مالقات و گفتگو با فعاالن صنعتی 
و علمی کشــور فرانســه در صنعت عطرســازی را به 
عنوان یکی از اهداف محوری خود قرار داده است.

مذاکرات مستقیم با شرکت های خریدار اسانس و 
مواد اولیه عطرسازی، حضور در بزرگترین نمایشگاه 
اســانس و مــواد اولیــه عطرســازی اروپــا و بازدیــد 
از مــوزه عطــر پاریس و برخی دیگــر از مراکز صنعتی و 

علمی، برخی دیگر از رویدادهای این سفر است.
بر اســاس اعالم مرکز اطالع رســانی معاونت علمی، 
شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور حاضــر 
در ایــن رویــداد مــورد حمایت مالی قــرار می گیرند. 
همچنین یکی از متخصصان گیاهان دارویی و معطر 
ایــران و مترجم نیــز با این هیئــت همراهی خواهند 

کرد.

فناوران ایرانی 
حوزه عطرسازی به 

فرانسه می روند
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بــا  کــه  انجــام داد  موبایــل  روی  را  گســترده ای 
خلــق برنــد کهکشــانی گلکســی سامســونگ را از 
یک غول صنعتی به برندی شــناخته شــده برای 
میلیاردهــا مصرف کننــده در جهان بــدل کرده و 
ســودی سرشــار را نصیب آنها کرد. »سامسونگ 
شــاخه های  از  یکــی  تنهــا  کــه  الکترونیــک« 
سامســونگ محســوب می شــود، امروزه ارزشــی 
بالغ بر 350 میلیارد دالر دارد و از ارزشــمندترین 

شرکت های دنیا محسوب می شود.
در  موفقیت هــا  ایــن  رغــم  علــی  کان-هــی  لــی 
ســال های گذشــته بــا مشــکالت عمــده ای نیــز 
مواجــه بــود. وی در اواخــر دهــه 2000 بــه فــرار 
مالیاتــی متهم شــد اما رییــس جمهور وقــت او را 
بــه خاطر خدماتش به کشــور عفو کرد. همچنین 
موقعیــت  تثبیــت  بــرای  کان-هــی  تالش هــای 
پسرش »لی جائه-یونگ« )مشهور به ِجی وای. 

لی( انتقادهایی را به همراه داشته است.
لــی جائه-یونــگ عمــال از ســال 2014 و پــس از 
ســکته قلبــی پــدرش رهبــری را در دســت گرفته 
امــا خود او هم بــا اتهام های عمــده ای در رابطه 
با پرداخت رشــوه مواجه اســت. لی کان-هی با 
ثــروت 20 میلیارد دالری ثروتمندترین شــهروند 
کره جنوبی بود و حاال این دارایی را برای همســر 

و چهار فرزندش به ارث گذاشته است.
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بین الملل
نگاهی به  عملکرد  لی کان-هی، 

رییس فقید سامسونگ 
 »لــی کان هی«، رهبر سامســونگ که از مدت ها 
قبل ریاست هیئت مدیره این شرکت را بر عهده 

داشت، در سن 78 سالگی درگذشت.
»لــی کان هی«، رهبر سامســونگ کــه از مدت ها 
قبــل ریاســت هیئــت مدیــره ایــن شــرکت را بــر 
عهده داشــت، در ســن 78 ســالگی درگذشت. 
دوران  از  سامســونگ  کننــده  خیــره  پیشــرفت 
افولش در دهه 80 میالدی تا عصر حاضر حاصل 

رهبری موفق کان-هی بود.
لــی کان-هــی مطابــق رســم شــرکت های بــزرگ 
کــره ای بعد از فوت پــدرش، »لی بیونگ-چول«، 
بنیانگذار سامســونگ به این مقام رســیده بود. 
هرچند لی ســومین پسر موســس بود اما پدرش 
او را بیشــتر از دو فرزند ارشــد شایســته در دست 
گرفتــن رهبــری می دانســت و ظاهــرا در این مورد 
حــق هــم داشــت چــرا کــه سامســونگ در دوران 
مدیریت کان-هی کسب و کارش را در زمینه های 
الکترونیــک، صنایع نیمــه هادی، چیــپ حافظه، 

نمایشگر و دیگر قطعات به شدت گسترش داد.
لــی چالش هــا و تالطم هــای بزرگــی مثــل بحــران 
و  میــالدی   90 دهــه  اواخــر  در  آســیا  اقتصــادی 
حبــاب دات کام را از ســر گذراند که شــرکت های 
بسیاری را در دنیای الکترونیک از پای درآوردند. 
او پــس از ورود بــه هزاره جدید ســرمایه گذاری 

 یکی از کارشناسان ارشد بانک جهانی اعالم 
کرد: روند بهبود اوضاع نسبت به بحران 

کرونا بسیار کند پیش خواهد رفت و ممکن 
است سطح رشد اقتصادی جهان هرگز به 

دوران پیش از کرونا باز نگردد.
پاتریک کربی، کارشناس ارشد بانک جهانی 

 اعالم کرد: روند بهبود اوضاع نسبت به 
بحران پیش آمده ناشی از شیوع ویروس 

کرونا بسیار کند پیش می رود.
وی گفت: ممکن است رشد اقتصاد جهانی 

هرگز به سطح دوران پیش از کرونا باز نگردد.
وی طی سخنرانی در یک مجمع اقتصادی در 

مسکو که به صورت مجازی برقرار شد گفت: 
ما معتقدیم برای چند سال سطح اقتصاد 

جهانی پایین تر از سال 2009 باقی خواهد 
ماند و تقریبا هرگز میزان رشد آن به دوران 

قبل از کرونا باز نخواهد گشت.
کربی ادامه داد: مشاهدات انجام شده از 

شرایط موجود در بسیاری از کشورها در سراسر 
جهان تبعات بسیار سنگین اقتصادی شبیه 

آنچه در بحران مالی سال 2009 ـ 2008 شاهد 
بودیم را نشان می دهد.

این کارشناس ارشد بانک جهانی می گوید: 
موج دوم شیوع ویروس کرونا در بسیاری 

از کشورها آغاز شده و به همین دلیل روند 
بهبود اوضاع در جهان کند پیش می رود و 

بانک های مرکزی کشورها مجبور خواهند بود 
تا نرخ بهره خود را پایین نگه دارند.

کربی ادامه داد: در حالی شاهد تبعات 
سنگین شیوع کرونا در جهان هستیم که در 

سه ماهه سوم سال جاری شاهد بهتر شدن 
اوضاع و رشد مثبت در بسیاری از اقتصادهای 

جهان نسبت به سه ماهه دوم بوده ایم.

پیش بینی یک کارشناس ارشد در 
بانک جهانی؛

رشد اقتصاد جهانی 
ممکن است هرگز به 

دوران پیش از کرونا باز 
نگردد
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با ارزش ترین برندهای جهان معرفی شدند

اپل در صدر ارزشمندترین 
برندهای جهان ایستاد

رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا نابیولینا می گوید: روسیه در انتهای سال آینده استفاده پایلوت از روبل دیجیتالی را آغاز خواهد کرد.
به اعتقاد رئیس بانک مرکزی روسیه چشم انداز معرفی روبل دیجیتالی در آینده نزدیک بسیار واقعی است. هرچند تا انتهای امسال و قبل از آغاز 
بــه کار ایــن ارز بــه صــورت پایلوت، بانک مرکزی روســیه بازخورد ایــن برنامه را جمع آوری می کند. بانک مرکزی از انتهای امســال بــه بعد این ارز را 

تحلیل کرده و آن را آماده سازی خواهد کرد.
نابیولینا می گوید: ما معتقدیم باید دوره ای آزمایشــی برای کاربرد این ارز در بین تعداد محدودی از کاربران وجود داشــته باشــد تا همه ایرادات 
برطرف شــده و نحوه کار آن مشــخص شــود. ما معتقدیم این پروژه پایلوت در نقطه ای در انتهای ســال آینده ممکن خواهد شد و وقتی ما به این 

نتایج برسیم می توانیم برای حرکت رو به جلو آماده شویم.
پیش از این بانک مرکزی روسیه اعالم کرده بود که در حال امکان سنجی روبل دیجیتال است.

202۱ روبل دیجیتال را رونمایی می کند

موسســه اینتربرنــد امســال نیــز بــه مانند ســال 
هــای قبــل اقــدام به رتبه بنــدی بــا ارزش ترین 
برندهای جهان کرد که امسال نیز به مانند سال 
قبــل، اپل جایگاه خود را در صدر فهرســت حفظ 

کرد.  
گزارش برترین برندهای جهانی در ســال 2020 
که برای ســی امین ســال متوالی منتشــر شــده 
اســت، نشــان می دهــد برندهــای تکنولــوژی 
به ســلطه خود بــر روی بازارها ادامــه داده اند 
و ایــن در حالــی اســت کــه برندهــای لوکس با 
ســرعت زیادی در حال نزدیک شــدن به آن ها 

بوده اند.
طی 30 ســال تهیه این گزارش، نــام 3000 برند 
در بین 100 برند برتر دیده شــده اســت که تنها 
31 برنــد توانســته اند خــود را در بیــن برتریــن 
برندهــای جهانــی نگــه دارنــد. برندهــای برتــر 
بــر حســب معیارهایــی چــون میــزان محبوبیــت، 
ارزش  ارزش ســهام،  بــازار،  گســتره جغرافیایــی 
برنــد، تعداد کارکنان و میزان فروش رتبه بندی 

شــده اند. در ادامــه بــا 10 برنــد برتر جهان آشــنا 
می شوید:

۱- اپل، آمریکا
زمینه فعالیت: فناوری

ارزش برند در سال 2020: 323 میلیارد دالر

۲- آمازون، آمریکا
زمینه فعالیت: خرده فروشی

ارزش برنــد در ســال 2020: 200 میلیــارد و 600 
میلیون دالر

3- مایکروسافت، آمریکا
زمینه فعالیت: فناوری

ارزش برند در سال 2020: 166 میلیارد دالر

۴- گوگل، آمریکا
زمینه فعالیت: فناوری

ارزش برنــد در ســال 2020: 165 میلیــارد و 400 
میلیون دالر

5- سامسونگ، کره جنوبی
زمینه فعالیت: فناوری

ارزش برنــد در ســال 2020: 62 میلیــارد و 300 
میلیون دالر

۶- کوکا کوال، آمریکا
زمینه فعالیت: نوشیدنی

ارزش برنــد در ســال 2020: 56 میلیــارد و 900 
میلیون دالر

7- تویوتا، ژاپن
زمینه فعالیت: خودروسازی

ارزش برنــد در ســال 2020: 51 میلیــارد و 500 
میلیون دالر

8- مرسدس بنز، آلمان
زمینه فعالیت: خودروسازی

ارزش برنــد در ســال 2020: 49 میلیــارد و 300 
میلیون دالر

۹- مک دونالد، آمریکا
زمینه فعالیت: غذایی

ارزش برنــد در ســال 2020: 42 میلیــارد و 800 
میلیون دالر

۱0- والت دیزنی، آمریکا
زمینه فعالیت: سرگرمی

ارزش برنــد در ســال 2020: 40 میلیــارد و 800 
میلیون دالر
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تحقق رویای 
خودروهای 
خودران در 

مراحل پایانی
بــــرای  خــــودران  هوشــــمند  نســــخه  از  تســــال 

خودروهای خود رونمایی کرد.
خودروســازی تســال کــه در حــال حاضــر پیشــتاز 
اســت  جهــان  در  خــودران  خودروهــای  عرصــه 
اعــالم کــرد از نــرم افــزاری رونمایــی کرده اســت 
کــه امــکان هدایت کامل خــودرو بــدون نیاز به 
راننــده را میســر کــرده اســت. این نســخه که به 
نســخه بتا معروف اســت در مرحله اول در اختیار 
تعدادی از افراد منتخب که دارای تخصص کافی 
در زمینه خودرو هستند قرار می گیرد. به وسیله 
این امکان، خودرو بدون نیاز به راننده قادر به 
جهــت یابی مســیر، تشــخیص خودروهــای دیگر 

و موانــع و هــم چنیــن چرخــش به چپ و راســت 
خواهد بود.  

بــا ایــن حــال از آنجــا که نســبت به عملکــرد این 
وجــود  درصــدی   100 خاطــر  اطمینــان  سیســتم 
نــدارد به رانندگان توصیه شــده اســت دســت 
خــود را از روی فرمــان بر ندارند و تمرکز بیشــتری 
به مســیر داشــته باشــند تا در صورت تشــخیص 
غلط سیســتم وارد عمل شــده و هدایت خودرو 
را در دســت گیرند. این مســاله به ویــژه در پیچ 

های تند، تقاطع های شهری و مسیرهای باریک 
اهمیت بیشتری دارد.  

تســال هنوز زمــان بنــدی دقیقــی از رونمایی کلی 
از سیســتم خــودران خــود ارایه نــداده اما ایالن 
ماســک- بنیــان گــذار و مدیرعامــل این شــرکت 
سیســتم  ایــن  روزرســانی  بــه  کار  اســت  گفتــه 
هوشمند با نهایت دقت و احتیاط پیش می رود 
و نباید انتظار داشت به زودی از این سیستم در 

مقیاس وسیع استفاده شود.  
احتماال کسب مجوز تردد خودروهای خودران در 
کشــورهای اروپایی که قوانین ســختگیرانه تری 
از آمریــکا دارنــد، زمــان بــر خواهد بــود. پیش از 

لمان رای به محدود شــدن  این یک دادگاه در آ
استفاده از این قابلیت محصوالت تسال به دلیل 
گمــراه کننده بــودن آن ها برای مصرف کنندگان 

داده بود.  
روی  آپدیــت  قابلیــت  کــه  جدیــد  افــزار  نــرم 
خودروهــای قبلــی را نیــز دارد 2000 دالر گــران تــر 
از نســخه هــای قبلــی خواهــد بــود و خریــداران 
باشــد حــدود 10 هزار دالر برای نصــب آن بر روی 

خودروی خود هزینه کنند.  

ساخت 
بزرگترین 

مزرعه 
پرورش حشره 

در جهان
یــک اســتارتاپ فرانســوی 224 میلیــون دالر 
ســرمایه برای ســاخت دومین مزرعه پرورش 
حشره در شهر آمین فرانسه جمع کرده است.
استارتاپ فرانسوی Ynsect می گوید تقاضای 
جهانی رو به رشــد برای غذا، زمینهای موجود 
بــرای تولید مــواد غذایی را دچــار محدودیت 
کرده و این شرکت راه حل را در پرورش حشره 

در محیط های سربسته می داند.
این شرکت کرمهایی تولید می کند که پروتئین 
الزم برای خوراک دام، غذای حیوانات خانگی 
و کود تولید می کنند و از سرمایه ای که تهیه 
کرده برای ســاخت بزرگترین مزرعه حشره در 

جهان استفاده خواهد کرد.
این مزرعه قرار اســت در اوایل سال 2022 راه 
اندازی شود و ساالنه 100 هزار تن محصوالت 
حشره مانند پودر و روغن تولید خواهد کرد و 
در عین حفظ زمین، 500 شغل ایجاد می کند.

آنتوان هوبرت، مدیرعامل و یکی از موسسان 
شــرکت Ynsect گفــت: ایــن مزرعــه عمــودی 
بــه ارتفــاع 40 متــر و وســعت بیــش از 40 هزار 
متــر مربــع، بلندتریــن مزرعــه عمــودی جهان 
و نخســتین مزرعــه عمــودی خواهــد بــود که 

آالیندگی کربن صفر دارد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، نخســتین مزرعــه 
حشره این شرکت در شهر دال واقع در شرق 

فرانسه در سال 2016 راه اندازی شد.
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انتقاد صادرکنندگان فرش دســتباف از بی توجهی بانک 
مرکــزی نســبت بــه مهلــت قانونــی یک ســاله رفــع تعهــد 
ارزی کــه منجر بــه تعلیــق کارت بازرگانــی صادرکنندگان 

شناسنامه دار شده است.
بعــد از اعمــال تحریم هــای مجــدد آمریــکا در ســال 1397؛ 
کلیــه  تــا  شــد  مقــرر  مرکــزی  بانــک  بخشــنامه  اســاس  بــر 
صادرکننــدگان از 22 فروردیــن 97 نســبت بــه رفــع تعهــد 
ارزی اقدام کنند و بر این اساس برای رفع تعهد ارزی کلیه 
صادرکننــدگان در تمامــی بخش هــا  از ســوی بانــک مرکــزی 

مهلت 4 ماهه تعیین شد.
امــا بــا توجه به شــرایط صــادرات فــرش دســتباف ایرانی از 
جمله فروش امانی این کاال، صادرکنندگان فرش دستباف 
درخواســت کردند تــا مهلت رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان 
فــرش  بیــش از 4 مــاه تعییــن شــد و پیــرو درخواســت ها 
اتحادیــه  ســوی  از  مرکــزی  بانــک  بــا  مکــرر  مکاتبــات  و 
صادرکننــدگان فــرش دســتباف و همچنیــن وزرای ســابق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی  اعالم کرد که 
حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی حداکثر 
4 ماه از تاریخ کوتاژ )پروانه( صادرات است و در صورت نیاز 
به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقالم کشاورزی، فرش 
و صنایــع دســتی و ســایرگروههای کاالیــی با نظــر وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت و نفت حســب مورد امکان تمدید 

مهلت مذکور و اعالم آن به بانک مرکزی وجود دارد.
بــر ایــن اســاس وزیــر وقــت محمــد شــریعتمداری در اواخــر 
شــهریور 97 مهلــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات فرش 
دســتباف را 7 مــاه تعییــن و بــه گمرک و بانــک مرکزی ابالغ 

کرد. 
پــس از آن نیز، رضا رحمانی وزیر وقت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در نامه ای در مورخ 198.8.19 به عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی درخواســت کرد که مهلت بازگشت 
ارز حاصــل از صــادرات فــرش دســتباف در ســقف زمانــی 12 

ماهه اجرایی و ابالغ شود.
برایــن اســاس بر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی و اعالم 
وزارت صنعــت مهلت رفــع تعهــد ارزی صادرکنندگان فرش 
دســتباف کــه بــه یــک ســال افــزاش یافــت، امــا بــه گفتــه 
صادرکننــدگان فرش دســتباف، بانک مرکــزی بدون توجه 
بــه مهلــت قانونــی 12 ماهــه در نظر گرفته شــده بــرای رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان فرش با این صادرکنندگان نیز به 
مانند ســایر صادرکنندگان برخورد می کند و بر این اســاس 
کارت بازرگانــی صادرکننــدگان فرش دســتباف کــه بعد از 4 

ماه رفع تعهد ارزی انجام نداده اند، تعلیق شده است. 

به عبارتی در حال حاضر کارت بازرگانی صادرکنندگان که در 
ماه های پایانی سال 98 و همچنین اوایل سال 99 صادرات 
داشــته اند، تعلیق شــده در حالی که هنوز مدت قانونی 12 
ماهه رفع تعهد ارزی این صادرکنندگان به اتمام نرســیده 

است. 
* بی توجهــی بانک مرکزی به مهلــت قانونی رفع تعهد ارزی 

صادرکنندگان فرش دستباف
مرتضــی میری عضــو هیأت مدیره اتحادیــه  تولید کنندگان 
و صادرکننــدگان فــرش دســتباف ایــران بــا انتقــاد از تعلیق 
کارت بازرگانی صادرکنندگان فرش دستباف زودتر از موعد 
قانونــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای رفــع تعهــد ارزی گفــت: 
علیرغــم اینکــه فرصــت قانونــی صــادرات فــرش دســتباف 
یکسال تعیین شده است، اما بانک مرکزی توجهی به این 
مهلت قانونی در مورد صادرکنندگان فرش دستباف ندارد 
و لــذا کارت بازرگانــی صادرکنندگان فرش دســتباف نیز که 
پس از 4 ماه از صدور پروانه صادراتی اقدام به رفع تعهد 
ارزی نکرده اند، به مانند ســایر صادرکنندگان تعلیق شده 

است.
وی بــا اشــاره بــه ارســال نامــه ای از طــرف اتحادیــه فــرش 
دســتباف بــه بانــک مرکــزی بــرای رعایــت مهلت مقــرر برای 
بازگشت ارز حاصل صادرات، گفت: متأسفانه بانک مرکزی 
در پاسخ ارسالی به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت پاســخ مشخصی به درخواست صادرکنندگان 
فرش  نداده و در پاسخ به نامه اتحادیه و به جهت فرار از 
پاسخگویی در مورد عدم پایبندی به مهلت قانونی مطالبی 
مانند صادرات توسط حق العمل کاران را مطرح کرده است. 
میری افزود: این در حالی است که اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف بارها از بانک مرکزی خواسته 
تــا موضوع صادرات فرش دســتباف توســط صادرکنندگان 
بی هویت و استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی اجاره ای 
و یکبار مصرف را از صادرکنندگان با هویت و به عبارتی عضو 
تشکل ها و اتحادیه  جدا کند و نباید صادرات فرش توسط 
افــراد بی هویــت که اقدام به رفع تعهــد ارزی نکرده اند، را 

صادرکنندگان با هویت و شناسنامه دار ربط داد. 
عضــو هیئت مدیره اتحادیه تولیــد کنندگان و صادرکنندگان 
فــرش دســتباف بیــان داشــت: بانک مرکــزی همچنیــن نامه 
اتحادیه مبنی بر اســتعالم میزان صــادرات، تعهد و رفع تعهد 
ارزی اعضــای اتحادیه تولیــد کنندگان و صادرکنندگان فرش 
ایران و شعبات استانی به بانک مرکزی را پاسخ نداده است. 
* تعلیــق کارت بازرگانی صادرکنندگان فرش زودتر از مهلت 

یکساله رفع تعهد ارزی قانونی نیست

حامــد چمن رخ عضو هیــأت مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان فــرش دســتباف نیز  در رابطه با مشــکالت 
صادرکنندگان فرش دســتباف و تعلیــق کارت های بازرگانی 
آنهــا زودتــر از موعــد مقــرر رفــع تعهــد ارزی بیــان داشــت: 
اتحادیه با ارســال نامه ای به بانک مرکزی درخواست خود 
مبنی بر رعایت مهلت قانونی یکســاله بــرای رفع تعهد ارزی 
مطرح کرده در حالی که بانک مرکزی  در پاســخ به آمار 298 
میلیون دالری صادرات فرش طی سال های 97 تا 99 اشاره 
کرده  و اعالم کرده که از این میزان صادرات فقط 95 میلیون 
دالر ارز به کشــور بازگشــته اســت، در حالی به نظر می رســد 
بانــک مرکــزی برای روشــن شــدن مطلب به تفکیک ســال  
باید میزان صادرات فرش دستباف و بازگشت ارز حاصل از 
صادرات آن را اعالم می کرد، زیرا هنوز صادرکنندگان فرش 
در اواخــر ســال 98 و اوایــل ســال 99 براســاس قانون برای 
بازگشــت ارز حاصــل از صادرات فرش مهلــت دارند و نباید 
رقم صادراتی این دسته از صادرکنندگان را در لیست عدم 

رفع تعهد ارزی قرار دارد. 
* لــزوم تفکیــک میزان عدم رفــع تعهــد ارزی صادرکنندگان 

شناسنامه دار از بی هویت
وی بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان بــا هویــت فــرش کامــال 
شــناخته شــده اند و عضــو اتحادیه و تشــکل های مربوطه 
هســتند، گفــت: بانــک مرکزی بــه راحتــی می تواند اســامی 
ایــن افــراد و میــزان صــادرات فــرش توســط ایــن افــراد را 
اســتخراج کند و لــذا با اســتخراج اطالعات قــادر خواهد بود 
تــا میــزان صــادرات فــرش دســتباف توســط صادرکنندگان 
شناسنامه دار و عدم رفع تعهد ارزی آنها را به دست آورد.

چمــن رخ بیــان داشــت: بــا ایــن اقــدام بــرای اتحادیــه نیــز 
مشــخص خواهد شــد که چه اعضایی نسبت به رفع تعهد 
ارزی اقــدام نکرده انــد و همچنیــن میــزان صــادرات فــرش 
دســتباف توســط اســتفاده کننــدگان از کارت هــای بازرگانی 
یک بار مصرف و همچنین میزان عدم بازگشت ارز صادراتی 

مشخص خواهد شد. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف بیان داشــت: صادرات فرش توســط افراد 
بی هویــت کــه کارت بازرگانــی خــود را از دولــت گرفته انــد 
بــه اتحادیــه مربوط نمی شــود و ما نبایــد درباره ایــن افراد 
پاســخگو باشــیم، درخواســت ما فقط اجرای مهلت یکساله 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش است و معتقدیم، 
بر اســاس قانون تعلیق کارت هــای بازرگانی صادرکنندگان 
شناســنامه داری کــه زودتر از پایان مهلت قانونی یکســاله 

رفع تعهد ارزی صورت گرفته باید،  لغو شود.

انتقاد صادرکنندگان فرش از بی توجهی بانک مرکزی به مهلت قانونی رفع تعهد ارزی
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ارتباطات و فن آوری
۹سالگی رایتل، سال سود و صعود

30 آبــان 99 شــرکت خدمــات ارتباطــی رایتــل 
وارد نهمین سال  روز آغاز فعالیت اش شد. 

بنابراعالم روابط عمومی رایتل، این اپراتور در 
روز 30 آبان سال 1390، طی مراسمی با حضور 
وزیــر کار، تعــاون و رفاه اجتماعــی، مدیرعامل 
شســتا، مدیرعامــل شــرکت تامین تلــه کام و 
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــــاوری اطالعــات، 
به عنوان اولین اپراتــور ارایه دهنده خدمات 
نســــل ســوم تلفــن همــراه، بــا نــام تجــــاری 

»رایتل« رونمایی شد.
همچنیــن در روز اول آذر ســـــال 1390 طی یک 
نشســت خبــری و در حضــور اصحاب رســانه، 

اولین تماس تصویری رایتل برقرار شد.
اگرچــه این اپراتور از ســال 1390 فعالیت خود 
 را با برند رایتل آغاز کرد، اما تاســیس شــرکت 

خدمات ارتباطی رایتل در سال 1386 با هدف 
فعالیت در حوزه فن آوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات بود و در راســتای گســترش دامنه 
فعالیت هــای خــود، در ســال 1389 موفق به 
اخذ پروانه اپراتور ســوم تلفن همراه کشور از 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
با انحصار دو ســاله جهت ارایه خدمات نســل 
ســوم موبایــل شــد و تمامــی تــالش خــود را 
معطوف به ورود سریع به بازار مخابرات ایران 
کــرد تــا بدیــن ترتیــب به عنــوان نســل جدید 

ارتباطات به جامعه ایرانی معرفی شود.

دستاورد رایتل 
رایتــل  مدیرعامــل  رضاخــواه  یاســر 
دســتاورد رایتل در شش ماه نخست 

سال 99 را به شرح زیر اعالم کرد: 

"شــرکت خدمــات ارتباطــی رایتــل موفــق 
شد در سایه حمایت های شرکت سرمایه 
گــذاری تأمین اجتماعی )شســتا( و اتخاذ 
تدابیــر هیــات مدیره خــود با رشــد ۱۱07 
و کاهــش 3۴  ناخالــص  درصــدی ســود 
درصــدی هزینه هــای مالی از مقــدار زیان 
میلیــارد   8۶ و   ۲3 خالــص  و  عملیاتــی 
تومان در شش ماه ابتدایی سال ۹8 به 
سود عملیاتی و خالص ۱5۶ و ۱۱0 میلیارد 

تومان در سال ۹۹ برسد.
اینترنت  رشـــــــد  شـــــــاخص  خصوص  در 
بـــــــا  رایتـــــــل،  مصرفـــــــی مشـــــــترکین 
توجه به شـــــــرایط ایجاد شـــــــده و 
محدودیت های شیوع ویروس 
شبانه روزی  تالش  و  کرونا 
در  رایتـــــــل  کارکنـــــــان 
راســـــــتای ارایـــــــه 
ت  ما  خد

با کیفیت، افزایش ۶۲ درصدی بیشینه 
ترافیـــــــک مصرفی روزانه در شـــــــش ماه 
ابتدای سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه 
در ســـــــال ۹8 و شکسته شـــــــدن رکورد 
و  اپراتور  ایـــــــن  ماهانه  اینترنت  مصرف 
افزایـــــــش 35 درصدی درآمـــــــد دیتای 

مصرفی مشترکین، صورت گرفت.
از ســویی دیگــر، رایتــل بــا ارایــه طرح هــای 
تجاری متنــوع و خدمات مقرون به صرفه، 
و  شــبکه  درون  رایــگان  مکالمــه  نظیــر 
همچنین ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت 
بیــش از پیــش در کنار هموطنــان عزیز خود 
بــوده کــه منجر به جذب بیــش از 500 هزار 
مشــترک جدید و رشــد چشــمگیر مشترکین 
فعال یک ماهه در شــش ماه ابتدایی سال 
۹۹ و افزایــش ۱3۲ درصدی درآمد حاصل از 

فروش سیم کارت شده است."

اهداف رایتل
رضاخــواه همچنیــن در گفتگــوی اخیــر 
خــود با نشــریه داخلــی رایتــل )راینو( 
افق هــای پیــش روی رایتــل را بــه شــرح زیر 

برشمرد: 

"کســـــــب جایـــــــگاه مطلـــــــوب در صنعت 
سرویس  کیفیت  ارتقای  کشور،  ارتباطی 
و افزایـــــــش رضایت مندی مشـــــــترکین، 
از  ســـــــهامداران  و  کارکنان  پیمانکاران، 
جملـــــــه طرح و برنامه هـــــــای آینده رایتل 

محسوب می شود.
رایتــل  کلیــدی  نقــش  ایفــای  همچنیــن 
شــرکت  ارتباطــی  هلدینــگ  عنــوان  بــه 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی بتواند در 
هوشمندسازی صنایع و هوشمندسازی 
مســیر  از  کشــور  پیشــرفت  و  شــهرها 
ایــن  اهــداف  دیگــر  از  هوشمندســازی 

اپراتور به حساب می آید."
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دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل 

پاسخ داد

شرط ارزان 
شدن 

موبایل 
چیست؟

بــه گفتــه دبیــر انجمــن وارد کننــدگان موبایل، 
لــوازم جانبــی، شــرط اینکــه در آینــده  تبلــت و 
موبایــل ارزان شــود ایــن اســت کــه هم زمــان 
از  ارز  رونــد کاهــش قیمــت دالر، تخصیــص  بــا 
ســوی بانک مرکزی افزایش یابــد، فرآیند ثبت 
ســفارش هــم تســریع و محدودیــت ســقف و 
ســابقه شــرکت های واردکننــده هــم برداشــته 

شود. 
امیــر اســحاقی با اشــاره بــه وضعیت فعلــی بازار 
موبایــل، اظهار کرد: با توجه بــه اینکه تقاضای 
فصلــی کاهــش پیدا کــرده، بــازار دچــار رکود یا 
تعادل نســبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت 
تقریبا متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد 
آرامشیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز 
تقاضــا ادامه دارد و عموم بیش از 80 درصد از 
تبلت مورد نیاز کشــور به صورت غیررســمی و از 
طریق قاچاق وارد می شود و طرح رجیستری هم 
برایش اجباری نیســت، وضعیــت هنوز به ثبات 

و آرامش نرسیده است.
وی با بیان اینکه نوسان قیمت دالر و نرخ ارز در 
قیمت بسیاری از کاالها، خصوصا کاالهای حوزه 
تکنولوژی که سریع به فروش می رسند، بسیار 
مولفــه حساســی اســت، افزود: این نوســانات 
قاعدتــا در چرخــه ای بیــن دو هفتــه تــا یک ماه 
بعد از تغییرات ارز، در سطح کالن عمده فروشی 
و بــازار روز کــه کاالهــا بــه روز جابه جا شــود، اثر 
می گــذارد. امــا در حــوزه بازرگانــی بــا توجــه بــه 
اینکــه فرآیند ثبت ســفارش، تخصیص و تامین 
و  روزه   60 حداقــل  فرآینــد  یــک  واردات  و  ارز 
ارز  تخصیــص  قطعــا  شــده،  روزه   100 حداکثــر 
کاالیی که االن در بازار وجود دارد، در ماه های 
گذشــته صــورت گفتــه و خریــدش بــا نرخ هــای 

قبلی است.
دبیــر انجمــن وارد کننــدگان موبایــل، تبلــت و 
لــوازم جانبــی ادامه داد: از آنجایــی که در حوزه 
موبایــل، قیمــت تمام شــده بــر اســاس نــرخ ارز 
نیمایی حاصل از صادرات محاسبه می شود که 
صادرکنندگان در ســامانه نیما عرضه می کنند، 
ما شــاهد نوســان آن چنانی در قیمت های این 
ســامانه نبوده ایم. قاعدتا اثر ثباتی که در بازار 
ارز اتفــاق افتاده و کاهشــی که شــاهد بودیم، 
بایــد در بــازار یک ماه تا یک ماه نیم آینده خود 

را نشان دهد.
اســحاقی در ادامــه بــا بیــان اینکــه پیش بینــی 

می شــود بــا افزایــش تقاضــا، بــازار بــه تعــادل 
برسد،  گفت: شرط اینکه در آینده شامل ارزانی 
موبایل باشیم، این است که هم زمان با روند 
کاهش دالر، تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی 

افزایــش پیــدا کنــد، فرآینــد ثبت ســفارش هم 
تســریع و مشــکل و محدودیت سقف و سابقه 
شــرکت های واردکننــده هــم برداشــته شــود، 
یعنــی دولــت و مشــخصا بانــک مرکــزی و وزارت 
صمت، از حاال میزان ارز مورد نیاز برای ســه ماه 
آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تســریع 

کنند.
بیفتــد،  اتفــاق  ایــن  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ادامــه  تعادلــی  نســبت  زمــان  آن  در  قاعدتــا 
خواهــد داشــت و شــاهد بهبــود قیمت هــا هم 
خواهیــم بــود. امــا اگــر فرآینــد تخصیــص ارز به 
همیــن کنــدی کــه در حــال حاضر پیــش می رود 
باشــد، خیلــی نبایــد انتظــار تغییــرات آن چنانــی 

داشته باشیم.
دبیــر انجمــن وارد کننــدگان موبایــل، تبلــت و 
برنامه ریزی هــای  بــه  اشــاره  بــا  جانبــی  لــوازم 
انجام شــده در حــوزه تولیــد بیــان کــرد: قصــد 
داریــم از تولیدکننــدگان داخلی موبایل و تبلت 
آنهــا تســهیل  بــرای  را  کمــک بگیریــم و فرآینــد 
از  توزیــع،  زنجیــره  حوزه هــای  ســایر  اگــر  کنیــم. 
جمله اقســاطی کــردن کاال و خصوصــا اپراتورها 

هــم بتواننــد در ایــن زمینه کمک کننــد، قاعدتا 
می توان دســتگاه های ارتباطــی از جمله تبلت و 
موبایــل را بــا قیمت های مناســب تری به ســطح 

گسترده تری از جامعه رساند.
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صنعتگران
گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت

با خالق برند دلستر و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(

دکتــر ولــی ملکــی را از نزدیــک و از ســال 1378 
میشناسم زمانیکه در دانشگاه درس تکنولوژی 
صنایــع آشــامیدنی را بــرای دانشــجویان رشــته 
مهندســی علــوم و صنایــع غذایــی تدریــس می 
کــرد، آن زمــان دکتــر ملکــی ســکاندار هدایــت 
شــرکت بهنــوش ایران هــم بــود و  در این مدت 
برند دلستر را بوجود آورد، برندی که  تبدیل به 
یکی از برندهای محبوب و البته مانا در سطح ملی 

و حتی بین المللی شد .
در نشست صمیمی که با این کارآفرین برجسته 
کشور داشتیم  از ایده ی بوجود آمدن ماءالشعیر 
های طعم دار برایمان گفت :  "وقتی خانواده در 
منزل برای خوش طعم کردن  ماءالشعیر، آن را 
بــا کمی آبلیمو و شــکر طعم دار مــی کرد، جرقه 
ی تولیــد مــاء الشــعیرهای لیمویــی بــه ذهنم 
آمد و از آنجاییکه میدانســتم که ذائقه مردم 
چیست، در کارخانه و محیط صنعتی با افزودن 
اســانس لیمو و ۴ درصد شــکر ، برای اولین بار 
ماءالشــعیرهای لیمویی را تولید کردیم و برای 
تعیین اســم هــم چندین نام به ذهنم رســید 
که نهایتا ترجیح دادم کلمه دلستر که به زبان 
آذری به معنی دلپســند یا خاطر پســند است را 
انتخــاب کنــم. این اســم خیلی زود جــا افتاد و 
تبدیل به برندی شــد کــه هم اکنون خیلی ها 

ماءالشعیر را به اسم دلستر می شناسند ."
ولی ملکی در زمانیکه مســئولیت شــرکت شیشه 
و گاز را بعهــده گرفــت، محصــوالت ایــن شــرکت 
به محصوالت مدور و محدود خالصه می شــد و 
هدفگــذاری این کارآفرین و مدیر جهادی باعث 
شد که شرکت شیشه و گاز با خلق برند شوگا ، 
سرویس کامل ظروف و کریستال را در تولیدات 
خود داشته باشــد. شعار ملکی "ما می توانیم" 
اســت و می گوید وقتی دیگــران می توانند پس 
مــا هــم می توانیم و باید با هدفگــذاری و فکر و 

تالش  خواسته هایمان را محقق کنیم .
صحبت کــردن با ایــن کارآفرین، بســیار آموزنده 

بود گویی پس از 20 ســال دوباره در ســر کالس 
مدیریــت،  درس  اینبــار  و  ام  نشســته  درس 

کارآفرینی و زندگی می آموزم.
شــرکتهای  در  را  موفقــی  دوران  حضرتعالــی   -
مختلــف و مســئولیت اجرایی داشــتید و خالق 
برندهــای دلســتر و شــوگا هســتید، بعنــوان 
بــرای  ای  برنامــه  چــه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 

هلدینگ صنایع شیر ایران )پگاه( دارید؟
به نظرم ســازمان هــا زمانی جوان مــی مانند که 
نوآوری داشــته باشد، هر مجموعه ای از نوآوری 
غافل باشــد در ادامه راه موفق نخواهد بود، با 
ایده های جدید و نوآوری می توان به این مهم 

دست یافت.
توجه به پرسنل به عنوان سرمایه انسانی ) که 
پرســنل مجوعــه را از خــود بداننــد، رابطه رهبری 
باشد نه مدیریتی )اتوکرات نباشید( بسیار مهم 

است.
بــاور مــن این اســت هیچ کاری نشــد نــدارد. به 
نظــر من تفکر نقــش مهمی دارد، ایــده پردازی و 

برنامه نویسی برای تحقق ایده است.
زمانــی کــه در بهنوش رفتــم، چیزی نبــود و حتی 
حقوق پرســنل را نداشت .توانستیم برای اولین 
بار در ظروف یکبار مصرف و در طعم های مختلف 
و بسته بندی جدید ورود پیدا کنیم. در صنعت 
آشــامیدنی ما بودیــم و در همانجا هدف گذاری 
کردیم که دلستر جای باواریا را بگیرد. این است 
که اکنون شــما منوی رستوران ها  را که نگاه می 
کنید حتی اگر نوشــیدنی دیگر باشــد نام دلســتر 
را مــی بینیــد. ایــن همــان هدفگذاری اســت که 

محقق شد.
در همیــن صنایــع شــیر هــم ضمن اینکــه وظیفه 
و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  بیــن  در  هماهنگــی 
مثــل  ســهام  صاحبــان  و  باالدســتی  مدیــران 
صندوق بازنشســتگی و توســعه صنعتی بهشــهر 
بــرای دســتیابی بــه ســود باالتــر را دارم ، از روز 
اول همتم را گذاشتم در تحقیق و توسعه حضور 

پیــدا کنم و کمیتــه ای داریم به نــام کمیته النچ 
که بررسی و ارزیابی و تصویب محصوالت جدید 
است. در کمیته تستینگ و ارزیابی هم وقت می 

گذارم.
لبنــی  واحــد  بزرگتریــن  پــگاه  کــه  دارم  اعتقــاد 
خاورمیانــه اســت ولــی پگاه مــی تواند در ســطح 
آســیای میانــه اول باشــد و حتــی جهانی باشــد. 
بســتگی به اینســت که هــدف را چــه بگذاریم و 
بــرای رســیدن به آن نیز وقــت بگذاریم و هزینه 
کرده و  تبلیغ کنیم . یکی از ضعفهای ما  که تقصیر 
کســی هم نیست، این اســت که سیاستگذاری 
نشــده، تبلیغ نمی شــود، اولین بار که خواستم 
بهنوش را بشناســانم . اول  اســتندهای کوچک 
کنــار خیابان هــا را انتخاب کردم بعد ســمت بیل 
بورد رفتیم ســپس تبلیغــات تلویزیونی کردیم . 

باید به این سمت رفت. 
پــگاه درســت اســت که شــناخته شــده اســت ، 
ولــی شــرکتهایی که خیلی دیرتر از پــگاه وارد بازار 
شــدند، چــه بســا  بعضــی از آنهــا 10درصــد پگاه 
هــم تولیــد ندارند ولــی در نردبان تجــاری وقتی 
کــه مطــرح مــی شــوند نامشــان جلوتر مطــرح می 
شــود. در اصــول تجــارت اینســت کــه در پلــه ی 
اول تــا ســوم باشــید حتــی در جایــزه دادن هــم 
می گویند مــدال طال، نقره و برنز، در تجارت هم 
اینســت .شــما باید اولین ها باشید چه بهتر که 
اول باشــید. پگاه از لحاظ حجم اول اســت از نظر 
تنوع هم اول است و چه بسا از نظر بسته بندی 
هــم اول باشــد ولی در دید جامعه اگر شــناختی 
هم باشــد بیشتر شــناخت قدیمی و قبلی است 
و شبکه توزیع  وسیع آن و تعداد کارخانجات آن 
اســت. ولــی در ذهــن جوانان و کســانی که تازه 
تشکیل خانواده میدهند این مسئله جا نیافتاده 
حاال اگر این را در ســطح خاورمیانه، آسیای میانه 
و ... تعمیم دهیم. بنابراین اگر سیاســت ادامه 
پیدا کند و حضور مجموعه مدیریتی اینجا دوام و 
قوام داشته باشد، با این تغییراتی که صندوق 



www.hamgambasanat.ir

گفتگوی ماهنامه همگام با صنعت
با خالق برند دلستر و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(

تدبیــر کــرده که خود پــگاه را هلدینگ کــرده و از 
صبــا جهاد جدا کرده اســت، این نشــان دهنده 
توجــه آنهــا بــه این مســئله اســت و آثار خــود را 
خواهد گذاشــت و از نظر سود دهی، امیدواریم 
ســود قابل توجهی برای ســال 99 برای صاحبان 
ســهام داشــته باشــیم. شــرکتهای زیانــده را به 
چرخه سود دهی بازگردانیم، 6 ماه دوم  برنامه 
ی مفصلتر و بســیار خوبی داریم ، ســرمایه های 
انســانی و مدیــران موفقی  داریم  بســتگی دارد 
چــه هماهنگــی در اینجــا ایجــاد کنیم . مــا در این 

سیاستگذاریها در اینجا تالش می کنیم.
- سرانه مصرف در شیر در کشور ما چه تفاوتی 

با سایر کشورها دارد و علت آن در چیست؟
بد نیســت یــک نگاهی بــه تعریف جامــع لبنیات 
بیاندازیــم و نگاهــی بــه خــواص تغذیــه ای آن 
داشــته باشــیم . اگــر بــه بــدن مــان برگردیــم 
70درصــدآن آب اســت، نزدیکترین و کاملترین 
محصولــی کــه با ســاختار بدن انســان ســازگاری 
دارد لبنیــات اســت، هــم حجم آب باالیــی دارد، 
دارای اســیدهای آمینــه ضــروری، لیپیــد، امــالح 
هیــچ  کل  بطــور  )الکتــوز(،  آن  کربوهیــدرات   ،
محصولــی را نمــی توان پیــدا کرد که ویژگی شــیر 
را که همخوانی بیشــتری با  ســاختار بدن انسان  
داشته باشد ، یافت. در آبمیوه ها و در یک بعد 
مثــال در آب پرتقــال ویتامیــن ث ومواد ســلولزی 
ٍبیشــتری دارد، مــواد  قنــد بیشــتری دارد ولی آیا 
پروتئیــن دارد ؟ بــرای همیــن فوایــد اســت کــه 
خداوند درآیات قرآن اشاره به این ماده غذایی 
دارد که به عنوان مایع مصفا و گوارا به آن اشاره 

شده است .
همانگونه که بچه تا دوســالگی تنها با شیر مادر 

که کاملترین غذاست زندگی می کند. 
همیــن االن در نقاطــی کــه لبنیات  بیشــترمصرف 
مــی کننــد از زندگی ســالمتر و چهره ای شــفاف تر 
برخوردارند، چراکه شــیر زود جــذب، زود هضم 
اســت . پس ما اول باید بدانیم لبنیات چیســت 

و چــه خاصیتــی دارد ؟ طــول عمر را زیــاد می کند 
چرا که عالوه بر داشتن مواد مغذی و مفید برای 
بدن، مواد زائــدی ندارد که در بدن توده های 
خاص ایجاد کند. شیر و فرآورده های آن رشد را 
باال می برد، با داشتن کلسیم جلوگیری از پوکی 

استخوان می کند.
همه ی مشــتقات شــیر نیز خواص خــود را  دارند 
بعنــوان مثــال کشــک، آب پنیــر هرکــدام خواص 

مفید و منحصر به فرد خود را دارند. 
در گذشــته و در کشــور ما شــیر بیشتر مصرف می 
شــد  چرا که در آن زمان زندگی بســیاری از مردم 
از نگه داشتن حیوانات اهلی و استفاده ازشیر و 
لبنیات می گذشــت ولی با صنعتی شــدن و شهر 

نشینی به تدریج  مصرف شیر کم شد. 
در کشــور مــا متاســفانه ســرانه مصــرف 190 گرم 
اســت ولی در جهان باالی 440 گرم اســت یعنی 

نســبت بــه دنیــا 250 گــرم کمتــر مصــرف می 
شــود . شــاید خیلــی ها فکر کننــد دلیل 

نظــر  بــه  ولــی  اســت  کمبــود شــیر  آن 
مــن اینگونه نیســت. شــیر تبدیل به 

فــرآورده های دیگر می شــود و مصرف 
می شود . 

مســئله بیشــتر فرهنگی است و در این 
صــورت  بایــد  فرهنگســازی  خصــوص 

بعنــوان   را  پنیــر  مثــال  بعنــوان  پذیــرد. 
صبحانه مصرف می کنیم ولی در گذشــته 

خیلــی از خانوارها  شــیر را گرم می 
کردنــد و تیلیــت مــی کردند  

بعنــوان صبحانــه مصــرف 
مــی کردنــد که خیلــی هم 

گواراست.
- تحریــم هــای ظالمانــه 
آمریــکا علیــه کشــورمان 
صنایــع  بــر  تاثیــری  چــه 
غذایی وارد کرده است؟

من چــون در صنایــع دیگر 

هــم بــوده ام، ممکن اســت یــک عــده در عالم 
سیاســت گروهها هم دیگر را می زنند، یک عده 
می گویند تحریم ها اثر ندارد و گروهی می گوید 
دارد. هــر کس می گوید ندارد، خودسانســوری 
می کند. تحریم از اسمش مشخص است یعنی از 
مبادی ورودی نمی توانید نیازمندی های داخلی 
کشــورتان را وارد و تامیــن کنیــد ، حتــی صادرات 
یعنــی بتوانید هم صادر کنید نمــی توانید منابع 
مالی را وارد کنید. مشــخص اســت که تحریم اثر 
خود را می گذارد. منتها در صنعت غذا  اثر کمتری 
دارد برای اینکه صنایع ما وابستگی کمتری دارد. 
در مــورد نهــاده هــا اثر می گــذارد کــه آن هم در 
داخل ایران قابل وصول اســت. در این دو سه 
مــورد بــه لطف خــدا و برنامــه ریزی انجام شــده 
یکی گندم اســت که مردم نان نداشــته باشند 
بســیار مشکل اســت. این سدها و کشت هایی 
که صــورت گرفته کمک شــایانی 
کــرده اســت و کمبــودی 
نمــی شــود  احســاس 
وگرنــه در کشــور کــره 
بــه  مجبــور  شــمالی 
کشتار سگ ها برای 
تغذیــه شــده اند . 
در مــورد لبنیات هم 
اگر اجازه بدهند 
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مــی توانیم صــادر کنیم به طوریکــه خامه تا این 
اواخر صادر هم میشد که جدیدًا جلویش گرفته 

شده است. 
مــا زمینــه هــای خوبــی داریــم البتــه تعجبــم در 
اینجاست که چرا شرکت های سرمایه گذاری در 
زمینــه پرورش دام اقدام نمی کنند. به طوریکه 
االن دامــدار برایــش نمی صرفد کــه با توجه به 
گرانــی نهــاده هــا پــرورش دام را انجــام دهنــد . 
چرا که قیمت گوشــت کیلویــی باالی صد تومان 
اســت ولــی قیمــت گاوه زنــده ســی هــزار تومان 
نیســت یعنــی یک ســوم قیمــت در حالیکــه باید 
به طور نرمال نصف آن باشد، یعنی باالی پنجاه 
تومــان. علوفــه و نهــاده هــا هم قیمــت باالیی 
دارنــد و دامــدار متحمــل ضــرر و زیان می شــود، 
بــه وضعیــت  برخــی دام هــا  پــرورش  بگذریــم 
بــارش بســتگی دارد . ولــی برای پــرواری ها نمی 
صرفد. علی الرغم اینها اعتقادم بر این است که 
شرکتهایی که در بخش ســرمایه گذاری رسالت 
دارند باید نسبت به سرمایه گذاری در ارتباط با 
دام های گوشــتی و شیری اقدام کنند که زمینه 

ی صادراتی آن برای کشور فراهم شود.
- جنابعالــی مدتی دبیرکل فراکســیون صنایع 
غذایــی مجلــس بودیــد و عــالوه بــر حضــور در 
بخش صنعت با مســایل سیاســی نیز دســت و 
پنجه نرم کردید، اگر االن مسئولیتی در دولت 
داشتید و عضو کابینه بودید با علم به اینکه 
متخصص صنایع غذایی  هســتید و مشــکالت 
کنونــی صنعــت غــذا را مــی دانیــد بــرای ایــن 

صنعت چه تصمیماتی را می گرفتید؟
فراکســیون صنایــع غذایــی در مجلــس هفتــم با 
حضور تعدادی از افراد از جمله آقایان مثل دکتر 
حســینی، دانش منفــرد و چند نفــر از نمایندگان 
مجلس شکل گرفت و برایش وقت می گذاشتند 
. یعنــی فراکســیون صنایــع غذایــی جلســاتی و 
نشســتهایی را با هدف رفع مشــکالت مجلس با 
دولــت می گذاشــت  و موضــوع را در کمیته های 

مختلف بررسی می کرد.
 بعــد از آن  مــن مدتی در صنعت دیگــر )خودرو( 
فعالیــت داشــتم  و اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه 
فراکسیون ها و کمیسیون ها  باید فعال باشند.  
ولــی اینکه تفکر بر این باشــد کــه در دولت وزیر 
مــی تواند هرکاری بکند، اشــتباه اســت، بعنوان 
یــک زمانــی  زمینــه ی صنعــت خــودرو  مثــال در 
تصمیــم گیــری شــد واردات به کل قطع شــود و 

قیمتگــذاری طور دیگری  باشــد، وزیــر کاری نمی 
توانــد بکنــد.  حــاال در مــورد صنایــع لبنــی ، یــک 
تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه به تنهایی 
چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع کند.  
اینطــور کــه اختیار صــد درصدی داشــته باشــد، 
نیســت. مخصوصــا در زمــان اولویتهــا موضــوع 
فــرق مــی کند بعنــوان مثــال دارو الویــت اول در 
کشوراست که مثال در تامین واکسن آنفوالنزا با 
مشکل مواجهیم. اولویتهای بعدی ما اینست که 
صنایــع خوابیده را فعال کنیم کــه تولیدمان باال 
برود، نیاز به واردات ماشــین آالت اســت، پول 
نمــی توانیم تخصصیص دهیــم ، ارز نمی توانیم 
بیاوریم. در زمان بحرانی یا جنگ اقتصادی باید 

متناسب با این شرایط بحث کرد. 
ولی در روال عادی  وزیر هم اختیارات دارد و هم 
در توســعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم 
در سیاستگذاریهای آتی نیم قرن آینده. االن ما 
هشــتاد میلیون جمعیت داریم اما در ســی ســال 
آینده صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم 
داشــت، متناســب بــا آن برنامــه ریــزی کردیم؟ 

اینها را باید در نظر گرفت.
- بعنوان فردی که هم اســتاد دانشگاه بوده 
و هــم در صنایــع مختلــف مســئولیت داشــت 
رابطه صنعت و دانشگاه  را چگونه ارزیابی می 
فرمایید ؟ آیا این مسئله در حد شعار نیست؟
رابطــه صنعت با دانشــگاه باید کمــی فرق کرده 
باشــد، اکنون به دانش بنیان ها بیشــتر بها می 
دهند، باالخره یک معاونتی در ریاست جمهوری 
ایجــاد شــده اســت و صندوقــی دارد و همیــن 
بخشــی از نیازمنــدی هــا را بــرآورده کرده اســت. 

ولی بخشــی ســاختاری اســت سیســتم مدیریتی 
جهان سوم خاص است و برای تحقیق و توسعه 
بودجه نمی گذارند، مشــکل اینجاست. بعنوان 
مثال در کشــورهای پیشــرفته 4درصد از بودجه 
را برای تحقیق و توســعه می گذارند، ما در ایران 
0/25 درصــد کــه آن هــم نمــی گذارنــد و وقتی 
تنگنــا قــرار میگیریــم آن بودجــه هم تحقــق پیدا 

نمی کند. 
دانشــگاه نیــز بایــد از بودجــه تحقیق و توســعه 
اســتفاده کنــد و وقتی بودجــه ای در ایــن زمینه 
نباشــد کاری نمی شــود . اینهاست که در جهان 
ســوم بــرای آمــوزش و تحقیق و توســعه بودجه 
کــم گذاشــته می شــود و روابــط بر ضوابــط چیره 
میشــود. یــک زمــان مشــاهده مــی شــود بــرای 
جایــی کــه خیلی نیاز نیســت بودجه مــی گذارند 
ولــی برای اینجا خیر. نســبت به بخش های دیگر 
نیــز دیر بازده اســت .چــون دیر بازده اســت کم 
توجه میشود چون چه در دولت و مجلس بیشتر 

دنبال شعار و طرح های زود بازده هستند.
- نقــش فضای مجازی و رســانه های تخصصی 
را در حمایت از صنعت غذا و جلوگیری از هجمه 

ها چگونه ارزیابی می کنید؟
ی   رســانه   نقــش  حــدودی  تــا  مجــازی  فضــای 
چاپــی را کــم کــرده مثــال گروههــای مختلــف برای 
اطالع رســانی اســت ولی حیف است که مسائل 
فضــای  محتویــات  بگذاریــم.  کنــار  را  نوشــتاری 
مجازی آنی اســت و ســریع فوروارد میشــود حتی 
اگــر جایی ذخیره کننــد از ذهن ها پاک میشــود. 
ولی نشریات تخصصی حتی تا یکسال اثر بخشی 

دارند و قدرت ماندگاری بیشتری دارند.
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گــروه ســتاره کویــر با پنــج کارخانــه مــدرن، امروز 
بــه یکــی از بزرگترین گروههــای صنعتی در صنایع 
آن  محصــوالت  و  شــده  تبدیــل  کشــور  نســاجی 
در پنــج قــاره جهــان ، نقــش خاطــره مــی زنــد. راز 
آقــای  از  را  خانوادگــی  کســب و کارهای  موفقیــت 
بــرای  کــه  را  روشــی  و  شــدیم  جویــا  صادقیــان 
مدیریــت بحــران اســتفاده می کننــد، پرســیدیم. 

پاسخ ها را بخوانید؛ صادقانه و آموزنده بود.
تولیــد در خون آنهاســت و با زندگی شــان عجین 
شده است. کارنامه فعالیت های اقتصادی شان 
هم درخشان است. نکته مهم و جالب توجه در 
مــورد آنهــا فــارغ از برندســازی، خانوادگی بودن 
کسب و کارشــان اســت. موضوعــی کــه شــاید در 
ایران امروز به ندرت دیده شود. کسب و کارهای 
خانوادگــی در ایــران معمــوال عمر چنــدان طوالنی 
ندارنــد. بخشــی از آن هــم به نبــود فرهنگ این 
نــوع کســب و کارها در ایــران برمی گــردد. اما این 
خانــواده همچنــان بعــد از گذشــت بیــش از 30 
ســال، در کنــار هــم چندیــن شــرکت را توســعه 
داده اند. به سراغ برادر بزرگ تر رفتیم. کسی که 
ایــن روزها دهه ششــم زندگــی اش را می گذراند 
و بیــش از نیمــی از عمــر خود را صــرف تولید کرده 
اســت. از او ســواالتی را در مــورد موفقیت شــان 
در کســب و کار خانوادگــی پرســیدیم و مشــکالت 
شــدیم.  جویــا  کســب و کار  نــوع  ایــن  در  را  آنهــا 
احمــد صادقیــان، یکــی از اعضــای ایــن خانــواده 
است. خانواده ای که توانسته برندهای مطرحی 
بــازار  وارد  را  یــزد  کویــر  ســتاره  فــرش  همچــون 
ایــران کنــد. در صحبت های صادقیــان، می توان 
ارادتمندی و عشــق به پــدر را کامال حس کرد. او 
پــدر را اســتاد خــود و بزرگ تریــن  دانشــگاه را کار 

کــردن در محضــر پدر می داند. فرش ســتاره کویر 
یــزد، تحولــی در صنعت فرش ایجاد کرده اســت. 
بــه جز این، شــرکت های دیگری هم هســتند که 
توســط ایــن خانواده راه اندازی شــده و همچنان 

مشغول فعالیتند.
گــروه ســتاره کویر بــا پنج کارخانه مــدرن: »فرش 
ســتاره کویــر یــزد« ، »فــرش خاطــره کویــر یــزد« ، 
»نســاجی یــزد« ، » رنگــرزی یــزد « و » الیاف یزد« 
، امــروز به یکی از بزرگتریــن گروههای صنعتی در 
صنایع نســاجی کشور تبدیل شــده و محصوالت 

آن در پنج قاره جهان ، نقش خاطره می زند …
راز موفقیت کســب و کارهای خانوادگــی را از آقای 
بــرای  کــه  را  روشــی  و  شــدیم  جویــا  صادقیــان 
مدیریــت بحــران اســتفاده می کننــد، پرســیدیم. 

پاسخ ها را بخوانید؛ صادقانه و آموزنده بود.
الزم بــه توضیــح اســت احمــد صادقیــان  متولــد 
1332 در شــهر یزد که در ســال 1355 در رشــته 
مدیریت بازرگانی دانشگاه کرمان فارغ التحصیل 
فــرش  “شــرکت  طریــق  از   1357 ســال  از  شــد. 
باســتان یــزد” کــه متعلــق بــه زنــده یــاد پــدر و 
شریکان وی بود، با صنعت نساجی آشنا شد  به 
نوعــی معاون ایشــان در امور مدیریتــی و اجرایی 

محسوب می شد.
شــیوه کسب و کار شما خانوادگی است و اتفاقا 
موفقیت شما در حوزه هایی که وارد شده اید، 
می توانــد الگــوی خوبــی بــرای کســب و کارهای 
خانوادگی باشــد. می خواهیم از پدرتان شروع 

کنیم. کمی از کسب و کارپدر برایمان بگویید.
پــدرم در زمینه هــای مختلفــی فعالیــت داشــت. 
تجــارت، کشــاورزی و تولیــد. عشــق و عالقــه ای 
کــه بــه کشــاورزی و تولیــد داشــت هم بــه خاطر 

خاصیت اشــتغال زایی اش بود. دهــه 20 و دهه 
30 کــه ایشــان فعالیــت می کردنــد دهه ســختی 
بــود. در آن زمان آب لوله کشــی نبــود. برق هم 
نبــود. ولــی با ایــن وجــود در آن جامعه دوســت 
داشــت فعالیــت تولیدی انجام بدهــد. در مزارع 
خــودش و پدرش، معادن گــچ پیدا کرده بودند 
کــه یکــی از نیازهــای ساخت و ســاز بــود. گچ هــا را 
اســتخراج می کردند و با شــتر و قاطر بــه میبد یزد 
که شــهر محل سکونت شان بود، می آوردند. آن 
گچ را با انجام یکســری کارهــا، به صورت پودر در 
می آوردنــد و می فروختند. این اولین کار تولیدی 
پــدر بــود. دســتی در حــوزه تجارت هم داشــتند. 
تجــارت در قدیــم، بــرای تامین نیازهــای مصرفی 
جامعــه بــود. کاال را از شــهر دیگر تهیــه می کردند 
و به صــورت تهاتری داد و ســتد می کردند. به هر 
حــال ایشــان در آن زمان بــا تمــام محدودیت ها 
تولید گچ را آغاز کرد و بعد هم که امکانات بیشتر 
شــد، کار گچ را در یزد پیــش گرفت. در عین حال 
نخســتین کار جــدی پــدرم در دهــه 50 بــود کــه 
توانستند با چند تن از دوستان و خانواده شان، 
فرش باســتان را راه اندازی کنند و مسوولیت آن 
را هم خودشــان پذیرفتند. یکی از نیازهای کشور 
در آن زمان فرش بود. درست است که ما فرش 
دســتباف داریــم؛ امــا نیــاز مصرفی جامعــه ایرانی 
کــه عــادت دارد روی فــرش زندگی کنــد با فرش 
دســتباف تامیــن نمی شــد. االن هــم همین طــور 
اســت. بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت نیــاز بــود که 
فــرش ماشــینی و صنعتی بــه بازار وارد شــود. آن 
سال ها چند کارخانه فرش ماشینی شروع به کار 
کردند و فرش باســتان هم یکی از آنها بود. من 
هــم همــان زمان بــود که نــزد پدرم مشــغول کار 

مردی که صنعت فرش ماشینی را در 
ایران متحول کرد
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شــدم. تحصیالتم را در رشــته مدیریــت بازرگانی 
گذرانــده بودم و پدرم خواســت که من وارد کار 
شــوم. پــدرم عالقــه داشــت بچه هایــش درس 
بخواننــد و در جامعــه موثرتــر باشــند. من هم در 
رشــته ای مرتبــط درس خوانــده بــودم. بنابراین 
من نخستین بار وارد تولید فرش ماشینی شدم. 
بــه نظر من مهم ترین دانشــگاه برایم، پدر بود. 
مــن کنار پــدر خیلی چیزهــا یاد گرفتــم. هرچند در 
دانشــگاه به صــورت تئــوری مــواردی را آموختــه 
بودم؛ اما در عمل خیلی چیزها را در دانشگاه پدر 
آموختم. ایشــان هــم پدرم بود و هم اســتادم. 
بعــد از انقــالب شــرایط کمبــود ایجــاب می کرد که 
دولــت در بحث هــای نظارتــی و توزیــع کاال هــم 
ورود کنــد. ســتاد جهیزیه در کشــور ایجاد شــده 
بود و بیشــتر، فرش را بــرای جهیزیه می خریدند. 
پــدرم آن زمــان بــرای توســعه کار پیشــنهاد کــرد 
کــه خودمان به صورت خانوادگــی تولید فرش را 
راه بیندازیــم. ایــن بود که شــرکت فرش ســتاره 
کویــر یزد در ســال 59 اســتارت خورد. مــن و پدر 
در راس بودیــم. ما 5 بــرادر و یک خواهر بودیم 
و همــه بــا هم فرش ســتاره کویــر یزد را اســتارت 
زدیــم. چنــد تــا از دوســتان پــدرم هــم وارد کار 
شــدند. دهه شــصت دهه سختی برای کار بود. 
شــرکت های تولیــدی و صنعتــی مشــکالت خاص 
خود را داشــتند. بســیاری از شــرکت های تولیدی 
صاحبانشان به مشکل برخورده و برخی مشمول 
مصــادره شــده بودنــد. در آن زمان که کســی در 
زمینــه تولیــد قــدم برنمی داشــت، مــا ایــن کار را 
کردیــم. پــدر اعتقاد داشــتند که ما بایــد کارمان 
را انجــام دهیــم. می گفتنــد که باید کشــورمان را 

بسازیم. حتی اگر این شرکت هم مصادره شود. 
اگر قرار باشــد مشکلی برای دارایی هایمان پیش 
بیایــد، بگذاریــد یــک واحد تولیــدی را به جامعه 
تحویــل دهیــم. این تفکــر موجب اســتارت فرش 

ستاره کویر یزد شد.
آن زمان به لحاظ سرمایه ای مشکلی نداشتید؟
بخشــی از ســرمایه را خودمان داشــتیم و بخشــی 
زمــان  آن  در  البتــه  گرفتیــم.  وام  بانــک  از  هــم 
وام هــای زیــادی نمی دادنــد. اولین فــرش 500 
تولیــد کردیــم. آن موقــع ســازمان  مــا  را  شــانه 
حمایــت برای فــرش قیمت گذاری می کــرد. چون 
تومانــی  هفــت  ارز  اولیــه،  مــواد  واردات  بــرای 
می دادنــد. ســتاد جهیزیــه هــم بــر توزیــع نظارت 
داشــت. پــدرم می گفــت االن بایــد خودمــان را 
کنیــم.  تولیــد  را  کاالهــا  بهتریــن  و  بشناســانیم 
ســعی کردیم باالترین کیفیت را داشــته باشــیم. 
همچنان هم همان راه را ادامه می دهیم. کیفیت 
برای ما مسوولیت بوده است. ما استارتمان را با 
تعداد ماشین های باال شروع کردیم. در کنار آن 
ســایر نیازهایی که داشــتیم را هم تولید کردیم. 
مثــال ریســندگی و رنگــرزی هم به کارمــان اضافه 
کردیــم تــا ضمن کنتــرل بیشــتر کیفیــت و کاهش 
بــه  کمتــری  نیــاز  محصــول،  شــده  تمــام  قیمــت 
واردات داشــته باشــیم. مجموعه ای بــا 5 واحد 
تولیــدی در زمینه هــای مختلــف نســاجی حاصــل 
آن تفکــر اســت. تولیــد، خاصیــت خــود را دارد. 
اعتقــاد مرحــوم پــدرم که به ما هم منتقل شــده 
ایــن بود کــه تولید مثل دوچرخه ســواری اســت 
و اگــر رکاب نزنیــد، می افتیــد. نمی توانیــد یک جا 
بایســتید. بایــد مرتــب همــراه بــا تکنولوژی هــای 

روز دنیــا حرکــت کنیــد و هــر بــار بایــد بتوانید چیز 
جدیــدی بــرای ارائــه داشــته باشــید. همچنــان 
هــم داریــم ایــن کار را می کنیم. ما توانســتیم به 
بازارهــای مختلف نیز در زمینه فرش وارد شــویم. 
حتی عربستان و آمریکا هم از خریداران ما بودند 
که به خاطر مسائل سیاسی رابطه مان قطع شد. 
هرچند االن به خاطر مشــکالت و تحریم ها سخت 
شــده و آنچــه توقــع داشــتیم از صــادرات تامین 
نمی شــود؛ ولــی ما با همه ســختی در ایــن بازارها 
مانده ایم و می خواهیم بمانیم به امید آینده ای 

که مشکالتمان رفع شود.
در شــراکتی کــه بــا خانــواده داشــتید هیــچ گاه 

دچار چالش نشدید؟
مســاله ای که در شــرکت های خانوادگــی در دنیا 
اتفــاق می افتــد، به خصوص در نســل ســوم به 
دلیــل توقعاتــی اســت که وجــود دارد؛ اگــر بنیان 
کار درســت گذاشــته نشــود، مشــکالت این نوع 
شراکت خود را نشان می دهد. در دانشگاه های 
کــه  می کننــد  تدریــس  را  موضــوع  ایــن  دنیــا 
شــرکت های خانوادگــی چطور باید اداره شــوند. 
متاســفانه در دانشگاه های ایران چندان به این 
موضــوع توجــه ندارنــد. ایــن در حالی اســت که 
اغلــب بخــش خصوصــی شــرکت های خانوادگــی 
اســت کــه نیاز اســت مدیریت آن بــه روز و علمی 
شــود. اگر بنیان کار بر اســاس شایســته ساالری 
و تخصص نباشــد، شــرکت ها بعد از چند سال از 
هــم می پاشــند. چراکه توقعاتــی در فامیل ایجاد 
می شــود کــه هــر کــس بنــا بــه ســهمی کــه دارد، 
می خواهــد ســایر افراد خانــواده اش را هــم وارد 
شــرکت کنــد. مــا هــم از ایــن مشــکالت مصــون 
نســل  می کنیــم.  مدیریــت  را  آن  ولــی  نیســتیم؛ 
مــا  بچه هــای  دارد.  را  مشــکالت  ایــن  مــا  ســوم 
بــه تدریــج وارد فضــای کار شــده اند و هــر کدام 
بــرای خودشــان کار می کننــد. نســل ما که نســل 
دوم بودیــم مشــکل خاصــی بــا هــم نداشــتیم. 
مــا به عنــوان نســل دوم بــا پدرمــان از نظــر تفکر 
چنــدان مشــکل و فاصلــه نداشــتیم. امــا نســل 
ســوم با مــا فاصلــه دارد. اما می توانــد مدیریت 
فامیلــی  شــرکت  بنیــان  کــه  شــرطی  بــه  شــود 
همان طــور کــه گفتم بر اســاس شایسته ســاالری 
و توانمندی گذاشــته شــود؛ نه بر اســاس روابط 
خانوادگــی. اگــر بخواهیــم کســب و کار خانوادگی 
در ایــران رشــد کنــد، مدیریــت شــرکت نبایــد بــر 
اســاس سهم خواهی باشد. اگر فرد شایسته ای 
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در بین ســهامداران اســت، چه بهتر که مدیریت 
و مســوولیت شــرکت را هم بر عهــده بگیرد. ولی 
اگــر نیســت، بایــد مدیریــت را بــه فردی خــارج از 
و  ســهامداری  ارتبــاط  بایــد  ســپرد.  ســهامداران 
مدیریتــی در شــرکت های فامیلــی قطــع شــود. از 
این راه اســت که می توان کســب و کار خانوادگی 

را حفظ کرد.
اداره  خانوادگـــــی  شـــــما  شـــــرکت های  همـــــه 

می شوند؟
اکثــرا همین طــور اســت. در بعضــی از شــرکت ها 
شــرکایی خارج از خانواده داشــتیم. ولی در همه 
کارهایــی کــه انجــام دادیــم همــه مــا خواهــر و 

برادرها حضور داشتیم.
صاحبــان  اغلــب  امــروز،  کســب و کار  فضــای  در 
صنایــع اظهــار می کننــد کــه بــه ســوی تعطیلــی 
پیــش می رونــد. ایــن فضا بــرای همه یکســان 
اســت. ولــی در همیــن فضــای نابســامان برخی 
از شــرکت ها ماننــد شــما، همچنــان دارنــد بــه 
حتــی  و  می دهنــد  ادامــه  خــود  فعالیت هــای 
توسعه می دهند و در مقابل برخی از شرکت ها 
افــت می کننــد؛ چطــور در یــک فضــای یکســان 
فعالیــت  در  تفــاوت  انــدازه  ایــن  کســب و کار 

شرکت ها وجود دارد؟
دلیل آن بنیان و فونداســیونی است که باید در 
شرکت از همان ابتدا دیده شود. بدون و عشق 
و عالقــه نمی تــوان موفــق بــود. بایــد عشــق به 
تولید وجود داشــته باشــد. ما هم این عشــق و 
عالقه و تعهد به تولید را از پدر به ارث برده ایم. 
وگرنه تجارت و کارهای خدماتی خیلی آســان تر از 
تولیــد اســت. در شــرایط ســخت هزینه هایمــان 
را مدیریــت کردیــم و حتــی بــا وجــود مشــکالت 
فــراوان، تعدیل نیرو نکردیــم. تولید را مدیریت 

کردیم و بهره وری را افزایش دادیم.
شــما آن زمــان نیاز جامعه را تشــخیص دادید و 
وارد کار شدید. این موضوع تا چه اندازه بر کار 

شما تاثیر گذاشت؟
 پیــش از آنکــه کاالیــی تولیــد شــود بایــد ابتــدا 
بازار هدف شــناخته شــود. بایــد بدانیم که این 
کاال بــرای چه گروهی اســت و توزیــع آن کجا باید 
باشــد. ما نیاز جامعه و سلیقه و حتی توان خرید 
جامعــه را ارزیابــی می کنیم. مــا در واحد تحقیق و 
توســعه مان همچنان برای کاالهایمان تحقیقات 
تیــم داریــم.  کار  ایــن  بــرای  و  انجــام می دهیــم 
به عنــوان مثــال در بخــش فــرش، تولیــدات مــا 

برای اســتان های مختلــف، متفاوت اســت. چون 
ســلیقه ها و تــوان خریــد مــردم در شهرســتان ها 
با هــم فرق دارد. به اعتقاد من تمام شــرکت ها 
بایــد واحدهــای تحقیق و توســعه فعال داشــته 
باشــند. مــا به ایــن بخش خیلــی توجه داشــتیم 
فــرش،  زمینــه  در  توانســتیم  حتــی  و  داریــم  و 
تکنولوژی مــان را بــه اروپایی ها آمــوزش دهیم و 
الت نسل جدید بافندگی فرش مدیون  ماشین آ
این همکاری اســت که وزیر اقتصاد بلژیک رســما 

از ما قدردانی کرده است.
جایی گفته بودید که وقتی یکی از شرکت های 
از  پیــــدا می کنــــد، شــــما  مالــــی  بحــــران  شــــما 
شــــرکت های دیگری کــــه دارید به آن شــــرکت 
کمــــک می کنید. ایــــن الگوی مدیریــــت بحران 

شماست؟
مــا بــرای اینکه شــرکت هایمان ســرپا بماند، این 
کاالی  یــک  دوره،  یــک  در  مثــال  می کنیــم.  را  کار 
تولیــدی ما بازار خوبی ندارد و مشــکالتی برایش 
ایجاد می شود؛ اگر تنهایش بگذاریم باید تعطیل 
شود. به دلیل اینکه تمام شرکت هایمان را یک 
مجموعــه )یــک هلدینگ( می بینیم، بــرای عبور از 
این بحران، اگر شــرکت دیگری تــوان این را دارد 
که به کمک آن واحد بیاید، این کار را می کنیم تا 

بحران بگذرد و شرکت باز هم سرپا بماند.
در مواقع بحرانی تصمیم گیری های شما چگونه 
است؟ آیا به صورت جمعی تصمیم می گیرید؟

بله، تصمیم گیری های ما همگی به صورت جمعی 
است. باید هم این طور باشد. تصمیمات فردی 
به جایی نمی رسد. ممکن است ایده آن تصمیم 
را یــک نفر بدهد؛ ولی حتما با رضایت و مشــورت 
با ســایر اعضــا آن تصمیم اخذ می شــود. حتی اگر 
الزم باشــد، مشاورانی را خارج از گروه به خدمت 

می گیریم.
آقــــای صادقیــــان، بعضــــی معتقدنــــد نبایــــد 
ســــرمایه را در حوزه هــــای مختلــــف پخش کرد. 
نباید وارد حوزه هایی شــــد که تخصصی در آن 
ندارید. بــــه فعالیت های خانوادگی شــــما که 
نگاه می کنیم می بینیم که شــــما در زمینه های 
مختلف توانســــته اید فعالیت داشته باشید و 

اتفاقا موفق هم بودید.
این ایده درست است. ولی ما خانواده ای 5-6 
نفری بودیم، عالقه مندی های مختلفی داشتیم. 
هر کدام به ســمت فعالیت مورد عالقه خودمان 

رفتیم. ولی همیشه همه با هم بودیم.

یعنی هر کســی می خواســت یک کاری را شــروع 
کند، همه سرمایه گذاری می کردند؟

بله. ما همه کمک کردیم. مسوولیت مستقیمش 
را شــاید صاحــب ایــده عهــده دار می شــد؛ ولــی 
بقیــه هم در کنارش بودند. تولید، تولید اســت 
فرقــی ندارد. مــا هم بر اســاس نیــاز جامعه وارد 

فعالیت های مختلف شدیم. 
بسیاری از افراد اعتقاد دارند که ورود به حوزه 
کســب و کار در شرایط امروز بدون داشتن رانت 
امکان پذیر نیســت. این اعتقاد را تا چه اندازه 
قبــول داریــد؟ شــما هــم در حــوزه فعالیت تان 

شاهد عارضه رانت هستید؟
اگر کســی می خواهد با رانت وارد اقتصاد شــود، 
بهتــر اســت اصــال وارد نشــود. رانــت بــا دزدی و 
قاچــاق فرق نــدارد. هر چه مشــکل داریم از این 
رانــت اســت. مــا در بازارهــای صادراتــی بایــد بــا 
دامپینــگ رقبایمــان بجنگیم و در داخل کشــور با 
رانت خوارها. هر جا بحث چندنرخی باشــد، رانت 
هــم وجود دارد و توســعه اتفــاق نمی افتد. االن 
درخصــوص نــرخ ارز شــاهد چندنرخــی هســتیم. 
ایــن موضــوع پــدر تولیــد را درآورده و بدتریــن 
رانت ها آنجا وجود دارد. االن بیشترین فساد در 

چند نرخی ارز وجود دارد. 



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


