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یادداشت مدیر مسئول

برای رفع موانع تولید این بمب را 
خنثی کنید

ســـــال 1400 پس از گذشـــــت سال ســـــختی ناشی 
از ســـــایه ســـــنگین ویـــــروس کرونـــــا و تحریم های 
ظالمانه ترامپ، فرا رســـــید . در ابتدای ســـــال طبق 
روال گذشـــــته شـــــعار ســـــال به تولیـــــد و اقتصاد 
کشـــــور اختصاص یافت . در سال جدید امیدها  از 
چند جهت برای جامعه و به ویـــــژه  تولیدکنندگان 
بیشـــــتر شـــــد از یک ســـــو به برنامه هـــــای اعالمی 
شـــــدن  کمرنـــــگ  و  سراســـــری  واکسیناســـــیون  و 
بیمـــــاری کویید 19 ، از طرفی مذاکـــــرات مجدد برای 
احیای برجـــــام و رفع کلـــــی تحریم ها و بـــــه دنبال 
آن انتخابـــــات ریاســـــت جمهـــــوری  در خـــــرداد ماه 
 همگی باعث شـــــده که در نیمه دوم ســـــال 1400 
بتوانیم رونق نسبی نسبت به سال گذشته داشته 

باشیم .

اما برای رســـــیدن بـــــه رونق مطلـــــق و جهش های 
مداوم در تولید عالوه بر تعامل با دنیا و رفع تحریم 
هـــــا  نیازمند به حل و فصل مســـــائلی که واژه خود 

تحریمی به خود گرفته اند را  داریم .
از مســـــائل مهمی کـــــه تولیدکنندگان کشـــــور با آن 
دســـــت و پنجه نرم می کنند ، قوانین ســـــر سخت 
مالیاتـــــی، بیمه تامین اجتماعی و ســـــودهای باالی 
بانکی اســـــت که بـــــه تنهایی باعث رکـــــود و عدم 
ســـــرمایه گـــــذاری در بخـــــش تولیـــــد شـــــده اند . 
بطوریکـــــه از ســـــه  واژه بیمه،مالیات،بانـــــک مـــــی 
تـــــوان کلمه بمب  را تلقی کنیم . اگر قوانین فعلی و 
جریمه های هنگفت این سه ارگان را در واحدهای 
تولیدی ادامه داشته باشد به راحتی شاهد انفجار 
ایـــــن بمب  در بخش صنعـــــت خواهیم بود و نتیجه 
آن رشـــــد منفی اقتصاد کشـــــور و عقـــــب ماندن از 
رقبای منطقه ای بـــــرای صادرات محصوالت مختلف 

کشورمان خواهیم بود.
مـــــا برای حل این مســـــئله و خنثی ســـــازی آن همه 
نگاه ها به دولت آینده اســـــت و اینکه چه نگاهی 
به تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت و از تشکل 
های بخش خصوصی  تا چه حد در تصمیم ســـــازی 
ها استفاده کند و از تصمیمات خلق الساعه دوری 

کند. 
از موارد دیگری که خواســـــت  
زحمتکشـــــان بخـــــش تولید 
اســـــت، هماهنگـــــی ارکان 
یکدیگر  با  دولت  مختلف 
هماهنگـــــی  اســـــت 
بخـــــش هـــــای مختلف 
 اقتصـــــادی کشـــــور از 

وزارت صمت، جهاد کشـــــاورزی،بانک مرکزی و... 
جلوگیری از موازی کاری ارگان های مختلف از جمله 

سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو می باشد.
ایجاد مشـــــوق هـــــای صادراتی بـــــه صادرکنندگان 
واقعی و جلوگیری از خام فروشـــــی ، همگی با ایجاد 
شرایط فوق باعث ارزآوری و کاهش و تثبیت نرخ ارز 

در کشور خواهد شد. 
جلوگیری از رانت، مبارزه با فساد و استفاده از افراد 
متخصص و کارکشـــــته  بدون در نظر گرفتن مسائل 
حزبی و جناحی در مسند ارگان های مختلف دولتی 
نیز از دیگر مسائلی است که همواره مدنظر فعاالن 

اقتصادی کشور بوده است .
کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات هر صنعت  
به تشکلهای بخش خصوصی که اکثرا دارای هیئت 
مدیـــــره قوی از کارآفرینان ملی هســـــتند خود کمک 
شایانی به تسریع فرآیندهای مختلف در هر صنعت 
می شـــــود و باعث از بین رفتن بروکراســـــی اداری و 

کاغذ بازی از ادرات خواهد شد.
همانطور کـــــه در ابتدای یادداشـــــت از مهار و خنثی 
کردن بمب )بیمه،مالیات و بانک( نام برده شـــــد، 
الزم اســـــت از ســـــخت گیری و مانع تراشی گاها بی 
دلیل  برخی ارگان ها از جمله محیط زیســـــت نیز نام 
برده شود و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی اســـــت . از موانع بـــــی مورد جلوگیری 
شود تا بتوان در ســـــال 1400 و در آغاز قرن جدید 
پیش به ســـــوی رونق و جهش تولید با پشـــــتیبانی 

دولت و مجلس و قوه قضاییه باشیم .

امیرسامان اسکندری
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سال 1399 ســـــال جهش تولید بود و سال 1400 
ســـــال تولید - پشـــــتیبانی ها و مانع زدایی ها  نام 
گذاری این چند ســـــال اخیر هر ســـــاله به نام یک 
موضــــــــوع مهمی در ارتباط با تولید نشان از اهمیت 
و در رأس امـــــور بودن تولید در اقتصاد اســـــت که 
مقـــــام معظم رهبری هر ســـــــــــاله توجـــــه خاص به 
تولید و کار آفرینان دارند که در این شرایط سخت 
اقتصـــــادی برای بســـــیاری از تولید کننـــــدگان و کار 
آفرینـــــان دل گرم کننـــــده و امید بخـــــش برای رفع 

مشکالت فرآروی تولید است.
چرا باید موانع از ســـــر راه تولید برداشـــــته 
از تولیـــــد کنندگان پشـــــتیبانی  شـــــود و 

شود؟
تولید خلق ارزش است و خلق ارزش تأمین نیازهای 
جامعه و کار آفرینی است و حرکت واقعی به سمت 
رشد اقتصـــــــادی و افزایش رفاه عمومی و کاهش 
فقر و بیـــــکاری ، بنابراین تولید و کار آفرینی عبادت 

است و شخصی کار آفــــــرین عابـد 
اســـــت،چرا که تولید کننـــــده و کار آفرین با مجموع 
فعالیت هـــــای مولد خود هم نیـــــاز جامعه را تأمین 
می کند و هم زمینه مـــــــــــــعاش عـــــده ای را فراهم 

می کند.
بنابراین تولیـــــــد کننده در راستای یک مســــــــئولیت 
اجتماعی بـــــزرگ ایفای نقش می نمایـــــد و فعالیت 
اقتصـــــــــادی اش و بازار یـــــــابی اش بـــــر مبنای رفاه 

عمومی است.
برای همین باید مانع زدایی و پشتیبانی از 
تولید در رأس قوای ســـــه گانه باشد. چرا 

که!
1- امروز تولید کنندگان با موانع بســـــیاری روبرو 
هستند بی ثباتی در فضای کسب وکار و افزایش 
شدید هزینـــــــه مبادله باعث گردیده است که 
هزینه تولید بســـــیار باال باشـــــد ، حاشیه سود 
تولید کننده متناســــــــب با نرخ تورم در مقایسه 
بـــــا بخش هـــــای زمین - مســـــکن - ســـــوداگری 
و واســـــطه گری و تورم بســـــیار پائین اســـــت به 
خـــــــــــــصوص در واحدهـــــای کوچک و متوســـــط، 
بنابراین نرخ ســـــود در تولید انگیزننده سرمایه 

گذاری نیست.
2- بـــــی ثباتی نـــــرخ ارز و باال بودن نرخ ارز و ســـــود 
تسهیالت بانکی و تورم از یک طرف و از طرف دیـــــگر 
باال بودن نـــــرخ مالیات و 9% ارزش افزوده از دیگر 
مشـــــکالت تولید کنندگان در فضای کســـــب و کار 

فعلی است.
3- عدم ثبات در فضای کســـــب و کار قدرت پیش 
بینی و برنامه ریـــــزی را از هر تولیـــــد کننده و صادر 

کارآفرینی
عبادت است

کننــــــــــده ای را گرفته اســـــت و تصمیم گیـــــری را با 
چالش مواجه ساخته است.

4- مشـــــکالت صـــــادرات و برگشـــــت ارز حاصل از 
صادرات به اقتضای بازارهای هدف صـــــــــــادراتی و 
قوانین و مقررات ســـــایر کشورها که هر صادرکننده 
ای بایـــــد از قوانین بازار هدف صادراتی اش تبعیت 

نماید از مشکالت دیگر تولید و صادرات است.
5- پشـــــتیبانی و کمـــــک بـــــه رقابت پذیـــــر نمودن 
بنگاه های کوچک و متوســـــط با پوشـــــش  ریســـــک 
الت و  سرمـــــــــــــــایه گـــــذاری و نوســـــازی ماشـــــین آ
تجهیزات خـــــط تولید جهت تولید کاالی متمایز جهت 
صادرات مشکل دیگر اســـــــت.و دیگر افزایش بی 
رویه هزینه های حمل و نقـــــل هوایی - دریایی - 

زمینی
6- پشـــــتیبانی از واحد های مســـــتقر در استان های 
محروم و کمتر توســـــعه یافته جهـــــت افزایش توان 
رقابـــــت این واحد هـــــا در بازار رقابتـــــی یکی از مهم 

ترین موانع است.

مانع زدایی ها
1- مقررات زدایی و جهانی شـــــدن دو اصل 
مهم برای حمایت از تولید و صادرات است.

اولین مانع بزرگ بر سر راه تولید و صادرات تحریم 
هـــــای بر خالف اصول کلی حقوق تجارت اســـــت که 
امید داریم با تالش های پیش رو برداشته شود و 

دیپلماتی اقتصادی و جهانی برقرار گردد.
2- باید قبول کنیم صنایع ما باید نوسازی و به روز 
شود. بســـــیاری از صنایع ما تکنولوژی های آنها در 
حــال افول است و این مانع بزرگی بر سر راه رقابت 
پذیری صنعت کشور است که باید جـــــــــــدی گرفته 
شود که فن آوری و تکنولوژی های جدید جایگزین 
الت فرســـــوده گردد  و گرنه صنعت ما در  ماشین آ

آینـــــــده فاقد مزیت رقابتی خواهد بود.
3- تحریم های داخلی 

سیاســـــت گذاری های اشـــــتباه - روش ها و رویه 
های غلـــــط - باورهای غلط از تولیـــــد و تولید کننده 
و قوانین و مقررات نا مناســـــب به اقتضای شرایط 
موجود و عدم طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژیک 
برای کمـــــــک به نجات تولید کننـــــده و صادر کننده 
در شـــــرایط بحرانی و هدایت آنها به سمت اهداف 

کالن اقتصادی یـــــک مانع بزرگ است.
4- سیاســـــت های پولـــــی و مالـــــی و بانکی و نظام 
بانکـــــی بر خالف سیاســـــت های ملی گـــــردن بانک 
های خصوصی در سال 1358 هیچ وقت نتوانسته 
چرخ دنده های صنعت را بـــــه حرکت درآورد. امید 
اســت این مانع بزرگ هم امسال در خدمت تولید 

و صنعت کشور قرار گیرد. 
5- اراده جمعـــــی و پایبندی همه بخش ها و قوای 
ســـــه گانه به اصـــــول اخالق کاری اجـــــرای منویات 
مقام مـــــــــــعظم رهبری در عمل به تحقق شعار سال 

برای فرهنگ سازی تولید محوری نه تولید گریزی
6- بهبود واقعی فضای کسب و کار 

با کاهش دخالت های دولت در فرآیند اجرا و جدا 
ســـــازی واقعی طرح ریزی از اجرا با واگذاری تصدی 

گری دولت به بخش خصوصی 
7- تغییر ســـــاختارهای نامتناســـــب با شرایط فضای 
کسب وکار فعلی مثل جداسازی وزارت صـــــــنعت و 

بازرگانی از یکدیگر
8- تالش در راســـــتای برقراری تعامل و تناسب در 
ســـــازمان های مرتبط بـــــا تولید و صـــــادرات در چهر 
عامل مهم تکنولوژی - ســـــاختار - منابع انسانی کار 

آمد و استراتژی
محسن احتشام

رئیس شورای ملی زعفران و عضو شورای 
سیاستگذاری ماهنامه همگام با صنعت
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به گزارش ماهنامه همگام با صنعت به نقل از دنیای 
اقتصاد پس از محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی، 
گروه های کاالیی صنایع معدنی فلزی، خشکبار، میوه و 
تره بار و محصوالت پلیمری بیشــترین ارزش صادراتی 
سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. بر اساس 
گزارش ســازمان توســعه تجارت، ارزش صادرات این 
پنــج گروه کاالیی در مجموع 28 میلیارد و 262 میلیون 
دالر بــوده کــه 80درصد کل صادرات ســال گذشــته 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. صورت وضعیــت 
صادرات کشور در سال گذشته حکایت از آن دارد که 
113میلیــون و 674 هــزار تن کاال بــه ارزش نزدیک به 
35میلیــارد دالر از بازارهــای ایران بــه بازارهای هدف 
صــادر شــده اســت. البتــه صــدور کاال در ســال 99 بــا 
افــت وزنــی 15 درصــدی و کاهــش ارزشــی نزدیک به 
15 درصدی نسبت به سال 98 مواجه شد. عالوه بر 
این، براساس آمار ســازمان توسعه تجارت، صادرات 
خدمات در ســال 99 معادل 3 میلیــارد و 282 میلیون 
دالر ثبــت شــده کــه نســبت به ســال 98 بــا افت 68 

درصدی روبه رو بوده است.
صادرات ایران در 5 بخش اصلی انجام می شــود که 
عبارتند از: »پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی«، 
»صنعت«، »کشــاورزی و صنایع غذایی«، »معدن و 
صنایع معدنی« و »فرش و صنایع دستی.« در بین 5 
بخــش اصلی، بخش کشــاورزی و صنایع غذایی تنها 
بخشــی اســت که هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشــی 
با رشــد صادرات نســبت به ســال 98 روبه رو شــده 
اســت. بیشــترین افت ارزشــی نیــز مربــوط به بخش 
پتروشــیمی و پایــه نفتی و میعانــات گازی بوده که با 
کاهــش 20 درصدی ارزش روبه رو شــده اند. اگرچه 
آمارها نشــان می دهد که رشــد ارزشی، تنها در گروه 
کشــاورزی و صنایــع غذایی رخ داده، امــا از نظر وزنی 
شــاهد رشــد صادرات فــرش دســتباف و صنعت نیز 
بوده ایم. بیشــترین رشــد وزنی نیز متعلــق به فرش 
دســتباف و صنایع دســتی اســت که 68 درصــد را به 

ثبت رسانده است.
پتروشیمی و میعانات گازی

میــزان صــادرات ایــران در گــروه پتروشــیمی، 
پایــه نفتــی و میعانــات گازی در ســال 99 وزنی 

معــادل 57 میلیون و 924 هزار تن و ارزشــی معادل 
17میلیــارد و 504 میلیــون دالر داشــته اســت. البته 
ارزش و وزن صادرات این بخش نسبت به سال 98 
به ترتیب با کاهش 20 درصدی و 7 درصدی روبه رو 

بوده است.
صنعت

صــادرات ایــران در بخــش صنعت نیز در ســال 
گذشته با 12 درصد افزایش وزنی به 3میلیون 
و 549 هــزار تــن رســیده و بــا کاهــش 13 درصــدی 
ارزش رقمــی معادل 3 میلیــارد و 536 میلیون دالر را 

تجربه کرده است.
در عیــن حال بخش صنعت 10 گروه کاالیی را شــامل 
بــه  از نظــر بیشــترین ارزش صــادرات  می شــود کــه 
ترتیــب عبارتنــد از: »محصوالت پلیمری«، »نســاجی، 
»ماشین ســازی  »شــیمیایی«،  کفــش«،  و  پوشــاک 
و  بــرق  »صنایــع  خانگــی«،  »لــوازم  تجهیــزات«،  و 
و  »خــودرو  ســلولزی«،  »محصــوالت  الکترونیــک«، 
نیــروی محرکه«، »صنایع نوین، پیشــرفته و دارو« و 
»ســایر تولیدات صنعتی«. ارزیابی ها نشان می دهد 
محصوالت پلیمری در بخش صنعت، دارای بیشترین 
ارزآوری بوده انــد؛ به گونه ای که در ســال 99 ارزش 
صــادرات ایــن گــروه کاالیی اگرچه نســبت به ســال 
ماقبــل کاهــش 9 درصــدی را تجربه کــرده، اما بیش 
از یک میلیــارد دالر )1034 میلیــون دالر( برآورد شــده 
اســت  امــا وزن صــادرات ایــن گــروه کاالیــی با رشــد 

13 درصدی به 856 هزار تن رسیده است.
در بین 10 گروه کاالیی صنعت، »نســاجی، پوشاک و 

کفش«، »صنایع   بــرق و الکترونیک«، »صنایع نوین 
پیشــرفته و دارو« و »ســایر تولیــدات صنعتی« هم از 
نظر وزنی و هم از نظر ارزشی نسبت به سال 98 رشد 
داشــته اند و بیشترین رشــد صادرات ارزشی و وزنی 

نیز متعلق به صنایع برق و الکترونیک است.
کشاورزی و صنایع غذایی

صــادرات ایــران در بخــش کشــاورزی و صنایع 
غذایــی در ســال 99 با رشــد 26 درصدی وزنی 
و افزایــش 8 درصــدی ارزشــی روبــه رو بوده اســت. 
آنچــه از صــادرات ایــران در ایــن بخــش ثبت شــده 
نشان می دهد 8 میلیون و 838 هزار تن محصوالت 
کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش 6 میلیارد و 173 
میلیون دالر در سال گذشته به بازارهای هدف صادر 
شــده اســت.  این بخش شــامل هفت گروه کاالیی 
اســت کــه بــه ترتیــب ارزش عبارتنــد از: »خشــکبار«، 
و  »شــیرینی  »صنایع تبدیلــی«،  تره بــار«،  و  »میــوه 
شکالت و فرآورده ها«، »محصوالت حیوانی و صنایع 
وابســته«، »محصوالت لبنی« و »گل و گیاه دارویی، 
خوراکی و زینتی.«   در میان گروه های کاالیی مذکور، 
خشکبار بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده 
اســت. صادرات خشکبار هم از نظر وزنی و هم از نظر 
ارزشی نسبت به سال 98 رشد داشته است. بر این 
اســاس ارزش صادرات خشکبار با رشد 42 درصدی 
نســبت به سال 98 به بیش از 2 میلیارد دالر رسیده 
و وزن آن بــا رشــد 54 درصــدی، 776 هزار تن ثبت 

شده است.
در بیــن هفــت گروه کاالیی نام بــرده، گروه کاالیی 
خشــکبار و شــیرینی و شــکالت و فرآورده هــا، هم از 
نظــر وزنــی و هــم از نظر ارزشــی نســبت به ســال 98 
رشــد داشته اند و بیشــترین رشد ارزشی و وزنی نیز 

در گروه خشکبار ثبت شده است.
معدن و صنایع معدنی

صــادرات در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
در ســال 99 بــا افــت ارزشــی و وزنــی روبــه رو 
بوده است. آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان 

ارزآوران برتر صادرات ۹۹ کدامند؟
گروه های کاالیی ارزآور سال ۹۹ معرفی شدند.
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می دهــد صــادرات ایــن بخــش بــا افــت 11درصــدی 
ارزش نســبت بــه ســال 98 بــه بیــش از 7 میلیارد و 
500 میلیــون دالر رســیده و وزن آن بــا کاهــش 24 
درصــدی، 43میلیون و 322 هزار تن را تجربه کرده 
اســت. بخش معــدن و صنایع معدنی متشــکل از 6 
گروه کاالیی اســت که بــه ترتیب ارزش صادرات در 
سال 99  عبارتند از: »صنایع معدنی فلزی«، »صنایع 
معدنــی غیرفلــزی«، »ســایر صنایع معدنــی فلزی«، 
»ســایر صنایــع معدنــی غیرفلــزی«، »ســایر معــدن 

غیرفلزی« و »سایر مواد معدنی فلزی.«
کاالیــی  گروه هــای  بیــن  در  صــادرات  بیشــترین 
نام بــرده مربوط بــه صنایع معدنی فلزی اســت که 
البتــه هم در ارزش و هم در وزن کاالهای صادراتی 
این گروه شــاهد روند کاهشــی نسبت به سال 98 
بوده ایــم. بــه این ترتیب صــادرات صنایــع معدنی 
فلــزی بــا افــت 44درصــدی وزنــی بــه 13 میلیون و 
718 هزار تن رســیده و کاهش 11 درصدی در ارزش 
صــادرات این گــروه کاالیی، صادراتــی نزدیک به 6 

میلیارد دالر را به همراه داشته است.
فرش و صنایع دستی

در میــان 6 گــروه کاالیی مذکور، صــادرات در 
دو گــروه »ســایر صنایــع معدنــی غیرفلزی« و 
»ســایر مــواد معدنــی فلزی« هــم از نظــر وزنی و هم 
از نظر ارزشــی نســبت به سال 98 رشــد داشته اند. 
»ســایر صنایع معدنی غیرفلزی« با رشد 18 درصدی 
وزنــی و رشــد 13 درصــدی وزنــی روبــه رو بــوده و 
»ســایر مواد معدنی فلزی« نیز 19 درصد رشــد وزنی 

و یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است.
فــرش و صنایع دســتی در ســال گذشــته 25هــزار 
داشــته  ارز آوری  دالر  میلیــون   131 ارزش  بــه  تــن 
اســت. صــادرات در ایــن بخــش از نظر وزنی رشــد 
افــت  بــا  ارزشــی  نظــر  از  و  داشــته  درصــدی   68
بخــش  ایــن  اســت.  بــوده  روبــه رو  درصــدی   15
صادراتی متشــکل از دو گروه »فرش دســتباف« و 
»صنایع دستی« است. از میان دو گروه نام برده، 
صــادرات فرش دســتباف هم از نظر ارزشــی و هم 
از نظــر وزنــی نســبت بــه ســال 98 افزایــش یافته 
اســت. ایــن گــروه کاالیــی بــا 28 درصــد افزایش 
وزنی و 5 درصد افزایش ارزشــی ارقام صادراتی را 
معــادل 4 هــزار تن به ارزش 72میلیــون دالر را به 

ثبت رسانده است.
درصــد   30 بــا  امــا  صنایع دســتی  صــادرات  ارزش 
کاهــش ارزش مواجــه شــده و بــه 59 میلیــون دالر 
رســیده است. صنایع دستی به لحاظ وزنی رشد 79 
درصدی داشــته که رقم آن 21 هزار تن ثبت شــده 

است.

نادر سلیمانی

تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
فوالد ایران

" قاچاق 3 میلیون تن 
فوالد صحت ندارد/ 
میزان اختالف میان 

تولید و صادرات بیلت و 
بلوم قابل اعتنا نیست "

نـــــادر ســـــلیمانی عضـــــو هیئـــــت مدیـــــره انجمـــــن 
تولیدکننـــــدگان فوالد ایران با تحلیـــــل آمار تولید و 
صادرات فوالد کشـــــور در ســـــال 99 اظهار داشت: 
ادعـــــای قاچـــــاق 3 میلیـــــون تـــــن فوالد در ســـــال 
گذشـــــته صحت ندارد و هیچ گونه اسناد و مدارکی 
در خصـــــوص اثبات این ادعا وجود نـــــدارد. میزان 
اختالف میان تولید و صادرات بیلت و بلوم با توجه 
به فعالیت بیش از 150 واحـــــد تولیدکننده مقاطع 
طویل فوالدی، رقمی قابل اعتنا نیست و بخشی از 
این اختالف، موجودی انبارها اســـــت که شرکت ها 

به عنوان ذخیره نگهداری می کنند.
نـــــادر ســـــلیمانی عضـــــو هیئـــــت مدیـــــره انجمـــــن 
تولیدکننـــــدگان فوالد ایران با تحلیـــــل آمار تولید و 
صادرات فوالد کشـــــور در ســـــال 99 اظهار داشت: 
ادعـــــای قاچـــــاق 3 میلیـــــون تـــــن فوالد در ســـــال 
گذشـــــته صحت ندارد و هیچ گونه اسناد و مدارکی 
در خصـــــوص اثبات این ادعا وجود نـــــدارد. میزان 
اختالف میان تولید و صادرات بیلت و بلوم با توجه 
به فعالیت بیش از 150 واحـــــد تولیدکننده مقاطع 
طویل فوالدی، رقمی قابل اعتنا نیست و بخشی از 
این اختالف، موجودی انبارها اســـــت که شرکت ها 

به عنوان ذخیره نگهداری می کنند.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران گفت: بر اســـــاس آمار انجمن تولید کنندگان 
فوالد در ســـــال 1399 به میـــــزان 18.7 میلیون تن 
بیلت و بلوم تولید شده است. همچنین بر اساس 
آمار گمرک جمهوری اســـــالمی ایران، میزان صادرات 

بیلت و بلوم در ســـــال گذشـــــته 4.7 میلیون تن و 
بر اســـــاس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد، میزان 
تولید مقاطع طویل )با ضریب تبدیل( 12.9 میلیون 

تن بوده است.
وی بـــــا اســـــتناد به این آمـــــار تصریح کـــــرد: میزان 
اختالف میـــــان تولید و صادرات در این زنجیره تنها 
حـــــدود یک میلیون تن اســـــت که ایـــــن میزان با 
توجه به فعالیت بیـــــش از 150 واحد تولیدکننده 
مقاطع طویـــــل فوالدی در حال کار، رقم قابل اعتنا 

و غیرمعقولی نیست.
عضـــــو انجمن تولیدکنندگان فـــــوالد ایران، اضافه 
کرد: از ســـــوی دیگر، هـــــر یک از واحد هـــــای تولید 
مقاطع طویل، بخشـــــی از محصول خود را در انبار به 
عنوان ذخیره نگهداری می کنند و مقداری از تولید 
بیلت و بلوم نیز غیر اســـــتاندارد اســـــت کـــــه از این 
حیث نیز همواره مقداری اختالف میان ارقام تولید 
و صادرات وجود دارد. بخشی از اختالف نیز ممکن 
است به خاطر فروش غیررسمی باشد که همواره تا 

حدی وجود داشته است.
ســـــلیمانی همچنین به آمار ارایه شـــــده از ســـــوی 
سامانه بهین یاب اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار 
بهین یاب در ســـــال 1399 میزان کل شمش، بیلت، 
بلوم و اسلب ثبت شده 28.2 میلیون تن بوده که 
میزان تولید این محصوالت 22 میلیون تن و میزان 

صادرات آن ها 6.2 میلیون تن بوده است.
وی با این توصیفات، آمار ادعاشـــــده در خصوص 
قاچاق یا گم شدن سه میلیون تن فوالد را رد کرد و 
گفت: هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات 

این رقم وجود ندارد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فـــــوالد ایران همچنین 
در خصوص انتشـــــار خبری مبنی بر گم شـــــدن 500 
هزار تن ورق فوالدی، نیز تصریـــــح و یادآوری کرد: 
با وجود کمبود ورق فوالدی و نیاز به این محصول 
در کشـــــور، محدودیت صادرات و ارسال بخشنامه 
در خصوص آزادســـــازی تعرفه واردات، قاچاق ورق 
دیگر صرفه و توجیه اقتصادی نـــــدارد و رقم ارایه 

شده غیر واقعی و غیرکارشناسی است.
ســـــلیمانی در پایان گفت: در حـــــال حاضر تولید در 
کشـــــور مطابق برنامه در تمام زنجیره در حال انجام 
اســـــت که رتبه دهم کشـــــور در جهـــــان مبین این 
واقعیت می باشد، اما التهابات اخیر در بازار داخلی 
ناشـــــی از افزایش قیمت جهانی، عطش خریداران 
را برای خرید افزایش داده اســـــت که امیدواریم با 
سیاســـــت های تنظیم بازار داخلی، این مشکل نیز 

مرتفع گردد.



شــرکت آتیــه پــردازان شــریف، آب دریــا بــه عنــوان 
الکترولیــز،  فرآینــد  طــی  و  دریافت شــده  ورودی، 
مــاده هیپوکلریــت ســدیم )آب ژاول( بــا غلظت کلر 
آزاد مناســب بــرای گندزدایــی آب، تولیــد و تزریــق 
می شود تا بتوان شرایط حساس آب را برای پرورش 
میگــو و ماهــی فراهم نمود. ایــن روش نوین، اخیرا 
آب  گندزدایــی  ســامانه  در  پیشــرو  کشــورهای  در 
همچون کشــورهای شیلی و اســترالیا مورد استفاده 

قرار گرفته است.
طراحــی و ســاخت تمامی قطعــات و تجهیــزات به کار 
رفته در این سامانه کامال ایرانی بوده و با کوشش 
جمعــی از مهندســین و محققــان جــوان شــرکت آتیه 
پــردازان شــریف بــه مرحلــه تولیــد، بهــره بــرداری و 
صــادرات رســیده اســت. در طراحــی و ســاخت ایــن 
روز دنیــا  و دانــش  نویــن  فناوری هــای  از  ســامانه 

امارات متحده عربی، مقصد جدید 
صادرات سامانه گندزدایی آب شرکت 
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تجارت

سامانه الکترولیز آب دریا )ژنراتور تولیدکننده ماده 
گندزدای هیپوکلریت سدیم یا آب ژاول( که توسط 
محققان و جوانان نخبه شرکت آتیه پردازان شریف 
بــا برنــد تجــاری APClor، طراحــی و ســاخته شــده 
اســت جهــت نصب و بهره بــرداری به کشــور امارات 

صادر شد.
به گزارش همگام با صنعت به نقل از روابط عمومی 
شرکت آتیه  پردازان شریف، در آخرین روزهای سال 
1399، قرارداد فروش و نصب سامانه الکترولیز آب 
دریا با یک شرکت اماراتی جهت استفاده در تصفیه 
و گندزدایی آب مزارع دریایی پرورش میگو و ماهی 

در کشور امارات به امضاء رسید.
از ماهیــان و ســایر  آمارهــا،  حــدود 47%  مطابــق 
مصــرف  بــه  جهــان  ســطح  در  کــه  آبــی  موجــودات 
انســان می رســد، از طریــق صنایــع پــرورش ماهی و 

تمامــی  می شــود.  فراهــم  میگــو 
پرورشــی  آبزیــان  فعالیت هــای 
نظیــر تنفس، غذا خوردن، رشــد، 
صــورت  آب  در   … و  تولیدمثــل 
آب  کیفیــت  بنابرایــن  می گیــرد. 
بــر  کــه  اســت  عاملــی  مهم تریــن 
در  ماهیــان  عملکــرد  و  ســالمت 
صنایــع شــیالتی و پــرورش ماهــی 
اثرگذار اســت. آگاهی و اســتفاده 
از سیســتم های تصفیــه آب بــرای 
کنترل خواص فیزیکی و شیمیایی 
آن در صنایــع شــیالتی و پــرورش 
ماهــی می توانــد موجــب افزایش 
تولیــد، بهبــود کیفیــت ماهیــان و 

حفظ محیط زیست شود.
در ســامانه طراحــی شــده توســط 

فروردین و اردیبهشت ماه 1400 - شماره چهارم

اســتفاده شــده اســت کــه از جملــه آن می تــوان به 
آند با پوشش نانوساختار مخلوط اکسیدهای فلزی 

)آند MMO( اشاره نمود.
شــایان ذکــر اســت کــه ســامانه های الکترولیــز آب، 
در صنایــع مختلفــی کاربــرد دارنــد کــه می تــوان بــه 
گندزدایی آب مورد نیاز شــرب شــهری و روســتایی، 
گندزدایــی آب خنک کاری و فرآیندی در صنایع نفت 
تــوازن کشــتی اشــاره نمــود.  و گاز، گندزدایــی آب 
بــه طور کلــی، ایــن فنــاوری جایگزین مناســبی برای 
روش ســنتی اســتفاده از گاز کلر می باشــد که گازی 
ســمی، قابل اشــتعال و قابل انفجار اســت. تاکنون 
پروژه هــای بزرگــی در ایــن خصــوص در کشــورمان 
توســط شــرکت آتیــه پــردازان شــریف انجــام شــده 
اســت که می توان به پــروژه انتقال آب خلیج فارس 

- بخش گندزدایی اشاره نمود.
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صادرات اقالم 
مبارزه با کرونا منوط 

به تایید سازمان 
غذا و دارو

صــادرات اقــالم ضــروری مبــارزه با کرونــا در صورت 
امــکان  بــرای  متقاضــی  واحدهــای  تاییدیــه  اخــذ 
نظــر ســازمان  از  از ســازمان غــذا و دارو،  صــادرات 

حمایت بالمانع است.
حمایــت  ســازمان  رئیــس  تابــش،  عبــاس 
نامــه ای  طــی  تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
بــه گمــرک ایــران اعالم کــرده کــه در راســتای اجرای 
بنــد 8 مصوبات جلســه دی ماه ســال قبــل قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در زمینه صادرات 
اقــالم ضروری مبــارزه با کرونا و معطــوف به مکاتبه 
وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در اوایل 
بهمــن مــاه مبتنــی بــر موافقــت بــا صــادرات برخی از 
اقــالم بــه صــورت محــدود و بعضــا مــوردی و صرفا 
بــا تاییــد ســازمان غــذا و دارو در راســتای حمایــت 
ســه  ماســک  ونتیالتــور،  داخلــی  تولیدکننــدگان  از 
البســه کاورال.  .انــواع گان و   n95 الیــه، ماســک
انــواع ساکشــن، کیــت تشــخیص ســرولوژی و مواد 
ضدعفونــی کننده بر پایه الکل و غیرالکل، صادرات 
اقــالم مذکــور در صــورت اخــذ تاییدیــه واحدهــای 
متقاضــی بــرای امــکان صــادرات از ســازمان غــذا و 

دارو، از نظر سازمان حمایت بالمانع است.
انــواع  صــادرات  حمایــت،  ســازمان  اعــالم  طبــق 
شــوینده و صابــون نیــز منــوط بــه اخــذ تاییدیــه از 

کارگروه تنظیم بازار است.
تصمیمات قبلی ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان نیــز حاکی از رفــع ممنوعیت صادرات 
آب ژاول و تسریع در ثبت سفارش ملت بلون بود و 
همچنین برای درخواســت ســازمان غذا و دارو مبنی 
بــر قیمــت گــذاری اقــالم ضدعفونــی کننده بــا پایه 
الکلــی دارای پروانه دائم بــا کاربرد در مراکز درمانی 

و بیمارستانی نیز شرایطی در نظر گرفته شده بود.
از پارچــه ملت بلــون )Melt blown( بــه عنوان فیلتر 

در ساختار ماسک سه الیه استفاده می شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران:
" تعلیق اقتصادی در سال 

۱۴00 هم ادامه دارد "

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید الاقل در ماه های ابتدایی سال جاری نیز 
احتماال تعلیق اقتصادی و نبود بستر تصمیم گیری قطعی ادامه خواهد داشت.

فعاالن اتاق بازرگانی در طول هفته های گذشته بارها از لزوم مشخص شدن تکلیف اقتصاد 
ایــران در عرصه هــای کالن صحبــت کــرده و معتقدنــد تــا زمانــی که مســیر آینده کشــور تعیین 
نشــده و نا اطمینانی ها نســبت به شــرایط به حداقل نرسد، دسترســی به بسیاری از اهداف 

ممکن نخواهد بود.
یکــی از اصلــی ترین خواســته هایی که بخش خصوصی در طول ماه های گذشــته بارها به آن 
پرداخته، موضوع تعامل با اقتصاد جهانی و مشــخص شــدن سرنوشــت تجارت ایران با سایر 
کشورهای دنیا است. ایران در سال های گذشته از سویی با تحریم های آمریکا مواجه بوده 
و از ســوی دیگــر نپیوســتن بــه اف ای تــی اف اما و اگرهایــی را به وجود آورده اســت و همین 
مســئله ســرمایه گــذاران را بــرای حضور در اقتصاد ایــران با چالش مواجه کرده اســت و عضو 
هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایران می گوید که احتماال این فضــای تعلیق و عدم تصمیم 

گیری تا انتخابات سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
حسن فروزان فرد گفته: سال 1400 از نظر اقتصاد سیاسی برای ایران سال مهمی خواهد بود 
و ما باید در آن تصمیماتی بگیریم که می تواند در تعیین مســیر اقتصادی کشــور در سال های 

آینده نقشی مهم و کلیدی ایفا کند.
بــه گفتــه وی، برای آنکه بتــوان تصمیمات کالن در این حوزه را نهایی کرد، باید شــرایط برای 
بررســی های دقیــق و اجــرای برنامه هایی که تصویب شــده وجود داشــته باشــد و از این رو 

احتماال چنین اتفاقاتی به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول خواهد شد.
عضــو اتــاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در نیمه دوم ســال 1400 تکلیــف اقتصاد ایران بیش 
از امروز مشــخص خواهد شــد، توضیح داد: اینکه در تعامل با دنیا چه وضعیتی پیدا خواهیم 
کــرد و صــادرات و واردات و تجارت ما به چه مســیری خواهد رفت و فعاالن اقتصادی تکلیف 
خــود را بشناســند. صــرف نظــر از اینکه چه کســی پیــروز انتخابــات خواهد بود، مــا امیدواریم 
تعلیــق فعلــی کاهــش یابــد و با تعییــن تکلیف مســائل در حوزه هــای کالن، حرکت به ســمت 

هدف گذاری های اقتصادی با سرعت بیشتری دنبال شود.
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حواشی، هزینه و موانع 
“تولید” در مبادی ورودی

حواشــی، هزینــه و موانع گــره ها و موانــع موجود در 
جریــان واردات و ترخیــص کاال و تبعــات آن در ســال 
هــای اخیــر، تولیــد را هــم بــی نصیــب نگذاشــته و با 
وجــود مصوبــات و بخشــنامه هــای متعــدد در ایــن 
رابطــه همچنان میلیــون ها تن کاالی مرتبــط با تولید 
در گمرک و بنادر دپو مانده است، معضلی که ظاهرا 
برخــی تصمیم گیــری ها نه تنها به رفــع موانع منتهی 

نشده بلکه بر هزینه های آن نیز افزوده است.
بــه گــزارش همگام با صنعت، ایســنا نوشــت: اعالم 
مقــام معظــم رهبــری دربــاه  نام گــذاری ســال 1400 
تحــت عنــوان  “تولید، پشــتیبانی هــا و موانــع زدایی 
ها” و تاکید ایشــان بر ایجاد شرایط برای  تشویق به 
سرمایه گذاری در تولید و ممانعت از افزایش هزینه 
تولیــد در حالــی صــورت گرفــت کــه در بخــش هــای 
مختلف چالش های جدی مقابل بخش های تولیدی 
قــرار دارد که بخــش واردات اقالم مربوط به تولید از 

جمله آنهاست.
دپوی میلیونی و مصوباتی که به بن بســت 

می خورد
در گــزارش های اعالمی از واردات و دپوی کاال 
در گمــرک و بنــادر همــواره بخــش عمده ای بــه مواد 
اولیــه، کاالی واســطه ای و ماشــین آالت و تجهیــزات 
مرتبــط با تولیــد اختصاص دارد؛ به طــوری که آخرین 
گــزارش گمــرک ایــران حاکی از آن اســت که در ســال 
گذشته حدود  33 میلیون تن به ارزش 38 میلیارد 
دالر واردات صــورت گرفتــه که 10 میلیــون تن آن  به 
ارزشــی بالــغ بــر 26 میلیــارد دالر کاالهای غیراساســی 
بوده و از این میزان بیش از 8.5  میلیون تن مربوط 
به تولید است. همچنین موجودی کاالهای کانتینری 
در گمــرک و بنــادر بیــش از 60 هــزار دســتگاه و میزان 
موجــودی کاالهــای غیرکانتینــری غیراساســی معادل  
ســه میلیــون تن اســت که بــرآورد گمرک نشــان می 
دهــد بیــش از 85 درصد این کاالهــا مرتبط با تولید 

است.
از اساســی و غیراساســی و تولیــدی  دپــو کاال اعــم 

و موانــع پیــش روی ترخیــص آن همــواره از چالــش 
هــای تجــاری بــوده و به ویــژه از ســال 1397 با تغییر 
و تحــوالت ارزی تشــدید شــد، در هر صــورت جریان 
تــا جایــی پیش رفــت که در آبــان ماه ســال قبل طی 
مصوبات  ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و ســتاد 
تنظیــم بــازار،   رفــع موانع ترخیص کاال کــه در اهم آن 
حــل و فصــل مشــکالت ارزی قرار داشــت در دســتور 
کار قرارگرفت، بر این اســاس مقرر شــد بانک مرکزی 
تامیــن ارز ترجیحــی کاالهــای اساســی فاقــد اســناد 
مالکیــت، با اولویــت اعالمی وزارت صمــت را انجام و 
نســبت به صــدور اعالمیــه تامیــن ارز بــرای کاالهای 
اساســی اعتباری با تعهد ســه ماهــه از زمان ترخیص 

کاال از گمرک )جهت تأمین ارز ترجیحی( اقدام کند.
کاالهــای  و  اساســی  کاالهــای  شــد  مقــرر  همچنیــن 
ضــروری مورد نیــاز واحدهای تولیدی با تشــخیص و 
اعالم وزارت صمت دارای قبض انبار تا 10 آبانماه 99، 
بــدون الزام به کدرهگیری بانــک مرکزی، از گمرکات 
ترخیــص شــوند؛ به گونــه ای که از تاریــخ 10 آبان به 
بعــد واردکننــدگان بتواننــد از رویــه های بانکــی )ارز 
نیمــا(، واردات در مقابل صادرات، برای پروانه های 
صادراتی ســال 1398 به بعد، ارز اشــخاص، از طریق 
ســامانه جامــع تجارت )کنترل توســط صمــت و بانک 
مرکزی( استفاده کنند. از سویی گمرک ایران نسبت 
بــه ترخیص درصدی کاالهای اساســی و نهاده های 
تولیــد تــا ســقف 90 درصــد کــه در صــف تخصیص یا 

تامین ارز بانکی باشند اقدام کند.
مانع همچنان پابرجاست

بــا این حــال همچنــان چالش هــای ترخیص و 
پابرجاســت؛  ورودی  مبــادی  در  کاال  واردات 
بــه گونه ای که معاون فنی گمرک ایران می گوید در 
آنچه موجب شد شعار »جهش تولید« در سال 1399 
کامــل محقــق نشــود، عوامــل مختلفــی دخیــل بوده 
اســت، در اظهارات وی اشــاره شــده علی رغم اینکه 
در تیرمــاه ســال قبــل، تصمیمــات ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولــت مبنی بر ترخیص نهــاده های تولید 

بــدون کدرهگیــری بانــک  ابالغ شــد ایــن مصوبات 
در اجــرا با چالش های جــدی مواجه بود. همچنین از 
مرداد ماه ســال 1399، عمال اجــازه ترخیص درصدی 
مــوارد مرتبــط بــا تولیــد از گمــرک ســلب شــد و ایــن 
ســازمان نتوانســته حتی درصــدی از کاالهای متعلق 
بــه واحدهای تولیدی را ترخیص کند و در این مقطع 
زمانی، بسیاری از شرکت های تولیدی با کمبود مواد 
اولیه مواجه شــدند. از سویی  در مهرماه تصمیمات 
سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به هرمزگان 
ابالغ شــد ولی  ایــن تصمیمات نیز در اجرا با مشــکل 

جدی مواجه شده است.  
بــه گفتــه ارونقی از اواســط آبــان ماه نیز با پیشــنهاد 
گمرک ایران مبنی بر صدور مجوز ترخیص 90 درصدی 
اقــالم واحدهای تولیدی و تصویب در ســتاد تنظیم 
بــازار عمال شــرکت هــای تولیدی توانســتند قســمت 
گمــرکات  از  را  خــود  تجهیــزات  و  اولیــه  مــواد  اعظــم 

ترخیص کنند.
ایستایی از کجاست؟

 ایــن همــه جریان واردات و ترخیص نیســت و 
ایســتایی کاال ادامــه دارد، رونــدی کــه در آن 
هریک از سازمان های مربوطه به ویژه وزارت صمت 
به عنوان صادر کننده مجوز واردات و یا بانک مرکزی 
به عنوان مرجع تامین و تائید کننده ارز و یا سازمان 
مجــری  نهــاد  عنــوان  بــه  گمــرک  و  اســتاندارد  ملــی 
دخیل هســتند و عدم هماهنگی بین دســتگاه ها بر 

معضالت موجود افزوده است.
اعــالم معاون فنــی گمرک ایــران در رابطه بــا موانع و 
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عوامــل ایســتایی کاال در گمــرک و بنادر بــر این تاکید 
دارد کــه انقضــاء مهلــت اعتبــار ثبــت ســفارش جهت 
اظهــار کاال بــه گمرک، عــدم تمکن مالــی صاحب کاال 
جهــت پرداخــت حقــوق ورودی در هنــگام اظهــار کاال 
بــه گمــرک، معطلــی صاحبــان کاال در صــف تخصیص 
و تأمیــن ارز بانکــی، عــدم تمکن مالــی صاحب کاال و 
قطعی سامانه های مرتبط با انجام تشریفات گمرکی و 
صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی از مهمترین دالیل 
ایســتایی های موجــود در انجام تشــریفات گمرکی و 
ترخیص فوری اقالم مرتبط با تولید از گمرکات است.

تولید گران می شود
کاال،  کنــار موانــع موجــود در واردات  امــا در 
برخــی مصوبات به افزایــش هزینه ها منتهی 
شــده که افزایش تعرفه ها و حقوق ورودی گمرکی 
در اهــم آن قــرار دارد، در همیــن رابطــه اخیر جریان 
قانــون  در  ورودی  حقــوق  محاســبه  ارز  نــرخ  تغییــر 
بودجــه  مــورد توجه بوده اســت که طــی آن نرخ ارز 
از 4200 بــه نــرخ نزدیــک بــه بــازار یعنــی حــدود 25 
هــزار تومــان افزایــش یافته اســت که خــود موجب 
افزایــش هزینــه واردات مــی شــود و اقــالم تولیــد 
را نیــز در بــر مــی گیــرد، در نهایــت افزایــش هزینــه 
اقــالم واردات تولیــد مــی تواند به افزایــش هزینه 

محصوالت تولیدی نیز منتهی شود.   
پیشــنهادات بــرای رفع موانع و پشــتیبانی از 

تولید
بــا اینکــه در شــرایط  موجــود چــه  در رابطــه 
اقداماتی برای رفع مسایل ضروری است موضوعی 

اســت کــه معــاون فنــی گمــرک ایــران مــی گویــد که 
الزم اســت نهاده های تولید با ثبت ســفارش تاریخ 
منقضــی، امــکان اظهــار بــه گمــرک داشــته باشــند، 
پرداخــت حقوق ورودی بــرای واحدهــای تولیدی از 
ابتــدای مرحلــه اظهار حذف و به انتها منتقل شــود. 
همچنیــن؛ رویه هــای »واردات در مقابل صادرات« 
و »واردات بــا ارز متقاضــی« برای نهــاده های تولید 
اجرایــی شــود، ترخیــص 90 نهــاده هــای تولیــد تــا 
صــدور کدرهگیــری بانک ظرف 24 ســاعت از گمرک 

انجام شود.
بــه گفتــه ارونقی الزم اســت ســوابق تعییــن ماهیت 
نهــاده های تولید تــا 6 ماه مورد پذیــرش گمرک قرار 
گیرد، تعیین ماهیت نهاده های تولید به آزمایشگاه 
های مورد تائید استاندارد واگذار شود، کارشناسان 
مجازی از بررسی اظهارنامه های تولیدی حذف شده 
یــا محلــی شــوند. همچنیــن درصــورت بــروز تفــاوت 
ارزش برای نهاده های تولید، کاال ترخیص و بررســی 
موضوع به بعد از ترخیص محول شود و یا درصورت 
قرارگرفتــن ردیــف تعرفــه اســتنباطی گمــرک در گــروه 
های تولیدی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد. 
همچنیــن  بــرای پرداخت حقــوق ورودی نهــاده های 
تولید، ضمانت نامه و ترخیص نســیه اجرایی شــود، 
مالیات بر ارزش افزوده نهاده های تولید، به صورت 
ضمانتنامه بانکی دریافت شودف قطعی سامانه ها 
و ســایر ایســتایی ها مانع ترخیص نهــاده های تولید 
نبوده و صدور حکم برای ترخیص این اقالم نهادینه 

شود.

تا نیمه اسفندماه ۹۹؛
5.۸ میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی 
از ممنوعیت های 

واردات حاصل شد

بررســی گزارش عملکرد تحــوالت صنعتی و 
توسعه ساخت داخل معاونت امور صنایع 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت حاکــی از 
صرفه جویــی پنــج میلیــارد و 800 میلیــون 
از  واردات  ممنوعیت هــای  محــل  از  دالری 
ابتدای سال 99 تا نیمه نخست اسفند ماه 

گذشته است.
این میزان صرفه جویــی از محل ممنوعیت 
قلــم کاال و محدودیــت  یک هــزار و 539 
722 ردیــف تعرفــه کاالیــی حاصــل شــده 

است.
بــر پایــه این گزارش، در این مدت شــاهد 
کاهــش 15.6 درصــدی ثبــت سفارشــات 
کاالهــا و اقالم و در مقابــل کاهش حدود 
 3.6 افزایــش  و  ارز  تامیــن  درصــدی   17
درصدی تخصیــص ارز برای واردات مربوط 
وزارتخانه هــای  کاالیــی  تعرفه هــای  بــه 
صنعــت، جهــاد کشــاورزی و بهداشــت و 

درمان بودیم.
تا نیمه نخست بهمن ماه پارسال و مطابق 
آخریــن آمارهــا، ســهم تامیــن ارز از محــل 
منابــع حاصــل از صــادرات از 33.6 به 45 

درصد افزایش یافت.
مدیریت واردات

در 11 ماهــه ســال 99 بــا هدفمندســازی و 
مدیریــت واردات در راســتای تامیــن نیــاز 
تولیــد در هم ســنجی با ســال 98، شــاهد 
افزایــش ســهم کاالهــای ســرمایه ای از 13 
درصد بــه 14 درصد و واســطه ای از 67.2 
بــه 70 درصــد و در مقابــل کاهــش ســهم 
کاالهــای مصرفــی از واردات از 17.2 بــه 16 

درصد بودیم.
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مهدی صادقی نیارکی

معاون وزیر صنعت تاکید کرد:

" لزوم ممنوعیت 3 
ساله واردات کاالهای 

داخلی سازی شده "

معاون امور صنایـــــع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معتقد اســـــت: کاالهایی که نیاز داخل را به صورت 
کیفی تامین می کنند، دســـــت کم نباید تا سه سال 
وارد شـــــوند، به این ترتیب افرادی که در بدترین 
شرایط تحریم ها نیازهای صنعت را تامین و کشور را 

خود اتکا کردند، آسیب نخواهند دید.
»مهـــــدی صادقـــــی نیارکی« در گفت وگوبـــــا خبرنگار 
اقتصادی افزود: در ســـــال 99 دو رویکرد ایجابی و 
ترویجی نهضت ساخت داخل از یک سو و مدیریت 
واردات از سویی دیگر، توسط وزارت صنعت دنبال 

شد.
به گفتـــــه وی، برنامـــــه ســـــال 99 در بحث نهضت 
ساخت داخل، داخلی سازی 3.2 میلیارد دالری بود 
که مطابق آخرین آمارها تا پایان آذرماه 2.8 میلیارد 

دالر آن محقق شده است.
صادقـــــی نیارکی ادامـــــه داد:  سیاســـــت جایگزینی 
واردات ســـــبب می شـــــود تا کاالهایی کـــــه اکنون 
توان ســـــاخت داخل آنها وجود نـــــدارد، در نهضت 
و  نیازمندی هـــــا  به هم رســـــانی  بـــــا  داخلی ســـــازی 
توانمندی ها داخلی ســـــازی شوند که خود، شامل 

دو بخش است.
وی اضافه کرد: بخش نخست، سهم استان هاست 
که در 210 رشـــــته فعالیت که باید ساخت داخل در 

آنها انجام شود، ابالغ شده است.
معاون امور صنایـــــع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  بخـــــش دوم نیز مربوط به برگـــــزاری میزهای 
ســـــاخت داخل است که طی دو ســـــال گذشته 14 
میـــــز در صنایع و بخـــــش های مختلـــــف خودرویی، 
پتروشـــــیمی، لوازم خانگی، برق و مخابـــــرات برگزار 

شده است.
این مقام مســـــوول بیان داشـــــت: رویکـــــرد دیگر، 
مدیریت واردات اســـــت به طوری که اکنون حدود 

2 هزار و 500 ردیف تعرفه از کاالهایی که مشـــــابه 
ســـــاخت داخل دارند و به اندازه کافی در کشـــــور 
تولید می شوند، دارای محدودیت و ممنوعیت ثبت 
سفارش اســـــت که ارزش این کاالها نیز در حدود 

پنج میلیارد دالر ارزیابی می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت صنعت تداوم 
ممنوعیـــــت  واردات در این زمینه و عمل به منویات 
رهبر معظم انقالب اســـــت که وقتی توان ســـــاخت 
داخـــــل وجود دارد، دیگر دلیلی برای واردات وجود 

ندارد.
صادقـــــی نیارکی یادآور شـــــد:  درخصـــــوص کاالها، 
اقالم، قطعات و تجهیزاتی که ساخت داخل شده یا 
می شوند، می توان آنها را در سامانه »توان ایران« 
ثبت کرد تا ســـــازمان های صنعت اســـــتان ها اجازه 

ثبت سفارش به آنها ندهند.
وی افزود: همچنین می توان به محض تامین کامل 
نیازمندی های داخل، اسامی این کاالها و تجهیزات 
را به کمیســـــیون ماده یک دفتر مقـــــررات به منظور 
افزایش تعرفه واردات آنها اعالم کرد تا مکانیســـــم 

تعرفه به تنظیم گری واردات آنها بپردازد.
معاون امور صنایع وزارت صنعـــــت تاکید کرد: باید 
اقتصـــــاد صنعتی کشـــــور بـــــه ســـــمت خودکنترلی و 
رقابت پذیری بیشتر حرکت کند، به این منظور باید 
صنعتگران فرآیندهایشان را سهل و چابک کنند، بر 
R&D و به کارگیری دانش فنی سرمایه گذاری کنند 

تا نیاز به واردات به حداقل برسد.
وی تصریح کـــــرد: امـــــروز فرصت مغتنمی اســـــت تا 
مجلس شورای اســـــالمی، سازمان برنامه و بودجه 
و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت این دغدغه 
تولیدکنندگان را در برنامه هفتم توسعه گنجانده و 

حکمی در همین زمینه داشته باشند.
صادقی نیارکی با اشـــــاره به تجارب سایر کشورها، 

خاطرنشـــــان کرد: بســـــیاری از کشـــــورهای صنعتـــــی 
بین سه تا پنج ســـــال از صنایع نوزاد و نوپای خود 
حمایـــــت می کنند تا پـــــس از آن بتوانند با توجه به 

ظرفیت های حداکثری به رقابت بپردازند.
رفع گلوگاه های تولید

وی در ادامـــــه بر لـــــزوم رفـــــع گلوگاه ها و 
روان سازی تولید در شـــــرایط کنونی جنگ 
و نوسان های اقتصادی تاکیدکرد و گفت: باید 
در حد تـــــوان از طریق ســـــامانه ها، فرآیندها و 
نظارت هـــــا و همچنین مکانیســـــم هایی که منجر 
به تخصیص می شـــــوند، موضوعات زیرساختی، 
مـــــواد اولیه و غیره را بـــــه موضوعات فرآیندی و 
سیستمی و فرآیندهای سامانه ای تبدیل و آنها 
را به ســـــازمان های صنعت اســـــتان ها تفویض 

کرد.
صادقی نیارکی در عین حـــــال گفت: این تفویض ها 
باید تا اندازه ای باشـــــد که زنجیـــــره ارزش را دچار 
اشـــــکال و اختالل نکند، زیرا اگر بخواهیم همه چیز 
را به مکانیســـــم عرضـــــه و تقاضا بســـــپاریم، برخی 
تولیدات صنعتی دیگر توجیـــــه اقتصادی نخواهند 
داشـــــت؛ بر ایـــــن اســـــاس نیازمند یک مکانیســـــم 

تسهیل گرانه و تنظیم گرانه هستیم.
وی بیان داشـــــت: در این راســـــتا  باید یک ســـــری 
اصول کلی اقتصاد صنعتی که مهمترین آنها تکمیل 

زنجیره ارزش است، مد نظر قرار گیرد.
بازگشت به کار بیش از ۲3 هزار نفر

معاون امور صنایـــــع وزارت صنعت در خاتمه 
خاطرنشـــــان کرد:  تـــــا پایان بهمن مـــــاه 99 با 
اقدام های حمایتی انجام شـــــده، تعـــــداد بیش از 
14 هـــــزار واحد صنعتی در اســـــتان ها به مدار تولید 
بازگشته اند که در نتیجه، حدود 23 هزار نفر مجدد 

مشغول به کار شده اند.
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مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ب.آ در گفتگو با همگام با صنعت:

" ریل گذاری اقتصاد کشور در مسیر مناسبی نیست، با
ریل گذاری صحیح می توان به تحقق شعارهای سال امیدوار بود "

مهندس جمال رازفی جهرمی گفت: عدم تحقق شعارهای سال که عمدتا در خصوص تولید و اقتصاد بوده اند به علت عدم ریل گذاری درست اقتصاد کشور است.
به گزارش همگام با صنعت، مدیرعامل شرکت  ب.آ  در پاسخ  به سئوال خبرنگار ما  مبنی بر اینکه" برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان چه کاری باید صورت 
بپذیرد که شــعار ســال 1400 تحقق یابد؟" گفت: در این یازده ســالی که نامها توســط مقام معظم رهبری، شــعار اقتصادی و عمدتا تولید نامگذاری شده است و کامال 

کارشناسی شده  است. 
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود:  آنچه که متاسفانه شاهد آن هستیم آن است نه تنها شعارهای سال محقق نشده است بلکه اگر نگاهی به شاخصه اقتصادی کشور 

داشته باشیم ، مشاهده می شود که عقب گرد هم داشته ایم .
رازقی جهرمی در ادامه گفت : به همین جهت به نظر می رسد که بایستی  علت عدم تحقق شعارهای سال عارضه یابی شود و از نظر بنده به عنوان یک کارشناس این 
اســت که ریل گذاری اقتصاد کشــور غلط اســت و این  تنها به عهده دولت ها نیســت بلکه کل اجزای حاکمیت می باید به یک عارضه یابی کارشناســی تن در دهند و 

بصورت دقیق و کارشناسی مشخص شود که چرا شعارهای سال به ویژه در خصوص تولید و صادرات محقق نشده است،
این فعال اقتصادی و کارآفرین صنایع غذایی کشور در پایان گفت: چرا ما تنها کشوری در دنیا هستیم  در چهل سال اخیر تورم دو رقمی را بر دوش می کشیم و چرا وضعیت 
اشــتغال و تولیدمان اینگونه اســت ؟ جز اینکه بگوییم که ریل گذاری اقتصادی کشــور اشــتباه است  نمی توانیم نام دیگری بر آن بنهیم، لذا تقاضای ما این است جمعی 

از کارشناسان اقتصادی عارضه یابی نمایند و همه اجزای حکومت و مردم به آن نقطه نظر کارشناسی  تن دهند تا بتوان اقتصاد کشور را در ریل اصلی خود قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت رضوان شکالت در گفتگو با همگام با صنعت: 

تنها راه برون یافت از مشکالت اقتصادی 
افزایش میزان تولید و صادرات می باشد.

مدیرعامل شــرکت بــاراکا با برشــمردن رعایت هفت 
نکتــه از ســوی دولــت، تحقــق شعارســال را دســت 

یافتنی دانست .
به گزارش همگام با صنعت، مهدی بلوغی در پاســخ 
بــه ســئوال خبرنگار مــا مبنی بر عوامل موثــر بر  تحقق 
شعار ســال گفت:با توجه به اینکه سال 1400 مزین 
بــه شــعار ســال تولیــد، پشــتیبانی و مانــع زدایــی ها 
گردیده است ،در واقع پیام این شعار این است که 
تنهــا راه برون یافت از مشــکالت اقتصــادی افزایش 

میزان تولید و افزایش مقدار صادرات می باشد.
مدیرعامــل شــرکت رضوان شــکالت )بــاراکا( افزود : 
برای رسیدن به این امر الزم است موارد ذیل رعایت 

گردد:
1. باتوجــه بــه ثبات قیمت ارز در ماه هــای اخیر، الزم 

اســت نهادهــای نظارتــی و سیاســت گــذاری بتوانند 
قیمت اقالم وارداتی و داخلی را نیز ثابت نگه دارند.

2. از ایجاد هرگونه تنش و شوک به بازار )اعم از بازار 
ســرمایه، بــازار ارز، بازار مســکن و خــودرو( جلوگیری 

نمایند.
3. نهادها و ارگان های دولتی اعم از دولت، مجلس 

و … با وحدت کالم با جامعه ارتباط داشته باشند.
4. سیســتم توزیــع در کشــور بســیار جــای کار دارد و 
بایســتی نیاز مصرف کننده واقعی تامین شود. عدم 
نظــارت بــر توزیــع نتیجه اش می شــود قیمــت نهاده 

های دامی - قیمت میلگرد، قیمت سیمان و …
5. شــبکه بانکی در 2 ســال اخیر از کنار بازار ســهام و 
افزایــش نــرخ ارز بســیار بهره مند گشــته اســت، بهتر 
اســت در چنین شــرایطی بانکها به وظایف خود عمل 

کنند و از بازار، تولید کننده و بازارهای موازی حمایت 
کنند.

6. دولــت بایســتی از ابزارهای غیرموثر کســب درآمد 
بتواننــد چنــد صباحــی بگــذرد و ایــن اجازه بــه تولید 
و صنعــت داده شــود تــا تجدیــد قــوا بکننــد. ) امــور 

مالیاتی، تامین اجتماعی، شهرداری و … (
7. وزارت صنعــت بعنــوان متولــی صنعــت بایســتی 
بتوانــد برنامــه ریزی هــای الزم را بــرای زنجیره تامین 

کشور انجام دهد.
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واکنش کاله به انتشار یک فیلم / 
متخلفان با پر کردن بطری ها قصد سوء 

استفاده از شرکت را داشتند

انتشار تصویر مردی که در حال اضافه کردن آب به 
شیرهای کاله آن هم در پشت یک کامیون حمل بار 
است واکنش های زیادی در پی داشت. مدیر عامل 

کاله در خصوص انتشار این فیلم توضیحاتی داد.
به گـــــزارش همگام بـــــا صنعت، عصـــــر روز نوزدهم 
فروردین ماه 1400 فیلمی در فضای مجازی منتشـــــر 
شد که نشـــــان می داد چند مرد پشت یک کامیون 
حمل محصوالت کاله در گوشـــــه ای از شـــــهر تهران 

درحال اضافه کردن آب به شیرهای کاله هستند.
با انتشار این فیلم سواالت متعددی در ذهن مردم 
شـــــکل گرفت که یکی از اساسی ترین سواالت این 
بود که اگر کاله به شیر آب اضافه می کند چرا باید 
این افزودن آب شیرها در کنار خیابان انجام بگیرد؟
غالمعلـــــی ســـــلیمانی مدیرعامـــــل شـــــرکت کاله در 
ســـــاعات اولیه نشـــــر کلیپ و اولین واکنش خود در 
خصوص  ایـــــن فیلم گفت: در خصـــــوص این فیلم 
بررسی ها آغاز شده است اما هنوز تحقیقات تکمیل 
نیســـــت. این افراد کارگر و کارمند هستند و در حال 
انجام عمل خالف کـــــه باید رفتار و علت این حرکت  
آنها مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. این مبحث از روز 
گذشته در حال بررسی است. از کشورهای مختلف، 
از سوی دوستان و مســـــئوالن این فیلم برای بنده 
ارسال شده و دســـــتور تحقیق جدی و کامل در این 

خصوص داده شده است.
مدیر عامل کاله در مـــــورد اینکه تا چه میزان امکان 
دارد این عمـــــل یک رفتار رقابتی و یـــــا تخریبی برای 
شـــــرکت کاله باشـــــد چنیـــــن توضیـــــح داد: احتمال 

زیادی دارد که این رفتار، یک عمل تخریبی باشـــــد 
زیرا رقابت بین شـــــرکت ها زیاد است و ما به تازگی 
دســـــتگاه هایی را وارد کشور کرده ایم که شیرهای 
پاستوریزه ای که تا دیروز در ایران 5 روز امکان حفظ 
و نگهداری ســـــالمت آنها وجود داشت می تواند با 

تکنیک تازه تا 30 روز دوام سالمت داشته باشد.
وی تاکیـــــد داشـــــت: البته بررســـــی ما تنهـــــا در این 
خصوص نیست و امکان دارد یک کارگر به هر دلیلی 
کاری یا اقتصادی دست به این عمل زده باشد که 

مورد بررسی است.
ســـــلیمانی اعالم کرد: کارگری که ایـــــن رفتار را کرده 
است شناسایی شده و فردا با او گفت و گو خواهم 
داشـــــت تا ابعاد علت این حرکت را مطلع شوم و آن 
زمان اســـــت که می توانم دقیق تـــــر در مورد علت 

انتشار این فیلم پاسخ بدهم.
در ادامه به دنبال انتشار این ویدیو رییس پلیس 
فتای تهران بزرگ توضیحاتی را در این خصوص ارائه 
و از دستگیری ســـــه تن در رابطه با این موضوع خبر 

داد.
ســـــرهنگ داود معظمی گودرزی درایـــــن باره گفت: 
پس از انتشار این ویدئو از خودروی حمل لبنیات در 

فضای مجـــــازی که در 
افرادی مشـــــغول  آن 
ترکیب آب با محتویات 
شـــــیر داخـــــل ظروف 
به  رسیدگی  بودند، 
موضـــــوع در دســـــتور 
پلیس  کارآگاهان  کار 
فتـــــا قرار گرفـــــت و در 
ســـــاعاتی  آن  جریان 
از  هایی  ســـــرنخ  بعد 
این افراد به دســـــت 

آمد.
اینکه  بیـــــان  بـــــا  وی 

در جریان تحقیقات اولیه مشـــــخص شـــــد هر 3 نفر 
از عوامل توزیع شـــــیر در سطح شـــــهر تهران بودند، 
گفـــــت: این افراد بـــــا حکم قضایی بازداشـــــت و در 
جریان اظهارات خود مدعی شـــــدند که  تمام بطری 
های شـــــیر محصـــــوالت مرجوعی و تاریخ گذشـــــته 
بوده و آنان قصد داشـــــته اند با اضافه کردن اب 
به آنها و افزایش تعداد بطری ها از شـــــرکت تولید 
این محصوالت سوءاســـــتفاده کنند و قصدی برای 

فروش آن به مردم نداشتند.
 گودرزی با بیـــــان اینکه در تحقیقات انجام شـــــده 
مشـــــخص شـــــد که هیچکدام از این بطری های پر 
شـــــده در بین شهروندان توزیع نشده بود، گفت: 
تحقیقات تکمیلی در این خصـــــوص همچنان ادامه 

دارد.
پس از گذشت چند روز و تحقیقات صورت گرفته از 
ســـــوی پلیس و قوه قضاییه  گروه سولیکو )کاله( 
بیانیه رسمی در خصوص حواشی ایجاد شده منتشر 

کرد که به شرح زیر است:
بیانیه رسمی شرکت سولیکو کاله در پاسخ 
به حواشی اخیر ایجاد شـــــده در پی انتشار 

فیلمی در فضای مجازی
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رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک در گفتگو با همگام با صنعت 
موانع و مشکالت تولید و راه حل های موجود را ارائه کرد

ملت عزیز و ســـــربلند ایران و مصرف کنندگان محترم 
و گرامی محصوالت گروه صنایع غذایی و نوشیدنی 

سولیکو )کاله(
از آنجا که در طول بیش از نیم قرن سابقه درخشان 
فعالیـــــت این شـــــرکت در صنعت غذا و نوشـــــیدنی 
کشـــــور و منطقه، پیوســـــته کیفیت باالی محصوالت 
و ســـــالمت عموم مصرف کنندگان، هدف نخســـــت 
و دغدغـــــه اصلی این شـــــرکت در همه مراحل تولید 
و توزیـــــع کاالها و محصوالت در سراســـــر ایران عزیز و 
کشورهای همسایه و منطقه بوده است، این شرکت 
به محض اطالع از انتشـــــار فیلم موضـــــوع اقدامات 
خـــــالف و غیراخالقی برخی افراد در کامیون منتســـــب 
به شرکت کاله، به کمک بخش های نظارت و کنترل 
سازمانی شـــــرکت و مساعدِت به هنگام بخش های 
مربوطه در نیروی محترم انتظامی و امنیتی نسبت به 
بررسی موضوع و شناســـــایی افراد متخلف در کمتر از 
24 ســـــاعت و معرفی آنان به مراجع صالحه قانونی 
و درخواســـــت رســـــیدگی و تعقیب جزائی متخلفان از 
مراجـــــع قضایی ذیربـــــط اقدام نموده اســـــت و هم 
اکنـــــون پرونده موضوع تخلف افـــــراد متخلف و کلیه 
اشخاصی که به نحوی در وقوع این تخلف و یا فراهم 
شدن زمینه های نشر نادرست آن به قصد تشویش 

اذهان عمومی و سلب اعتماد عموم مصرف کنندگان 
و مشتریان شرکت در سراسر ایران عزیز و کشورهای 
همسایه و منطقه و نیز اضرار و ایراد خسارات مادی و 
معنوی به شـــــرکت دخالت داشته اند، در واحدهای 
مربوطه قـــــوه قضائیه بـــــا جدیت تمام در دســـــت 
رســـــیدگی اســـــت و به محض پایان یافتـــــن مرحله 
تحقیقات قضائی و روشـــــن شدن تمام ابعاد قضیه 
و فراهم شـــــدن زمینه امکان انتشـــــار قانونی نتایج 
تحقیـــــق، حقیقت ماجرا و کم و کیف آن، به وضوح به 
استحضار شما ملت شـــــریف و عموم هموطنان عزیز 
و مصرف کنندگان محصوالت و مشـــــتریان وفادار و 

گرامی شرکت خواهد رسید.
ایـــــن شـــــرکت وظیفه خـــــود می دانـــــد همیـــــن جا از 
مســـــئولین محترم واحدهای قضائی کشور و قضات 
ارجمنِد رســـــیدگی کننده به موضـــــوع و نیز مقامات و 
مراجع محترم انتظامی و امنیتی که همگی با جدیت و 
دقت و سرعت عمل به جا و به موقع و م-ثر ما را در 
کشف و رســـــیدگی و تعقیب این موضوع خطیر یاری و 
مساعدت کرده اند، کمال تشـــــکر و قدردانی خود را 
اعالم نماید و به شما هموطنان عزیز نیز اجمااًل عرض 
کنیم که موضوع تخلف در خارج از چرخه تولید و توزیع 
و صرفـــــًا در مرحلـــــه اســـــترداد و برگرداندن ضایعات 

مهنــدس حمیــد فهندژســعدی، بــا ذکــر موانع و مشــکالت تولید، پیشــنهاداتی  بــرای راه حــل  و برون رفــت از موانع را 
برشمرد.

به گزارش همگام با صنعت ، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی یک و یک موانع و مشکالت صنعت و بخش تولید کشور 
را به شرح زیر بیان کرد:

باال بودن قیمت مواد اولیه و همچنین کمبود آنها  و نوســـــانات زیادقیمتی	 
باال رفتن حقوق و مزایای نیروی انســـــانی با توجه به شرایط عدم تولید محصوالت	 
نقـــــدی بودن خرید کلیه مواد اولیه و خدمات با توجه به غیر نقدی بودن فروش محصوالت	 
شرایط مالیات و دارایی و....	 
موانع قانونی تولید :تمهیدات قانونی ســـــنگین و زمان بر و پیچیده برای تولید	 

حمید فهندژ، پس از ذکر این موانع  راهکار  رفع هرکدام ازنکات اشاره شده را نیز بر شمرد که به شرح زیر است:
حمایت دولت با تخصیص ســـــهمیه های دولتی به تولید کننده ـ ثبات قیمت ها-کوتاه کردن دســـــت دالل ها و 	 

واســـــطه ها -ارتباط خوب بین بانک ها و صنعت جهت خرید نقدی مواد اولیه با استفاده از وام بانکها -کاهش 
میزان سود بانکی در قبال شرکت های تولیدی و صاحب عنوان

بـــــا توجه به عدم تولید در صنعت و باال رفتن حقوق مشـــــکالت زیادی بوجود می آید کـــــه اگر تولید راه بیافتد و 	 
هزینه ها کاهش پیدا کند این مقوله خود به خود حل می شـــــود.

شـــــرایط خرید باید تغییر کند -سهمیه های دولتی در رابطه با مواد اولیه با تقسیط آنها صورت گیرد.	 
با تقسیط شـــــدن مالیات و عوارض و... بار اضافی روی دوش تولید کننده کاسته می شود و خدمات خوبی می 	 

تواند ارائه دهد.
تصحیح سازوکار قانونی جهت تولید و توسعه محصوالت	 

به شـــــرکت، به قصد سوء اســـــتفاده مالی مربوط به 
ضایعات مرجوعـــــی، صورت گرفته و بـــــه هیچ عنوان 
ربطی به محصوالت و کاالهایی که باید به واحدهای 
هدف توزیع و فروشگاه ها و مصرف کنندگان برسد، 
نداشته اســـــت. بدیهی اســـــت با تدابیر سختگیرانه 
بیشتری که اتخاذ شده است، انشاهلل پس از این، با 
چنین پدیده هایی که معمواًل با توجه به خصوصیات 
برخی از نیروهای وسوســـــه پذیر خطاکار، در مجموعه 
های بزرگی به عظمت امثال این شرکت، در هر جایی 

متصور است، هرگز مواجه نخواهیم شد.
از احساس مسئولیت اجتماعی همه هموطنان و ابراز 
نگرانی و اظهار محبت و ابراز همدردی و اعالم آمادگی 
برای کمک و مساعدت در این خصوص و بذل محبت 
و عنایِت همه مقامات و مســـــئولین عمومی و مراجع 
و شـــــرکت های محترم لبنی و انجمـــــن محترم صنایع 
فرآورده های لبنی کشور و نیز عزیزان و اعضای گرامی 
خانواده بزرگ مشـــــتریان و مصرف کنندگان شرکت 

سولیکو کاله، کمال تشکر و سپاس را داریم.
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
گروه صنایع غذایی سولیکو )کاله(
غالمعلی سلیمانی
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احمد فتح الهی

نایــب رئیس هیئت مدیــره انجمن علوم و صنایع 
غذایی ایران:

" امید آفرینی در جامعه و 
نشان دادن ظرفیت های 

کشور در عرصه تولید مورد 
توجه رسانه ها قرار گیرد "

نایب رئیس هیئــــــــــت مدیره انجمن علوم 
و صنایع غذایی ایــــــــــران گفت : حمایت از 
فعال  و  بازار  رونق  موجب  کنندگان  تولید 
هرچه  کفایی  خود  و  صنعت  چرخه  شدن 
در  سازنده  انگیزش  ایجاد  و  کشور  بیشتر 
تولید کنندگان و صنعتگران در ارائه کاال و 

خدمات بهتر خواهد بود .
صنعت،  با  همــــــــــگام  ماهنامه  گزارش  به 
از  افزود:حمایت  الهی  فتح  احمد  مهندس 
تولید کنندگان می تواند عالوه بر اشتغال 
پایدار ، به رونــــــــــق و پویایی اقتصاد هم 
کمک کند و در این  خصوص رســــــــــانه ها 
نقش  جامعه   ی  ساز فرهنگ  و  توسعه  در 
در  آفرینی  امید  بنابراین  دارند  ای  زنده  ار
کشور  های  ظرفیت  دادن  نشان  و  جامعه 
توجه  مورد  باید  تولید  عرصه  در  ویژه  به 
راستای  در  و  گیرد  قرار  ها  رســــــــــانه  جدی 
در  ایرانی  کاالی  از  استفاده  و  آفرینی  امید 
جامعه می تواند کمک به سزایی به چرخه 
مسئولین  همچنین  و  کند  اقتصاد  و  تولید 

ذی ربط  بایــــــــــد از ورود محصوالت خارجی 
ی نمایند چــــــــــرا که خرید و مصرف  جلوگیر
بیکارکردن  با  است  برابر  خارجی  محصول 
است  جوانان  مخصوصًا  ایرانی  کار  نیروی 
کیفیت  با  داخلی  محصوالت  از  حمایت  .اگر 
ادامه داشته باشد ظرفیت تولید کاالهای 
افزایش خواهد یافت  برابر  ایرانی دو سه 

.
داد:  ادامه  کشور  برجسته  کارآفرین  این 
محصوالت  میکنیم  مشاهده  که  همانطور 
ی  چیز تنوع  و  کیفیت  نظر  از  داخل  تولیدی 
از کاالهای خارجی کم ندارد و مســــــــــئولین 
باید تــــــــــالش کنند مشــــــــــکالت و قوانین 
کنندگان  تولید  راه  سد  که  پاگیر  و  دست 
ی  اســــــــــت را بردارند مانند بروکراسی ادار
راه تولید  بر ســــــــــر  از موانع جدی  که یکی 
کنندگان اســــــــــت و از مسئولین انتظار حل 
ایم  شده  متذکر  بارها  که  بروکراسی  این 

را داریم .
بازار و فعال شدن  رونق  افزود:  الهی  فتح 
هر چه بیشــــــــــتر چرخ صنعت و خود کفایی 
هرچه بیشتر کشــــــــــور بر میگردد به قدرت 
کشور  یک  اقتصادی  رشــــــــــد  و  اقتصادی 
می  محسوب  اقتصاد  در  مهمی  مسئله  که 
اشتغال  افزایش  اصلی  بنای  زیر  که  شود 

، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است.
انجمن علوم و صنایع غذایی  نایب رئیس 
ایران در ادامه گفت:رشــــــــــد اقتصادی به 
تولید  افزایش  از  است  عبارت  ساده  تعبیر 

در  آن  مقدار  با  مقایســــــــــه  در  کشور  یک 
و  کار  نیروی  افزایش  و  گذشته  های  سال 
که  کاالها  عرضه  میزان  افزایش  همچنین 
در پی آن قیمــــــــــت کاالها کاهش یافته و 

قدرت خرید مردم افزایش می یابد .
افزایش  سبب  اقتصادی  افزود:رشد  وی 
به  ز  ار ورود  و  شد  خواهد  کشور  صادرات 
ورود  با  و  کند  می  تسهیل  را  کشور  داخل 
منابع  تامین  اقتصادی در  بیشتر قدرت  ز  ار
نیاز در زمینــــــــــه های مختلف افزایش یافته 
توانند  می  گیران  تصمیم  و  مســــــــــئوالن  و 
ی برای توســــــــــعه زیر ساخت  به برنامه ریز
تامین مواد  و توسعه کشور و همچنین  ها 
اولیه و ماشــــــــــین االت که در کشور وجود 

ندارد اقدام نمایند .
ی  ســــــــــبز شــــــــــرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
ایران)ســــــــــبزان( در پایــــــــــان اصلی ترین 
را  عواملی که موجب رشد اقتصادی کشور 

برشمرد: شرح  بدین 
ی هــــــــــای نوین که  1-اســــــــــتفاده از فناور
سرمایه  کشــــــــــور  یک  اگر  حتی  آن  بدون 
ی  فناور اما  باشد  داشته  مناسبی  انسانی 
باشد  نداشته  استفاده  برای  جدید  های 
ی  نمیتوان انتظار داشــــــــــت چنین کشــــــــــور
بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد .
2-افزایش مشارکت نیروی کار ، زمانی که 
تعداد افراد حاضــــــــــر در فرایند تولید کاال 
اقتصادی  رشد  باشــــــــــد  بیشتر  خدمات  و 

یابد. افزایش می 
افزایش  با   ، جدید  روشهای  ی  3-بکارگیر
ی روشهای  تخصصی نیروی کار و به کارگیر
اقتصادی  رشد  توان  می  نیز  تولید  جدید 
را افزایش داد و با اســــــــــتفاده از کامپیوتر 
را به طور  تولید   ، رباتیــــــــــک  و  کنترل  برای 

داد. افزایش  ی  چشمگیر
تولید  برای   ، جدید  اولیه  مواد  4-یافتن 
کاالهــــــــــا و خدمات نیاز بــــــــــه تامین منابع 
اولیه مورد نیاز آنها اســــــــــت ، منابع طبیعی 
نقــــــــــش تعیین کننــــــــــده در صنایع مختلف 
دارد و کشــــــــــف منابع جدید ظرفیت تولید 

افزایش میدهد. را  اقتصاد 
توانایی   ، ی  تجار مــــــــــراودات  5-افزایش 
تجارت یک کشــــــــــور با ســــــــــایر کشور ها و 
از مهم  ی یکی  افزایش حجم مبادالت تجار
ها  کشور  اقتصادی  رشد  در  عوامل  ترین 

است .
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حیدر ناظمی 

مدیرعامــل شــرکت مهــراد چاشــنی طــوس در گفتگو با 
همگام با صنعت پیشنهاد کرد : 

" ایجاد طرح سپاس از کارآفرین 
در تولید و صنعت کشور "

دکتر حیدر ناظمـــــی گفت: طرح ســـــپاس از کارآفرین می 
تواند برای حمایت از جوانان تحصیل کرده و مستعد در 

صنعت و تولید کشور ایجاد شود. 
به گزارش همگام با صنعت، مدیرعامل شرکت مهراد 
چاشـــــنی طوس در  ســـــئوال خبرنگار ما مبنـــــی بر اینکه 
“برای حمایـــــت از تولیدکننـــــدگان و صادرکنندگان چه 
کاری باید صورت بپذیرد که شـــــعار ســـــال 1400 تحقق 
یابد؟” گفت : در کشـــــاورزی مخصوصا باغهای زیتون 
طرحی بنام طرح طوبی وجود دارد  که زمین و امکانات  
در اختیار افراد مســـــتعد و دارای شرایط قرار می دهند و 
در صورت آباد کردن باغ و به ثمر رســـــیدن باغ را بنام 
این افراد می کنند و در صورت عدم موفقیت ) که البته 
تا حد زیادی پیش رفته اســـــت ( به قیمت خیلی خوب 

دیگران می خرند.
 دبیر کمیســـــیون صنایع خانه تجـــــارت ایران افزود:در 
طـــــرح طوبی  به علت اینکه بـــــاغ و زحمات از بین نرود 
تقریبا درصد بســـــیار زیادی از افراد موفق می شوند و 
این  موضوع باعث شـــــده اســـــت که سطح زیر کشت 
زیتون در کشـــــورمان  یک جهش چند برابری  داشـــــته 

است.
دکتر ناظمی در ادامه گفت : با وجود چنین طرح موفقی  
چرا نتوان همانند آن را در صنعت و تولید به وجود آورد 
؟ در کشورمان بسیار مهندسین و جوانان تحصیل کرده 
پـــــر از انرژی داریم اما امکانات ندارند ، پیشـــــنهاد دارم 
طرحی به نام طرح ســـــپاس از کارآفرین در صنعت کشور 
ایجاد شود تا بتوان عالوه بر حمایت از جوانان مستعد و 
تحصیلکرده شاهد اشتغال زایی در نهایت جهش تولید 

در کشور باشیم.
مدیرعامل شـــــرکت مهراد چاشنی طوس در پایان گفت:  
البته این  طرح  نیاز به پخته شدن دارد و به نظرم هرکجا 
جوانـــــان و آحاد مردم بکار گرفته شـــــوند و  نه تنها یک 
عده خاص حتما به لطف خداوند موفقیت چشـــــمگیری 
اتفاق می افتد.برای موفقیت این طرح مجبور می شوند 

مانع زدایی  هم بکنند.

در شـــــرایط کنونی که تحریم های ناجوانمردانه به اوج خود رسیده است چگونه می توان به 
مدیران و شـــــرکت های موفقی که کارآمدی خود را اثبات کرده و عزم خود را جزم کرده اند که 
جلوی توقف تولید را بگیرند کمک کرد؟ برای یافتن پاســـــخ سوال خود با بنیان گذار و رئیس 

هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر به گفتگو نشستیم. 
مرتضی ســـــلطانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:  تمام افتخارم این است 40 سال سرباز تولید 
سرزمینم بودم و انشا اهلل تا آخرین نفس در عرصه تولید و توسعه تولید خدمتگذار خواهم 

بود .
ایـــــن نخبه کارآفرینی در کشـــــور ادامـــــه داد: یقین دارم بـــــا دانش و اســـــتعداد جوان های 

سرزمینمان بر تحریم ها غلبه می کنیم. 
بنیانگـــــذار گروه صنعتی و پژوهشـــــی زر در خصوص تحریم و راه حل عبـــــور از آن تصریح کرد:  
برای اینکه بتوانیم از مشـــــکالت عبور کنیم بایســـــتی از پتانســـــیل های سرزمینمان واز دانش  
جوان های بااســـــتعداد آن، به  درستی و در راستای تولید استفاده کنیم و یک کار جهادی به 

 تمام  معنا انجام دهیم. 
مرتضی سلطانی تاکید کرد: »سرزمین ما علی رغم تمامی فشارها و تحریم های نابجا با تالش 
و پشـــــتکار توانست با موفقیت، پیچ های ســـــخت تولید و صنعت را پشت سربگذارد. ما تنها 
انتظارمـــــان این اســـــت که نظارت های موازی در داخل کشـــــور؛ حداقل در مورد کســـــانی  که 
اهلیتشـــــان در حوزه تولید، مدیریت و کار جهادی اثبات شـــــده  است کمتر  شود تا بتوانیم در 

جهت رشد و شکوفایی کشور قدم های بزرگتری برداریم.
عضو شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی  در ادامه تصریح کرد: »پاسخگویی به سالئق 
مختلف ارگان های مختلف باعث شده بیش از 80 درصد توان تولیدی ها به  جای آنکه صرف 
تالش و کوشـــــش و توسعه، شکوفایی و صادرات شود صرف سواالتی گردد که گاها منطق 

هم ندارند و در اینجا  تولیدکننده متهم است؛ مگر اینکه عکسش ثابت شود.
 درصورتیکه  درســـــتش آن است که بگویندعملکرد سربازان خط مقدم تولید مناسب است ؛ 

مگر اینکه عکسش ثابت شود.
سلطانی در پایان گفت:  ما از رسانه ها خصوصا رسانه ملی درخواست داریم این خواسته را 
به مسئولین منعکس کند که وقت و توان ما در این برهه حساس تحریم باید صرف توسعه 
تولید و صادرات کشـــــور شود ومســـــئوالن باید به تحقق این موضوع  کمک کنند و به نحوی 
مانع زدایی  نمایند تا سرزمین مان  و کیفیت محصوالت تولیدی  آن را آن طور که باید و شاید 

به دنیا معرفی کنیم.

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر: 

" تمام افتخارم این است ۴0 سال 
سرباز عرصه تولید وطنم بودم "
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مدیرعامـــــل گروه میهن گفـــــت: قدردانی از پیشکســـــوتان و 
زحمات آنها وظیفـــــه تمام مدیران فعلی و آتـــــی گروه صنعتی 

میهن است.
به گزارش همگام بـــــا صنعت به نقل از روابـــــط عمومی گروه 
صنعتی میهن، آیین تقدیر از بازنشستگان گرانقدر گروه میهن 
با هدف تکریم و قدرشناســـــی از سال ها زحمات این عزیزان 
پر تالش با حضور حاج ایـــــوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی 
میهن، مهنـــــدس ابوالفضل پایداری مدیرعامـــــل این گروه، 
مهنـــــدس نیکخواه قائم مقام و جمعـــــی از مدیران و همکاران 

برگزار شد.
در این مراســـــم، تقدیرنامـــــه و هدایایی توســـــط حاج ایوب 
پایداری و مهندس ابوالفضل پایداری به بازنشستگان گروه 

صنعتی میهن اهدا شد.
حاج ایوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی میهن، در این جمع 
صمیمی که یکی از لحظات درخشـــــان در کارنامه کارآفرینی هر 
گروه صنعتی به شـــــمار می رود، از تـــــالش و همت همکاران و 
یاران این گروه در ســـــال های طوالنی فعالیت خود قدردانی 

ویژه کرد. 
مهندس ابوالفضـــــل پایداری مدیرعامل گروه صنعتی میهن 
نیز در این مراســـــم با بیان اینکه قدردانی از پیشکسوتان و 
زحمات آنها وظیفه تمام مدیران فعلی و آتی این گروه است، 
اظهار داشت: گروه صنعتی میهن، یک خانواده بزرگ صنعتی 
است و درســـــت مثل یک خانواده، باید صفا و صمیمیت و 

قدرشناسی در همه ابعاد آن موج بزند. 
وی همچنیـــــن بـــــر بهـــــره بـــــردن از تجربیات پیشکســـــوتان و 

بازنشستگان مجموعه گروه صنعتی میهن تاکید ویژه کرد.
این آییـــــن صمیمی و خاطره انگیز با رعایـــــت تمام پروتکل های 
بهداشـــــتی در سالن اجتماعات شهر لبنیات میهن برگزار شد و با 
گرفتن عکس های یادگاری فـــــردی و جمعی مهمانان به همراه 
بنیانگذار گروه صنعتی میهن، و  ثبت این لحظات به یادماندنی 

به پایان رسید.

درآستانه پنجاهمین سال آغاز به کار میهن و نوروز ۱۴00؛

آیین تقدیر از بازنشستگان گروه صنعتی میهن برگزار شد

خاطرنشـــــان می شود: سال 1400 مصادف است با پنجاهمین سال آغاز به کار گروه صنعتی میهن؛ از 
روزی که بنیانگذار این گروه، حاج ایوب پایداری با یک چرخ ســـــیار فروش بستنی کار خود را آغاز کرد 
حدود نیم قـــــرن می گذرد و امروز، این مجموعه برای بیـــــش از 25 هزار هم میهن عزیزمان فرصت 

اشتغال ایجاد کرده است.

جناب  آقای مهندس محسن احتشام
مدیریت محترم شرکت تروند زعفران قائن

مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم
و برایتان آرزوی صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم شادی روح و علو درجات

از خداوند متعال خواستاریم.

ماهنامه همگام با صنعت و پایگاه خبری تولید و اقتصاد )تولید آنالین(
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کنسرو خوراک بادمجان یک و یک محصولی 
خوشمزه و درجه یک از مواد درجه یک

کنسرو خوراک بادمجان یک و یک ، از پرطرفدارترین محصوالت این شرکت می باشد.
به گزارش همگام با صنعت، بادمجان یکی از صیفی جاتی اســـــت که در تمام فصول ســـــال وجود دارد و بر خالف 

تصوراتی که آن را بی خاصیت می داند سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. بادمجان خواص دارویی فراوانی 
دارد. بادمجان قطعًا یک هدیه از طرف مادر طبیعت اســـــت زیرا فواید ســـــالمتی و تغذیه ای بسیاری برای انسان 
ها فراهم می کند. بادمجان عضوی از خانواده تیره مشـــــابه ســـــیب زمینی، گوجه فرنگی و فلفل شیرین است. 

بادمجان منبع غنی فسفر، ناســـــونین، فوالت، ویتامین های B، کلسیم، پتاسیم، ویتامین A و بتا، کربوهیدرات، 
آهن، فیبر و ویتامین C است. و یک منبع ضد ویروسی مفید و مفید است .

کنسرو خوراک بادمجان یک و یک با داشتن عطر و طعم خوشمزه به سهولت در دسترس است و در مدت زمان کوتاهی در قابل مصرف می باشد . مشخصات 
این محصول به شرح ذیل است

چربی:6٫5گرم      نمک:2٫34گرم کربوهیدرات:14٫96گرم  انرژی : 134٫7کیلوکالری    
کنسرو بادمجان یک و یک محصولی درجه یک از مواد درجه یک است و با خیال راحت نوش جان کنید.

یونس ژائله 

یونس ژائله مطرح کرد:

" لزوم بازنگری در 
سیاست گذاری بانک ها در 

تأمین مالی تولید "

رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شـــــیرین 
عســـــل با انتقاد از عملکرد بانک ها در تأمین مالی 
و ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازنگـــــری سیاســـــت گذاری تامیـــــن مالی توســـــط 

بانک ها در سال جدید را خواستار شد.
رئیس اتاق تبریز از عملکرد بانک ها در تأمین مالی 
و ارائه تســـــهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی 

انتقاد کرد.
به گـــــزارش همگام بـــــا صنعت از اتـــــاق بازرگانی، 
یونـــــس ژائلـــــه در دیـــــدار نـــــوروزی با اســـــتاندار 
آذربایجان شـــــرقی، وجـــــود همدلـــــی و هماهنگی 
مابین مسئوالن استان را نعمتی بزرگ برای استان 
دانســـــت و گفت: با توجه به شعار سال، امسال 
وظایف خطیـــــری بر عهده داریم و در این شـــــرایط 
نیازمند تدوین نقشـــــه راه برای خود هســـــتیم تا 

به درستی قدم برداریم.

رئیس اتـــــاق تبریز ادامـــــه داد: واحدهای تولیدی 
اســـــتان آذربایجان شرقی در ســـــال 99 با همت و 
تالشـــــی مضاعف نه تنها در راســـــتای حفظ اشتغال 
قدم برداشـــــتند بلکه زمینه افزایش اشتغال زایی 

در استان را فراهم کردند.
رئیس هیئـــــت مدیره گروه صنایع غذایی شـــــیرین 
عســـــل همچنین با اشـــــاره به افزایش صادرات از 
اســـــتان در سال گذشـــــته نیز گفت: تنها در روز آخر 
عید، شـــــاهد صدور باالترین تعـــــداد گواهی مبدأ 
تاریـــــخ اتاق بودیم و از ســـــوی دیگـــــر میزان صدور 
گواهی مبدأ برای صادرات از اســـــتان در ســـــال 99 
نسبت به سال 98، 209 درصد رشد داشته است.
درصد باالیی از موانع تولید در خود استان 

قابل حل است
ژائله با اشـــــاره به لزوم برداشتن موانع سر 
راه تولید گفت: برای برداشتن موانع تولید استان 
بایـــــد از مجموعه خود اســـــتان آغاز بـــــه کار کنیم 
چراکه درصد باالیی از این موانع در خود اســـــتان 

قابل حل است.
او با انتقـــــاد از عملکرد بانک هـــــا در تأمین مالی و 
ارائه تســـــهیالت به واحدهـــــای تولیدی و صنعتی 
گفت: متأســـــفانه در این خصوص به درستی عمل 
نشده اســـــت که باید در ســـــال جدید، فکری در 

این زمینه شود.
رئیس اتاق تبریز همچنین بر لزوم اجرایی شـــــدن 
تمامی مصوبات شـــــورای گفت وگوی استان تأکید 
کرد و گفت: برای برداشـــــتن موانع، نمی توانیم با 
این مانع ها مدارا کنیم چراکه مشکالت گاه زاییده 

مالحظه کاری ها هستند.

بخـــــش خصوصی نقـــــش بســـــیار مهمی در 
تحقق شعار سال دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار 
اظهار کرد: بخـــــش خصوصی، تجـــــار، بازرگانان و 
صاحبـــــان واحدهـــــای صنعتی و تولیـــــدی، نقش 
بسیار مهم و خطیری در راستای تحقق شعار سال 

دارند.
محمدرضـــــا پورمحمـــــدی ابراز امیـــــدواری کرد: در 
ســـــال جدید شاهد اشـــــتغال زایی بیشـــــتر برای 
جوانـــــان، کاهش نرخ بیـــــکاری، افزایش تولید و 
به خصوص افزایش صادرات و سرمایه گذاری ها 

باشیم.
او با بیان اینکه سال 99، سال بسیار سختی برای 
دولـــــت و بخش خصوصـــــی بود، گفت: تشـــــدید 
تحریم های اقتصادی و شیوع کرونا ، آثار زیادی بر 
اقتصاد کشور داشتند اما به رغم  تمام مشکالت، 
شـــــاخص های اقتصادی کشـــــور و اســـــتان، مثبت 

است.
پورمحمدی از زحمـــــات و تالش های فعاالن بخش 
خصوصی اســـــتان در سال گذشـــــته قدردانی کرد 
و گفت: باوجود مشـــــکالت اقتصـــــادی، صاحبان 
واحدهـــــای تولیـــــدی و صنعتی اســـــتان در ســـــال 
گذشته هیچ نیروی کاری را تعدیل نکردند که این 

مردانگی آنها در تاریخ ثبت می شود.
او همچنین با بیان اینکه تا آخرین روز مســـــئولیت 
به تعهـــــدات خود در قبال  مـــــردم عمل می کنیم، 
اظهار داشـــــت: ریل گـــــذاری و تدوین نقشـــــه راه 
توسعه و رفع موانع تولید از اولویت های مدیریت 

اجرایی استان در سال جاری است.
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حســـــین مصطفی زاده، رئیس هیئـــــت مدیره صنایع 
غذایی بیژن، در نظر ســـــنجی صورت گرفته از سوی 
ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا به عنوان شخصیت 

سال صنعت غذا در سال 99 برگزیده شد.
به گزارش ماهنامه همگام با صنعت، ماهنامه صنت 
غذا ازسال 1389هر ساله با رای گیری از خوانندگان 
خود و عالقمندان در پایان هر سال، شخصیت سال 

صنعت غذا را معرفی می کند.
براســـــاس این گزارش، ســـــال 89 آقـــــای غالمعلی 
سلیمانی بنیانگذار گروه صنایع غذایی کاله، سال 
90 آقای مرتضی ســـــلطانی بنیانگـــــذار گروه صنعتی 
زر، ســـــال 91 آقـــــای فردیـــــن عالیـــــزاد رئیس هیئت 
مدیره گروه صنعتی عالیفرد )ســـــن ایچ( ، سال 92 
آقای احمد فتح الهی بنیانگذار شرکت سبزی ایران 
)ســـــبزان( ، ســـــال 93 آقای احمد صادقیان رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شـــــرکت تک ماکارون و 
دراژه، ســـــال 94 آقای دکتر مهدی کریمی تفرشـــــی 
مدیر عامل شرکت گلها، ســـــال 95 آقای مهندس 
علی شـــــریعتی مقدم مدیر عالی گـــــروه بین الملل 
نویـــــن زعفران، ســـــال 96 آقای مهنـــــدس بزرگمهر 
دادگر مدیر عامل شرکت دوشه آمل )هراز(، سال 

حســین مصطفی زاده، رئیس هیئت 
مدیره هلدینگ صنایع غذایی بیژن 
شخصیت ســال صنعت غذا درسال 

۱۳۹۹ شد
97 آقای صمد رســـــولوی بنیس مدیر عامل شرکت 
درنا و ســـــال 98 آقای مهندس عبداهلل قدوســـــی 
مدیر عامل شـــــرکت صنایع شـــــیر ایران )پـــــگاه( بر 
اساس انتخاب شما شـــــخصیت برتر سالهای 89 تا 

98 معرفی شدند.
امســـــال نیز با بررســـــی فرمهای پرشـــــده شخصیت 
سال صنعت غذا و شـــــمردن آراء، شخصیت صنعت 
غذا انتخاب و ســـــپس این انتخاب توســـــط شـــــورای 

سیاستگذاری نشریه مورد تائید قرار گرفت.
گـــــروه رســـــانه ای اگروفودنیـــــوز ونشـــــریه صنعت 
غـــــذا به نوبه خود از طرف تمامـــــی خوانندگان این 
ماهنامه به جناب آقای حســـــین مصطفی زاده مدیر 
هلدینـــــگ بیژن تبریک گفته و ســـــالی پـــــر بار برای 

ایشان آرزومندیم.  
به جهت این انتخاب، نشریه صنعت غذا چکیده ای 
از فعالیت ها و زندگی ایـــــن صنعتگر موفق را به نظر 

شما خوانندگان محترم می رساند.

حسین مصطفی زاده مدیر 
هلدینگ بیژن و کارآفرین برتر 
سال 96و 97 و98

حســـــین مصطفی زاده در ســـــال 1355، در تهران 
متولد شـــــد. میدان حســـــن آباد، اولین جایی بود 
کـــــه فعالیت هـــــای اقتصادی  وی،  به طـــــور جدی و 
حرفه ای،  آغاز شـــــد. گرچه آن هایـــــی که کودکی و 
نوجوانی حســـــین را به خاطر دارند، اقرار دارند که 
او از همـــــان زمان، شـــــّم و فهم اقتصـــــادی باالیی 
داشـــــت. اقوام و دوستان حســـــین،  خاطرات زیاد 
و شـــــیرینی از عالیـــــق اقتصـــــادی او در این دوران 
در ذهـــــن دارند که شـــــاید شـــــنیدنی ترین آن ها، 
خرید کلیه اغذیه بوفه مدرسه شـــــان و فروختن 
با ســـــود بیشـــــتر به بچه های مدرسه بوده است. 
از این رو پیش بینـــــی موفقیت های اقتصادی امروز 
مصطفـــــی زاده،  از همـــــان ابتدا، کار خیلی ســـــختی 

نبوده. 
حســـــین مصطفـــــی زاده همزمان بـــــا تحصیل و اخذ 
کارشناسی ارشد در رشـــــته مدیریت بازرگانی، به 
تبع کار و حرفـــــه پدر ، وارد حـــــوزه تولید و فروش 
لوازم ایمنی و آتش نشـــــانی شـــــد. امـــــا او در این 
کار هم گوی ســـــبقت را از دیگران ربود و ریاســـــت 
اتحادیه ایمنی را به عهده دار شد و در عین حال، 
نائب رئیس کمیته اقتصادی اتاق اصناف هم شد.
ورود مصطفی زاده بـــــه حوزه صنایع غذایی، اتفاق 
دیگـــــری بود هم برای او و هـــــم برای صنعت غذا. 
از ســـــال 1393 مدیریت شـــــرکت صنایـــــع غذایی 
بیـــــژن را به عهده گرفت و تحـــــوالت بزرگی در این 
واحد تولیدی به وجـــــود آورد. اگرچه قدمت بیژن 
بـــــه ســـــال 1348 بازمی گـــــردد، امـــــا در زمانی که 
مصطفـــــی زاده آن را تحویل گرفـــــت، عمال این برند 
خوشنام ســـــال های دور ورشکسته شده بود که 
حتی توان پرداخت هزینه های تبلیغات انجام شده 
و بدهی تامین کنندگان اش را نداشت. خیلی ها با 
افسوس و حســـــرت به این برند خوشنام صنعت 
غـــــذای ایران نـــــگاه می کردند، و باید کســـــی این 
مشـــــکل را حل می کرد. کسی که دل قوی داشت 
و خطر کرد و وارد میدان شـــــد، مصطفی زاده بود. 
او ابتدا انباری از مشکالت تحویل گرفت و انبوهی 
از مطالبات و وعده های محقق نشده. اما مدیریت 
مصطفـــــی زاده به گونه ای بود که توانســـــت همه 
موانـــــع را از میان بردارد و یک بـــــار دیگر بیژن را به 
برندهای برتر صنایع غذایی ارتقاء دهد. در دوره 
مدیریت مصطفی زاده، صنایع غذایی بیژن جهشی 
قابل توجه را تجربـــــه کرد، به نحوی که به اعتراف 
کارشناسان و متخصصان صنایع غذایی، سال 93 
و ورود مصطفی زاده به این مجموعه را باید نقطه 
عطفی در بیژن به حساب آورد. شرکتی که داشت 
در عداد ســـــایر شرکت های غذایی پیش می رفت، 
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بـــــا مدیریت مصطفـــــی زاده، فاصلـــــه ای معنادار با 
دیگران پیدا کرد. 

برهمه این  اقدامات و تالش های وی برای بهبود 
و توسعه بیژن، تاسیس شرکت بین المللی پخش 
بیژن را نیز بیافزایید. مصطفی زاده سازمان فروش 
بیژن را تاســـــیس کرد و مدیریت آن به همسر وی، 
نرگس الهیاری محول شد. پخش بیژن هم با تکیه 
بـــــر روش های مدرن در توزیـــــع مویرگی، در کمتر از 
پنج ســـــال،  به بزرگ ترین شـــــرکت پخش و توزیع 

خصوصی کشور تبدیل شد.
کسب جوایز ملی و بین المللی

بیـــــژِن بعـــــد از مصطفـــــی زاده، عـــــالوه بـــــر 
ســـــالمت،   اعتبـــــار  توانســـــت  خوشـــــنامی 
کیفیـــــت و تنوع محصـــــوالت غذایی را نیـــــز از آن 
خود کند. این ها در حد یک شـــــعار و تشـــــریفات 
نیســـــت. بیژن در این مدت، برای هریک از این 
اهداف، توانســـــته اعتبارنامه هـــــا و جوایز ملی و 
بین المللی کســـــب کند. برخی از مهم ترین جوایز 
و دســـــتاوردهای بیژن در دوره مدیریت حسین 

مصطفی زاده،  عبارتند از:
1.برگزیده برند محبوب مصرف کنندگان

بیژن در هفتمین نظرسنجی ســـــاالنه برند محبوب 
مصرف کننـــــدگان در گروه هـــــای »رب گوجه فرنگی 
-انواع ســـــس« بر اســـــاس نتایج آرای نظرســـــنجی 
مردمی، »تندیس زرین برند محبوب ایرانی ســـــال 
99« را از آن خود کرد. گرچه شرکت بین المللی بیژن 
در ســـــبد غذایی خود محصوالت متنوعی دارد، اما 
در تولید انواع سس و کیفیت شان پیشرو است و 
اختصاص این تندیس به بیژن، مهر تایید مردم و 

مصرف کنندگان بر این باور است.
در  مصرف کننـــــدگان  محبـــــوب  برنـــــد  نظرســـــنجی 
شـــــبکه های اجتماعی برگـــــزار می شـــــود و مردم و 
مصرف کنندگان مســـــتقیما به گزینه های مورد نظر 

خود رای می دهند و برند محبـــــوب خود را انتخاب 
می کنند و به همین دلیل برگزیده شدن دو گروه 
از محصوالت بیژن را می توان نشـــــان از همراهی و 

رضایت مردم دانست.
مدل اجرایـــــی جشـــــنواره برند محبـــــوب، مبتنی بر 
نظرسنجی گســـــترده مردمی است، برای شناسایی 
میزان هواداری مصرف کنندگان در هر یک از گروه 
کاال و خدمـــــات، تا ضمـــــن ایجاد زمینه مشـــــارکت 
گسترده مصرف کنندگان در این نظرسنجی، بتوان 
ارزیابی قابل اعتمادی از طیف گســـــترده برندهای 
فعال در گروه های مختلف کاال و خدمات به دست 

آورد
۲.پیشتاز در رعایت حقوق مصرف کنندگان

اهـــــدای تندیـــــس و گواهینامـــــه رعایـــــت حقـــــوق 
بیژن،  مصرف کنندگان به شـــــرکت صنایع غذایی 
بعد از کســـــب »تندیس زرین برند محبوب ایرانی 
ســـــال 99« افتخـــــار دیگـــــری بود که بـــــه مجموعه 
دســـــتاوردها و افتخـــــارات خانـــــواده بـــــزرگ بیژن 
اضافه شـــــد. افتخاری کـــــه در رأس افتخارات یک 
شـــــرکت صنایع غذایی قرار می گیرد. گواهینامه ای 
که نشـــــان از تایید رعایت حقوق مصرف کنندگان 
دارد، یعنی راه را درســـــت پیموده ایم. اهدای این 
نشان در نیمه های ســـــال، پمپاژ انرژی بود به کل 

مجموعه. 
ایـــــن گواهینامـــــه در مراســـــم هفتمیـــــن همایش 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله 
صادقی، رئیس ســـــازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران، به حسین مصطفی زاده، مدیرعامل 
هلدینـــــگ بیـــــژن اهدا شـــــد. عنوانی کـــــه بیژن با 
تکیه بر اصول همیشـــــگی خود و وفاداری نســـــبت 
به مشتریان اش، توانســـــت به آن دست یابد تا 
هم چنـــــان طعم زندگی به مـــــذاق مصرف کنندگان 

بیژن خوش باشد.

3.اخذ تندیس سیب سالمت
شاید به جرات بتوان گفت یکی از بزرگترین اتفاقات 
سال 99 مجموعه بیژن و صنعت غذایی کشور، اخذ 
تندیس ســـــیمین از چهارمین جشنواره ملی صنعت 
سالمت محور بود. همیشه زمانی که حرف از سس 
باشد، ناگهان همه ذهن ها به سمت طعم، رنگ و 
لعاب می رود. شاید کمتر کسی باشد که در هنگام 
خرید سس به بحث سالمت آن نیز دقت کند، ولی 
مجموعه بیژن با توجه به رعایت اصول حرفه ای در 
تولید و اســـــتفاده از بهترین مواد اولیه، موفق به 

کسب این تندیس شد.
نابغه کارآفرینی کشور

غیـــــر از بیزینـــــس و تجـــــارت، یکـــــی دیگـــــر از 
توان  مصطفی زاده،  مشـــــهود  استعدادهای 
ایجاد اشـــــتغال و کارآفرینی است. همین استعداد 
وی باعث شده اســـــت که مصطفی زاده کارآفرین 
برتر کشور طی سال های 96،97 و 98 باشد و چهره 
برگزیده اتاق بازرگانی ایران در کارآفرینی و حمایت 
از تولید ملـــــی. نبوغ وی در عرصـــــه کارآفرینی، در 
استخدام 40 عنوان شغلی، در یک سال کرونایی 
در بیژن، نمودی دوباره یافت و رکوردی کم سابقه 
به حســـــاب می آید. در حالیکه خیلی از شرکت ها و 
کارخانه ها در ســـــال جاری به دلیـــــل رکود و تورم، 
تعطیل شـــــده بودند، بیژن آگهی استخدام پخش 
کرد و جذب نیرو داشـــــت. این اقدام در راســـــتای 
هدف ایجاد 10 هزار فرصت شـــــغلی جدید بود که 
از ابتدای ســـــال توســـــط مدیرعامل هلدینگ بیژن 
مطرح شـــــده بود. به این ترتیب، بیژن از آغاز سال 
1400، با جهشی عمده در نیروی کار مواجه خواهد 
بود که در عین حال، اقدامی مهم و غیرقابل انکار 
در حوزه کارآفرینی محســـــوب می شـــــود. گامی که 
بیژن برداشـــــت و مایه حیرت خیلی از کارآفرینان و 

اقتصاددانان شد.
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مراسم رونمایی 
از محصوالت گروه 
دانش بنیان تک ژن 
زیست توسط رئیس 
جمهور برگزار شد

مراســـــم رونمایی از محصوالت گـــــروه دانش بنیان 
تک ژن زیست و شتاب دهنده الکتو ویژن با حضور 
رســـــمی تنی چند از مسئولین و مدیران و به صورت 

ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش همگام با صنعت ، در این مراســـــم از پنج 
محصول جدید اســـــتارتر ماســـــت هم زده،اســـــتارتر 
ماست قالبی،واکسن آنتی یرسین،کرم کنترل کننده 
اگزما پروبیوتیک و توکسین بایندر که توسط شرکت 

تک ژن زیست بومی سازی شده، رونمایی شد.
دکتر مریم تاج آبـــــادی ابراهیمی، مدیر عامل گروه 
دانش بنیان تک ژن زیســـــت و موســـــس شـــــتاب 
دهنده زیســـــت محصول پارسیان )الکتوویژن(.در 

گزارش خود به رئیس جمهور گفت:
ما میکروبیولوژیست ها میکروب ها را امپراطورهای 
نامرئی زمین می دانیم. ایـــــن موجودات نامرئی ما 
را در برابر میکروب های بیماریزا محافظت می کنند. 
ما می توانیـــــم با تقویت این میکـــــروب های مفید 
که اصطالحا پروبیوتیک یـــــا برای زندگی می گوییم 
به ارتقا سالمتی کمک کنیم. پروبیوتیک ها بهترین 
گزینه جهت تقویت سیستم ایمنی و کاهش مصرف  
آنتی بیوتیک ها و ضامن ســـــالمت موجودات زنده 
هســـــتند. با این دیدگاه شرکت تک ژن با همکاری 
جناب آقای دکتر محمد حســـــین مدرســـــی اســـــتاد 
دانشـــــگاه تهران و آقای مهندس مقتدایی تشکیل 
شـــــد. ما بـــــرای اولین بار شـــــاخه تولیـــــد میکروب 
های کاربـــــردی را در وزارت صنایع بـــــاز کردیم و در 
مقیاس صنعتی با تکنیک فریز درایر شروع به تولید 
نمودیـــــم. الزم به ذکر اســـــت که تحقیقـــــات برای 
جداســـــازی ایزوله های پروبیوتیک یک دهه قبل 

شروع شده بود.
در حال حاضر 200 نیروی متخصص مستقیم و 350 
نیروی غیر مســـــتقیم داریم. تاکنـــــون 50 محصول 
پروبیوتیک شـــــامل مواد اولیـــــه و محصول نهای را 

تولیـــــد و به بازار عرضه نموده ایـــــم. در تولید تک 
تک این محصوالت از ایزوله میکروبی جداســـــازی 
شده از منابع طبیعی ایران اســـــتفاده شده است. 
این ســـــویه های پش شناسایی ها و انجام آزمون 
های آزمایشگاهی در مدل حیوانی و سپس در فیلد 
و یا کارآزمایی های بالینی ارزیابی شـــــده اند و پس 
از دریافت شناســـــنامه و کســـــب مجوزهای الزم به 
بازار عرضه شـــــده اند. اگرچه در این مسیر سختی 
های بســـــیاری را تحمـــــل کرده ایم و رقابت بســـــیار 
ناعادالنه ای را با شرکت های چند ملیتی و واردات 
این محصوالت داشـــــتیم اما با تکیه بر دانش فنی، 
تحقیقات مســـــتمر و کیفیت و قیمت مناسب شرکت 
برتر و معتمد بازار شده ایم. الزم است تاکید کنم با 
توجه بـــــه اینکه ما ماده اولیه را خودمان تولید می 
کنیم هیچ گونه واردات ماده اولیه نداشـــــته ایم و 

ریالی ارز رسمی و یا نیمایی نگرفته ایم.
افتخار می کنیم که با گذشـــــت یـــــک دهه فعالیت 
صنعتی در حـــــوزه تولید پروبیوتیـــــک در حال حاضر 
نـــــه تنها در این زمینه خودکفا می باشـــــیم بلکه به 
5 کشـــــور صادرات محصول داریم و در حال حاضر 
برای انتقال تکنولوژی به کشـــــور های دیگر در حال 

مذاکره ایم.
تقریبـــــا دو ســـــال پیـــــش به دســـــتور آقـــــای دکتر 
ستاری شـــــتاب دهنده زیســـــت محصول پارسیان 
)الکتوویـــــژن( را ثبت کردیم و این 5 محصول را که 
افتخار رونمایی از آنها را در محضر حضرتعالی داریم 
نتیجه سایکل اول این شـــــتاب دهنده می باشد. 
در حال حاضر 17 تیم دیگر در سایکل دوم در حال 
فعالیت می باشند که ان شااهلل ثمره کار ان تیم ها 

هم بتواند گره ای از مشکالت کشور بگشاید.
دکتـــــر تاج آبـــــادی ابراهیمی در ادامـــــه به معرفی 2 
محصول اســـــتراتژیک واکسن یرســـــینا و استارهای 

لبنی پرداخت:

واکسن یرسینیا:
15 هـــــزار میلیارد تومان فروش حوزه آبزیان، 
712 هزار تن تولیـــــد 99، هدف گذاری تولید 
1٫5 میلیـــــون تن اســـــت. اما هیچ واکســـــنی در این 
زمینه تولید نشده بود و متاســـــفانه درصد بسیار 
باالیی از تولیـــــد بعلت عفونت هـــــای باکتریایی و 
ویروسی معدوم می شـــــوند. از طرف دیگر در این 
مزارع از آنتی بیوتیک یا مواد شـــــیمیایی برای کنترل 
عفونت ها اســـــتفاده می شـــــود که باقـــــی مانده 
این آنتی بیوتیک در الشـــــه حیـــــوان لطمات جبران 
ناپذیری را در گسترش مقاومت آنتی بیوتیک اجاد 
می کند. از طرف دیگر محصولی که باقی مانده آنتی 

بیوتیک دارد امکان صادرات ندارد.
با توجه به اهمیت واکسیناســـــیون در حوزه آبزیان 
سه واکســـــن باکتریایی و سه واکسن ویروسی در 
اولویت قرار گرفت و این پروژه با هدایت و رهبری 
آقای دکتر مهدی سلطانی استاد و پژوهشگر ممتاز 
دانشـــــکده دامپزشکی دانشگاه تهران کلید خورد. 
و اولین محصول این تیم واکسن یرسینیا می باشد 
که پس از کارآزمایی های و اثبات اثر بخشـــــی باالی 
95 درصد و اخذ مجوز ســـــازمان دامپزشکی به بازار 
عرضه شـــــد. و بقیه واکســـــن هـــــای باکتریایی نیز 

مراحل نهایی ورود به بازار را سپری می کنند.
استارتر لبنی:

هر شـــــیری که تبدیل به ماســـــت، پنیر یا هر 
محصـــــول تخمیـــــری دیگری می شـــــود برای 
انجام فرآینـــــد تخمیر به آن اســـــتارتر لبنی می زنند. 
استارترهای لبنی همون میکروبهایی هستند که با 
رشد شون تولید اسید کرده و ایجاد لخته ماست یا 
پنیر را می کنند. سالیانه حدود چند ده میلیون دالر 

واردات استارتر لبنی در کشور داریم.
از دو منظـــــر تامین ایـــــن ماده اولیـــــه صنعت لبنیات 
بســـــیار حائز اهمیت و استراتژیک است. 1- اگر روزی 
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به هر دلیلی اســـــتارتر وارد نشود هیچ شیری تبدیل 
به ماســـــت و پنیر نمی شـــــود. 2- با توجه به اینکه 
اســـــتارترها میکروب هـــــای زنده می باشـــــند و این 
باکتری ها در محصول نهایی زنده می مانند و توسط 
کل مردم مصرف می شوند. بهتر است از سویه های 
بومی ایرانی استفاده شود که هم با توجه به زیست 
بوم با مردم ما سازگاری بیشتری دارند و هم طعمی 

را ایجاد می کنند که به ذائقه ما نزدیک تر است.
اگـــــر بخواهم صحبت هایم را جمـــــع بندی کنم باید 

عـــــرض کنم آنچه مـــــا از دنیای میکروارگانیســـــم ها 
اســـــتخراج و تولید می کنیـــــم چـــــه پروبیوتیک ها، 
چه اســـــتارترهای لبنی یا واکســـــن ها ضامن امنیت 
ســـــالمت مردم، امنیت غذای مـــــردم و حتی امنیت 
اشـــــتغال صنایع عظیمی مثل صنعت لبنیات یا تولید 
پروتئین است. از سوی دیگر توجه ویژه به پدافند 
غیر عامل و استفاده حداکثری از سویه های بومی 
که سازگاری بیشتری با زیست بوم طبیعی ما دارند 

بسیار حائز اهمیت است.

دکتر تاج آبـــــادی در پایان گفـــــت :  جناب آقای 
دکتـــــر روحانی آنچـــــه در ایـــــن دوره  مـــــا تولید 
کننـــــدگان دانش بنیان به صحنـــــه آوردیم فقط 
ســـــرمایه مان نبوده بلکه در ایـــــن جهاد آبرو و 
حیثیت آکادمیک مان را وســـــط گذاشـــــته ایم تا 
توانســـــته ایم کشـــــور را به خودکفایی برسانیم 
ان شااهلل با پشـــــتبانی دولت واقعا مانع زدایی 
هایی انجام شود و تولید داخلی به ثمره واقعی 

خودش برسد.
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صنایع معدنی

عباس آرگون 

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــا ق ایــران در گفتگــو با 
همگام با صنعت:

" رفع موانع تولید و 
مقررات زدایی خود بمثابه 

رفع تحریم های داخلی 
است، برای تحقق شعار 
سال از اولویت ویژه ای 

برخوردار است "

رئیس هیات مدیره شـــــرکتهای نصر مبیـــــن ایرانیان 
کشـــــور گفـــــت : نااطمینانی تولیدکننـــــدگان از دولت 
تاثیرات بســـــیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشـــــور بر 
جای می گذارد وکســـــب وکارها را با مشـــــکل مواجه 
کرده و باعث کاهش ســـــرمایه گـــــذاری های داخلی 
وجذب ســـــرمایه هـــــای خارجـــــی ودر نتیجه کاهش 

اشتغال و در آمد مردم را بدنبال دارد
عباس آرگون در پاســـــخ به سئوال همگام با صنعت 
مبنی بر اینکـــــه “بـــــرای حمایـــــت از تولیدکنندگان و 
صادرکننـــــدگان چـــــه کاری باید صـــــورت بپذیرد که 
شعار ســـــال 1400 تحقق یابد و موانع تولید در کشور 
چیست؟” گفت:مقام معظم رهبری همانند سالهای 
گذشته  که موضوعات  اقتصادی را برای نام گذاری 
ســـــال مطرح می فرمودند، سال 1400 را نیز به همین 
موضوع اختصاص داده و ســـــال تولید، پشـــــتیبانی 
ها ومانع زدایی ها نـــــام گذاری کردند چراکه بدلیل 
تحریم ها ظالمانه علیه کشـــــورمان، شیوع گسترده 
ویـــــروس کرونا و تـــــورم باال در یکســـــال گذشـــــته 

مشکالت اقتصادی بیش از پیش گردیده و کماکان 
مشـــــکل اصلی و اساســـــی کشـــــور ناشـــــی از مسائل  
اقتصادی اســـــت و ایـــــن نامگذاری بـــــه عنوان یک 
راهبرد می بایستی دنبال شود و نباید جایگاهش به 
یک شعار که طی سال توسط مسئولین تکرار میشود 
تقلیل یابد و بایســـــتی تولید را محور فعالیت ها قرار 
داد وحداکثر تـــــالش در بخش های مختلف حاکمیت 

برای عملی نمودن آن صورت پذیرد.
رئیس هیات مدیره شـــــرکتهای نصر مبیـــــن ایرانیان 
کشـــــور افزود:در تولید کاالها در نظـــــر گرفتن مقوله 
مزیت های نســـــبی و مزیـــــت های رقابتی در کشـــــور 
وهمچنیـــــن صـــــادرات محـــــور بـــــودن آن وتوجه به 
بازارهـــــای داخلی و بازارهای بیـــــن المللی ونیازمندی 
های آن بازارها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است 
وبرای اینکـــــه بتوانیم افزایش در تولید را در کشـــــور 
شاهد باشیم نیاز به بستر سازی برای احیا و افزایش 
ســـــرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های 
خارجی  از یک سو و همچنین امنیت سرمایه گذاری از 

دیگر سو می باشیم.
مضافا نیـــــاز به توســـــعه تعامـــــالت و ارتباطات بین 
المللی  از طریق دیپلماســـــی فعال اقتصادی وحضور 
در پیمانهای منطقه ای وبین المللی است وهمکاری 
با صاحبان دانش وتکنولوژی های روز دنیا می تواند 
به کیفیت وقیمت تمام شـــــده کاالها تولیدی کمک 
کنـــــد ،واینکار ها در فضای با ثبـــــات وتوام با آرامش 

انجام می گیرد.
آرگـــــون در ادامه گفت: افزایش وجهش تولید از یک 
طرف نیاز به حمایت وپشتیبانی ها دولتی وحکومتی 
دارد واز طرف دیگر نیاز به مانع زدایی ، ولی رفع موانع 
که پیش روی تولیدات در کشـــــور اســـــت ومقررات 
زدایی که خود بمثابه رفع تحریم های داخلی اســـــت 
به نظـــــر از اولویت باالتری برخورداربـــــوده و مهمتر از 

حمایت ها وپشتیبانی های از تولید می باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتـــــاق بازرگانی ایران افزود:  
در این راســـــتا کاهش نا اطمینانی ها از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار اســـــت چرا که نااطمینانی ها تاثیرات 
بســـــیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور بر جای می 
گذارد وکســـــب وکارها را با مشـــــکل مواجـــــه کرده  و 
باعث کاهش ســـــرمایه گذاری هـــــای داخلی وجذب 
ســـــرمایه های خارجی ودر نتیجه کاهش اشـــــتغال و 
در آمد مردم را بدنبال دارد و رشـــــد اقتصادی کشور 
را کاهش می دهد وپیش بینی پذیری را با مشـــــکل 
مواجه نموده وبرنامه ریزی برای فعالیتها را تحت تاثیر 

جدی قرار می دهد
و همچنیـــــن پرهیز از اقـــــدام ومداخلـــــه دولت برای 
قیمت گذاری بصورت دستوری وتنظیم بازار با صدور 
بخش نامه ها ودســـــتورالعمل ها و حرکت به سمت 
اقتصاد آزاد ورقابتی  وتعیین قیمت توسط مکانیسم 
بازار و دوری جستن از تصمیمات خلق الساعه و ثبات 
بخشی به قوانین ومقررات جهت افزایش پیش بینی 
پذیری و کاســـــتن از تورم قوانیـــــن و همچنین  تنقیح 
قوانین ومقررات زائد  در راستای بهبود فضای کسب 
وکار  وافزایش تولید از اهمیت بسیار  باالی برخوردار 

است.   
این فعال اقتصادی  ادامه داد : حمایت و پشتیبانی 
ها از تولید بـــــا افزایش جذابیت در بخش های مولد 
اقتصادی وتسهیل ونظامند کردن مجوز های کسب 
وکار برای هدایت بیـــــش از پیش  نقدینگی از بخش 
های غیر مولد به ســـــمت بخش هـــــای واقعی ومولد 
اقتصاد میسرمیشـــــود.وهمچنین با برقراری  عدالت 
مالیاتـــــی وحمایت هـــــای مالیاتـــــی از تولیدکنندگان 
وبخش های شفاف اقتصادی وکمک در جهت تامین  
منابع مالی و ســـــرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها با 

نرخ های مناسب بسیار حائز اهمیت است .
وی در پایـــــان گفـــــت: از دیگر مولفه هـــــای حمایت از 
تولید می توان به ایجاد تســـــهیل بـــــرای تامین مواد 
اولیـــــه مورد نیاز و بموقع بنگاه های تولیدی ، فراهم 
نمودن شرایط مناســـــب برای صادرات کاالها ،ثبات 
بخشی وپیش بینی پذیر نمودن نرخ ارز و مبارزه جدی 

و عملی با فساد وقاچاق کاال اشاره کرد
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ناصر تقی زاده

مدیرعامل شرکت چادرملو عنوان کرد

" انقالب معدنی با رفع 
بروکراسی اداری واگذاری 

معادن محبوس "

مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو اظهار داشت: معادن اکتشاف نشده 
بســـــیاری خصوصًا در کویر مرکزی ایـــــران وجود دارد 
و چادرملو با خرید تجهیزات پیشـــــرفته، آمادگی این 
را دارد که به صورت نامحدود در اکتشـــــاف معادن 
ســـــرمایه گذاری کند. ایران در بخـــــش معدن دارای 
یک مزیت است و اکتشـــــاف، آغازی برای این است 
که مـــــواد اولیه محبـــــوس در زمین آزاد شـــــود و به 
مقدمه ای برای رونق و جهش تولید تبدیل شـــــود. 
در حال حاضر شـــــرکت چادرملو 10 دســـــتگاه حفاری 
خریـــــداری کرده  و اگـــــر 50 تا 60 هـــــزار کیلومتر مربع 
پهنه معدنی در اختیار این شـــــرکت قرار داده شود، 
به راحتی می توانیم در حوزه اکتشـــــاف، دســـــت به 

سرمایه گذاری گسترده بزنیم.
به گزارش همگام با صنعـــــت، مهندس تقی زاده در 
گفت و گو با  چیالن  گفت: برای رســـــیدن به اهداف 
صنعت فوالد کشور در افق 1404 باید 60 میلیون تن 
به تولید سنگ آهن اضافه شـــــود. این امر نیازمند 
تمرکز بیشتر بر اکتشـــــاف است و شرکت چادرملو در 
حال تجهیز خود برای انجام اکتشاف گسترده است. 
در کل، برای تامین مواد اولیه به اکتشاف نیاز داریم 
و چادرملو تجهیزات و ماشـــــین آالت موردنیاز را برای 
حفـــــاری تا عمق بیش از ســـــه هزار متـــــر تامین کرده 

است.
بروکراسی اداری چالش بزرگ معدن کاری

تقی زاده خاطرنشان ساخت: متاسفانه برخی 
پهنه ها بدون اکتشـــــاف واگذار شده اند که 
در این رابطه باید در واگـــــذاری پهنه ها تجدیدنظر 
صـــــورت گیرد. پهنه هـــــای معدنی زیادی در کشـــــور 
واگذار شـــــده، بـــــدون این که بـــــر روی این پهنه ها 
عملیات خاصی صورت گیرد. مجوزهای اکتشـــــاف و 
پروانه های بهره برداری متعددی در کشور، در حال 

خاک خوردن اســـــت و این امر به محبوس شـــــدن 
معادن منجر شـــــده است. دســـــتور وزیر صمت برای 
آزادسازی معادن محبوس، نکته بسیار مثبتی است 
که می تواند آغازگـــــر تحولی جدید یا حتی انقالبی در 

بخش معدن باشد.
تقی زاده ادامه داد: صرف داشـــــتن یک کاغذ برای 
اکتشـــــاف یا بهره برداری از معدن، حقی برای کسی 
ایجاد نمی کنـــــد و دارنده باید تخصص و ســـــرمایه 
مورد نیاز در بخش معدن را داشته باشد. برای ایجاد 
تحول بزرگ در بخش معدن، باید بروکراسی اداری 
موجود رفع شود تا مجوزهای اکتشاف و پروانه های 
بهره برداری در اختیار شـــــرکت هایی قرار گیرد که در 

این زمینه از تخصص و سرمایه الزم برخودارند.
مزیت ایران در بخش معدن

مدیرعامـــــل چادرملو تأکید کرد: کشـــــور ما در 
بخش کشـــــاورزی مزیت زیادی ندارد، اما در 
بخش معدن دارای مزیت های بزرگ اســـــت و باید 
جهت توســـــعه کشور و ایجاد مشـــــاغل پایدار از این 
مزیت اســـــتفاده کنیم. اگر با حل مشکل بروکراسی 
اداری، معادن محبوس به ســـــرعت به شرکت های 
کارآمد واگذار شـــــود، پتانســـــیل های بخش معدن، 

زودتر بالفعل خواهد شد.
تقی زاده ادامه داد: در حال حاضر شـــــرکت چادرملو 
10 دستگاه حفاری خریداری کرده  و اگر 50 تا 60 هزار 
کیلومتر مربع پهنه معدنی در اختیار این شـــــرکت قرار 
داده شـــــود، به راحتی می توانیم در حوزه اکتشاف، 
دست به سرمایه گذاری گسترده بزنیم. وی افزود: 
در حوزه اکتشـــــاف، لزومی به این نیســـــت که حتمًا 
آهن کشف شود و کشـــــف عناصر دیگر نیز به رونق 
تولید کمک خواهد کرد. وی توضیح داد: چادرملو به 
دنبال دســـــتیابی به تکنولوژی حفاری عمیق است و 

در حال خریداری ماشین آالت مورد نیاز در این حوزه 
هستیم.

D19 آخرین وضعیت پهنه معدنی
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در مورد پهنه معدنی D19 گفت: ما تاکنون 8 
تا 9 هزار متر در این پهنـــــه معدنی حفاری کرده ایم. 
اسناد مناقصه باطله برداری نیز آماده شده است و 
امیدوارم بـــــه زودی بتوانیم مجوز الزم برای عملیات 
باطلهّ برداری را دریافت کنیم. مسائل محیط زیستی 
مربوط به پهنه D19 در حال برطرف شـــــدن اســـــت 
و ما حدفاصل عقدا تـــــا اردکان، 35 کیلومتر فضای 
ســـــبز ایجـــــاد کرده ایم. بنـــــده عمیقًا بـــــه حفاظت از 
محیط زیســـــت اعتقاد دارم و باید بـــــا راه کاریی نظیر 
جنگل کاری هـــــای جدید، به شـــــرکت ها اجازه داده 

شود تا به استخراج معادن بپردازند.
یـــــک الگوی جدیـــــد برای ســـــرمایه گذاری در 

کشور
مهنـــــدس تقـــــی زاده در گفت و گـــــو با  چیالن  
خاطرنشـــــان کرد: راه توســـــعه اقتصاد کشـــــور از 
هدایت شـــــرکت ها بـــــه ســـــرمایه گذاری در مناطق 
مختلف می گذرد. در این رابطه طرح انتقال آب خلیج 
فارس به فالت مرکزی ایران، با کمک ســـــه شرکت 
بـــــزرگ معدنـــــی بدون هزینـــــه دولت انجام شـــــد. 
شرکت هایی که مازاد نقدینگی دارند، می توانند در 
پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کنند و در این رابطه 
الزم است که دولت از شرکت ها و سرمایه گذاری ها 
حمایـــــت کند. الگوی اجـــــرای طرح انتقـــــال آب خلیج 
فارس در همه سرمایه گذاری ها قابل تکرار است و 
می توان با تشکیل کنسرسیوم های معدنی این امر 

را انجام داد.
منبع : چیالن
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مدیر بازرگانی گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 
خبر داد:

راه اندازی بزرگ ترین خط رنگ پودری 
تمام اتوماتیک ورق آلومینیوم در گروه 

کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

با وجود مشکالت ناشی از تحریم و همچنین تعامل 
نامناسب مســـــئولین امر با واحدهای تولیدی، گروه 
لومینیوم توانسته است  کارخانه های تولیدی نورد آ
با تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال، اعتماد 
مشـــــتریان را به خود جلب کنـــــد. این گروه صنعتی، 
بازســـــازی و نوســـــازی خطوط اصلی تولیـــــد مطابق 
تکنولوژی  های روز را در دســـــتور کار قرار داده است 
تا همچنان به پیمودن مســـــیر توسعه ادامه دهد. 
در این راستا، با الهام هاشمی، مدیر بازرگانی گروه 
لومینیوم به گپ وگفت  کارخانه های تولیـــــدی نورد آ
نشسته ایم که مشروح آن در ادامه خواهید خواند:

در خصوص پیشـــــینه فعالیت شـــــرکت نورد 
آلومینیوم، توضیحاتی بفرمایید.

شـــــرکت گروه کارخانـــــه های تولیـــــدی نورد 
لومینیوم )ســـــهامی عام( در ســـــال 1351 در زمینی  آ
به مســـــاحت 22 هکتار توســـــط بخش خصوصی در 
شهر اراک  تاسیس شد.  این شـــــرکت با برخورداری 
از نیروی کار مجـــــرب و تکنولوژی منحصر به فرد نورد 
گـــــرم و تجهیـــــزات مـــــدرن  متالـــــورژی، از بزرگ ترین 
لومینیوم  تولید کنندگان انواع محصـــــوالت نوردی آ
در خاورمیانه  به شـــــمار می آیـــــد.  ظرفیت تولید این 
شرکت ســـــالیانه 24 هزار  تن ورق ، تسمه و کویل 
لومینیوم کلد، پلیت و محصوالت رنگی  لومینیوم، آ آ
لومینیومی است. محصوالت این شرکت در صنایع  آ
خودروسازی، ساختمان و دکوراتیو، انرژی، تهویه، 
قطعه سازی، نفت، گاز و پتروشیمی، لوازم خانگی ، 

بسته بندی و… مورد استفاده قرار می گیرد.
لومینیـــــوم از ســـــال 1394 با همت و  شـــــرکت نورد آ
تالش و پشتکار مهندسان توانمند مجموعه، در زمره 
لومینیوم  شـــــرکت های دانش بنیان در زمینه تولید آ

لیاژهای گروه 5000  قرار گرفت. کلد و آ
برخورداری از تکنولوژی به روزرسانی شده نورد گرم 
لیاژهای سری  )NASH( ایاالت متحده امریکا ، تولید آ
5000 بـــــه ویژه با درصد منیزیم باالتر از 2 درصد را از 

سال 1384، برای این شـــــرکت فراهم آورده است 
و عنوان تنها تولیدکننده ایـــــن محصوالت )با باالی 
2 درصد منیزیم( در کشـــــور، یکی دیگر از افتخارات و 
توانایی های منحصربه فرد این شـــــرکت است. این 
محصوالت در صنایع مختلف از قبیل صنایع غذایی، 
صنایع نفت و گاز،  صنایع خودرو، صنایع الکتریکی، 
صنایـــــع ریلی )واگن قطارهای شـــــهری( ، مخازن و… 
لیاژهای  لیاژی شـــــامل آ کاربـــــرد دارند. این ســـــری آ
لیاژهای  مختلفی اســـــت که از پرکاربردترین آن ها، آ

5052 و 5754 هستند.
ظرفیت تولید این شـــــرکت چه میزان بوده و 

چند درصد آن فعال است؟
لومینیوم بین 15  ظرفیت تولید کارخانه نورد آ
هزار الی 24 هـــــزار تن بر مبنای نوع ســـــفارش متغیر 
بوده که در ســـــال جاری علی رغم مشکالت موجود، 
با بیش از 80 درصد از ظرفیت تولید خود مشـــــغول 

به کار است.
در ســـــال 1399 وضعیت تولید در شرکت نسبت به 
ســـــال 1398، علی رغم مشـــــکالت شـــــدیدی که در 
زمینه  تحریم، نوسانات نرخ ارز و همه گیری ویروس 
کرونا بر کشـــــور حاکم بود، شـــــرایط بهتری داشت و 
رشد 10 درصد را در تولید داشته ایم. یکی از دالیل 
رشـــــد تولید، محدودیت در واردات در ســـــال 1399 
بوده که این خود نشانگر این است که در سال های 
گذشـــــته حمایت مطلوب و کاملی از تولید داخلی به 
عمل نیامده و در جایی که تولیدکننده داخلی توان 
تامین کاال با کیفیت مناسب و پوشش بازار داخلی را 
داشته، دولت اجازه واردات کاال از کشورهای خارجی 

را با تعرفه پایین صادر کرده است!
ما توانســـــتیم نیاز بازار داخلی را در محصوالت کامال 
تخصصـــــی در صنعت ســـــاختمان یا صنعـــــت خودرو 
)رادیاتورسازی( به خوبی پاسخگو باشیم. به عنوان 
مثال، اگر در ســـــال گذشـــــته 50 درصد نیاز صنعت 
خودرو را در بخش محصوالت کلد تامین می کردیم، 

امسال این سهم به بیش از 90 درصد و به باالترین 
درجه کیفیت محصول رســـــیده است. همان طور که 
ذکر شد، در سال 1399، بیشتر تمرکز ما بر روی تولید 
در جهت تامین بخش های صنعتی و مصرف کنندگان 
نهایـــــی صنعت خودروســـــازی، صنایـــــع الکتریکی ، 

صنایع ساختمانی و لوازم خانگی بوده است.
وضعیت فروش شـــــرکت نورد آلومینیوم  در 
بازارهای داخلـــــی و خارجی را چگونه ارزیابی 
می کنیـــــد و با چه چالش هایی در این زمینه 

مواجه هستید؟
متاســـــفانه از شـــــروع همه گیری کرونا و توام شدن 
آن با تحریم، شـــــرایط فروش بـــــرای کلیه واحدهای 
تولیدی فعال در کشـــــور بســـــیار سخت شده است. 
توقف یـــــا کاهش فعالیت هـــــای عمرانـــــی به دلیل 
نوســـــانات قیمـــــت و همه گیـــــری ویـــــروس کرونا، 
همه دســـــت در دســـــت هـــــم دادند تا مشـــــکالت 
تولیدکننـــــدگان در فـــــروش محصـــــوالت دوچندان 
شـــــود. از ابتدای سال جاری تاکنون، حتی به اندازه 
لومینیومـــــی ثبات قیمتی  یک هفتـــــه نیز محصوالت آ
نداشـــــته و افزایـــــش یا کاهش قیمت هـــــا به دلیل 
نوسانات نرخ ارز، امکان فروش محصوالت را برای ما 
و سایر تولیدکنندگان با مشکل مواجه نموده است.
 علی رغم تمامی مســـــائل و مشـــــکالت، این شرکت 
با توجه به تـــــوان تولید محصـــــوالت خاص، کمک 
شایانی در حفظ صنایع وابســـــته به خودروسازی ، 
پتروشـــــیمی ، ســـــاختمانی ، لوازم خانگی و… نموده 
است. تهدید تحریم، فرصت مناسبی در جهت ایجاد 
اعتماد دو چندان صنایع به این شـــــرکت اعطا کرد و 
این امر باعث شد تا ظرفیت های اساسی شرکت که 
گاهی به مصارف عمومی اختصاص داده شده بود 
به تولید محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر همچون  
ورق کلد، تســـــمه های خاص، انواع پلیت و… تعلق 
یابد که ضمن جلوگیری از واردات کاالهای مشـــــابه 
تولیدات شـــــرکت، مانع از ارزبری در شـــــرایط تحریم 
شد و همچنین نیاز صنایع پایین دستی و کارخانجات 

داخلی را نیز پوشش دهی کرد.
برخی تولیدکنندگان پایین دســـــتی کـــــه مواد اولیه 
مورد نیاز خـــــود را از بازار داخلی خریداری می کردند، 
در اســـــتفاده از بعضی از مواد اولیه به علت افزایش 
لومینیوم، مجبور به کاهش مصرف شده اند.  قیمت آ
بـــــا این اوصـــــاف، همچنان تقاضا بـــــرای محصوالت 
لومینیومی در بازار بیشـــــتر از تولید آن اســـــت که به  آ
همین دلیل، در موارد خاص واردات همچنان انجام 
می شود. متاسفانه در شرایط کنونی تحریم، با توجه 
به مشکالت جابه جایی ارز علی رغم اینکه پتانسیل 
خوبی برای صادرات وجـــــود دارد، فروش صادراتی 
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محدود شـــــده است. ضمن اینکه حمایت هدفمند 
توســـــط دولت از صادرکنندگان انجام نمی شـــــود و 
تولیدکنندگان جهت حضور در بازارهای بین المللی با 

چالش های زیادی مواجه هستند.
خط رنگ پـــــودری تمـــــام اتوماتیـــــک که به 
کارخانـــــه اضافه شـــــده اســـــت، دارای چه 

ویژگی هایی است؟
خط رنگ پودری جدید بـــــا به روزترین تکنولوژی در 
لومینیوم به تازگی راه اندازی و  برای  شـــــرکت نورد آ
خرید و انتقال آن نیز هزینه سنگینی پرداخت شده و 
در منطقه منحصربه فرد واقع شده است. در ابتدای 
خـــــط، عملیات شست وشـــــو )چربی گیری و ســـــپس 
کروماته( به صورت تمام اتوماتیک پاششـــــی انجام 
شده و پس از عبور از خشـــــک کن، عملیات پاشش 
رنـــــگ دو طرفه بر روی ورق ها صـــــورت می گیرد و در 
نهایـــــت، ورق رنگ شـــــده وارد کوره پخت شـــــده و 
محصول نهایی از انتهای خط خارج می شود. سرعت 
این دستگاه 2.5 متر بر دقیقه بوده و قابلیت رنگ 
کردن 300 الـــــی 500  تن ورق را در ماه )بســـــته به 
ضخامـــــت( دارد؛ به بیان دیگر ایـــــن خط توان رنگ 
لومینیوم با عـــــرض دو هزار و  کردن 110 بـــــرگ ورق آ
500  میلی متر در ساعت را دارا است. در ضمن، بعد 
از تکمیـــــل عملیات پوشـــــش دهی و رنگ، محصول 
در تمام تست های اســـــتاندارد مرتبط با رنگ، نمره 
قابل قبولی دریافت می کنـــــد. از قابلیت های دیگر 
این دســـــتگاه، امکان  تعویض ســـــریع رنگ است و 
همچنین رنگ بر روی ضخامت های مختلف ورق قابل 

اعمال است.
اجرای این پروژه از زمـــــان تصمیم گیری تا راه اندازی 
کامـــــل خط بیش از یک ســـــال به طـــــول انجامید که 
دلیـــــل آن مشـــــکالت ناشـــــی از تحریـــــم و تامین ارز 
مرتبط با این خرید بوده اســـــت. نصب و راه اندازی 
این خط به صورت کامل توســـــط کارشناسان خارجی 
صـــــورت پذیرفـــــت و آموزش هـــــای الزم نیز توســـــط 
آن ها به متخصصین شـــــرکت داده شـــــده است. با 
شـــــروع تولید، این امکان برای شرکت فراهم شده 
تا محصوالت رنگی با باالتریـــــن کیفیت به بازارهای 

داخلی و صادراتی عرضه شود.
چه طرح های توســـــعه ای در دســـــتور کار خود 

دارید؟
ماشین آالت به روز، تجهیزات مدرن و استفاده 
صحیح از آن، زیربنای توسعه در صنعت کشور است 
و بدون شک پیشرفت تولید، صنعت و راه یابی به 
بازارهای بین المللی بدون استفاده از تکنولوژی های 
جدید و نیروی انســـــانی متخصص و کارآمد، حتی با 
ســـــختی فراوان نیز، محقق نخواهد شـــــد. طرح های 

توسعه ای در شـــــرکت های تولیدی منجر به تولید با 
حجم بیشـــــتر و کیفیت باالتر و همچنین باعث توزیع 
بهتر هزینه های سربار و کاهش ضایعات در محصول 

نهایی می شود.
بازســـــازی و نوســـــازی خطـــــوط اصلـــــی شـــــرکت با 
تکنولوژی  های روز در جهت ارتقا کیفی و کنترل بیشتر 
ضایعـــــات از مهم ترین و اساســـــی ترین اهداف این 
گروه تولیدی اســـــت. بر اساس اســـــتعالم های به 
عمل آمده، ایـــــن فرایند نیاز به تامیـــــن ارز چندین 
میلیون یورویی دارد که با وضعیت نقدینگی موجود 
در صنعـــــت، عمال بدون کمک هـــــای دولتی و بانکی 

اقدامی غیر ممکن به نظر می رسد.
لومینیوم، اضافه کردن  برنامه ریزی شـــــرکت نورد آ
ماشـــــین آالت جدید و مدرن بـــــرای افزایش میزان 
تولید و گسترش سبد تولید اســـــت ولی از طرفی با 
توجه به محدودیت ارتباطات بین المللی در شرایط 
تحریم و سمت دیگر مشکالت جابه جایی ارز، این کار 
با سختی های فراوانی قابل انجام است. با همه این 
مشکالت، به همت مهندســـــین شرکت و استفاده 
از متخصصین داخلی در ســـــال 1399، برای نوسازی 
دســـــتگاه های قدیمی و فرســـــوده و همچنین خرید 
دســـــتگاه های رنگ و برش با تکنولوژی روز و مدرن 

اقدامات الزم انجام شده است.
عالوه برایـــــن، در دو ســـــال گذشـــــته نســـــبت به 

راه اندازی خطـــــوط فرم دهی و برش های جدید با 
همت مهندســـــین توانمند این شرکت، کارهای 

مفیدی انجام شد که منجر به رشد صادرات و 
ارز آوری و همچنین از طرفی با جذب نیروهای 
متخصص جدید زمینه افزایش اشـــــتغال در 

شرکت ایجاد شد.
چه محصـــــوالت آلومینیومی به طور 
کامل وارداتی است و امکان تولید 

آن در کشور وجود دارد؟
لومینیوم کلـــــد با تعامل  در خصـــــوص آ

صنایـــــع  بیشـــــتر  همـــــکاری  و 
خودروســـــازی می توان واردات 

را بـــــه حداقل میـــــزان ممکن 
رســـــاند. در دو سال گذشته 

این مهم به خودروســـــازان 
و مسئولین امر ثابت شد 

و عمـــــال تحریم هایی که 
مانع از واردات شـــــده 

بـــــود، باعـــــث ایجاد 
شرکت  به  اعتماد 

لومینیوم  آ نورد 
شـــــده و ایـــــن 

گروه تولیدی نیز در جواب اعتماد مشتریان، گام های 
استواری در تامین نیاز آن ها برداشته است.

لیاژهای خاص کـــــه نیاز به خرید تجهیزات  به غیر از آ
مـــــدرن دارد، با ماشـــــین آالت موجـــــود، انواع ورق 
لومینیومـــــی در این شـــــرکت  قابل تولید اســـــت و  آ
صرفا اعتماد و حمایت مسئولین و مشتریان محترم 
می تواند این خودباوری را به نتیجه مطلوب برساند.

الزم به ذکر اســـــت در حال حاضر مـــــواد اولیه تولید 
لومینیومی نوشابه به صورت کامل از طریق  قوطی آ
واردات تامین می شـــــود کـــــه هنوز در بـــــازار داخل 
ماشـــــین آالت الزم جهت تولید این محصول فراهم 
لومینیوم  نشـــــده و یکی از برنامه های شرکت نورد آ
نیز راه اندازی خطوط مرتبط به تولید مواد اولیه قوطی 
لومینیومی بوده که در دستور کار قرار گرفته است. آ

ارزیابـــــی شـــــما از وضعیـــــت صنایـــــع پایین دســـــتی 
لومینیومی کشور چیست؟ آ

لومینیوم بسیار با اهمیت بوده  صنایع پایین دستی آ
و عامل ایجاد اشـــــتغال و ارزش افزوده و گرداننده 
چرخ صنعت و اقتصاد است. طبق آمار، عرضه شمش 
لومینیـــــوم در ســـــال جاری در بـــــورس کاال افزایش  آ
لومینیوم  یافته و با توجه به اینکه صادرات شمش آ
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در شرایط تحریم محدود شده است، در حال حاضر 
خوشبختانه صنایع پایین دستی با بحران تامین مواد 
اولیه مواجه نیســـــتند. از طرفی، بـــــا توجه به اینکه 
لومینیومی نیز به کشور کاهش  واردات محصوالت آ
یافته، این فرصت برای صنایع پایین دســـــتی ایجاد 
شده اســـــت تا بتوانند فعالیت های تولیدی خود را 
افزایش دهند. مواد اولیه تولید شـــــده در کشـــــور، 
مصرف داخلی را پوشـــــش می دهد و بیشـــــتر صنایع 
لومینیوم با بیش از نیمی از ظرفیت در  پایین دستی آ
حال تولید هستند و توانایی تامین بخش عمده      ای 

از بازار داخلی را دارند.
علی رغم پتانسیل هایی که در صنایع پایین دستی با 
امکان سودآوری مناسب وجود دارد، تاکنون صنایع 
پایین دستی نتوانسته   اند مسیر توسعه را به درستی 
بپیمایند که یکی از دالیل این امر، نوسانات شدید 
نرخ مواد اولیه در بازار داخلی در دو ســـــال گذشته 
بـــــوده که شـــــرکت های تولیـــــدی را بـــــا چالش های 
فراوانی مواجه کرده اســـــت. جهـــــت فائق آمدن به 
این مســـــائل، تولید داخلی نیازمنـــــد حمایت هایی 
نظیر »ایجـــــاد ســـــاختار حمایتی الزم بـــــرای صادرات 
تعرفه ای  »حمایت هـــــای  پایین  دســـــتی«،  صنایـــــع 
واردات محصوالتـــــی که در مـــــواردی تولیدکنندگان 
داخلی توان تامین بازار را دارند«، »اعطای تسهیالت 
بانکی بـــــه تولیدکننده های داخلی با نرخ مناســـــب 
جهـــــت خرید مواد اولیـــــه و به روزرســـــانی تجهیزات 
و ماشـــــین آالت« و »همراهی بیشتر ســـــازمان های 
مالیاتی با تولیدکنندگان« از سوی نهادهای ذی ربط 

است.
سخن آخر…

حمایت از تولید با شـــــعار امکان پذیر نیست. 
تولیدکننده در خط مقدم دفاع از پول ملی و 
استقالل اقتصادی کشور، در جنگی نا برابر قرار دارد 
و در جایی که  نیاز به حمایت مادی و معنوی دولت 
است، نباید مورد بی مهری قرار گیرد. با مقایسه ای 
ساده میان سیاســـــت های حمایتی سایر کشورهای 
توســـــعه یافته، در حال توســـــعه و ایـــــران می توان 
فهمید روش موجود در تعامل با واحدهای تولیدی، 
عالوه  بر هدر دادن توان مولد کشـــــور، باعث ایجاد 

صدمات فراوانی بر پیکره تولید شده است.
قطع سیاســـــت های حمایتی صادراتی از قبیل جوایز 
صادراتی، تشدید برخوردهای قهری مالیاتی با تولید 
کننده و… باعث هدر رفت منابع مادی و معنوی این 
شرکت ها شده و به طور کلی با این رویه، نمی توان 
امکان توسعه و پیشرفت را برای واحدهای تولیدی 
متصور بود. برای ایجاد ساختار مناسب، نیازمند تغییر 
در دیدگاه حمایت از تولید به صورت کالن هستیم.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به نامگذاری سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، به 
بیان مهم ترین راهکارها در راستای پشتیبانی از صنایع معدنی پرداخته است.

ظرفیت های معدنی کشـــــور همواره به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشـــــتغال، ارزآوری و ارزش آفرینی کشور 
شناخته می شوند. با تشدید تحریم های خارجی که به شـــــکل ویژه بخش تولیدات نفت و مشتقات آن را هدف قرار 
داده اســـــت، شاهد نگاه ویژه به بخش معدن به عنوان حوزه ی دارای قابلیت جایگزینی برای تامین درآمدهای مورد 
نیاز کشور بوده ایم. در نگاه نخست و با توجه به ذخایر کشف شده در کشور و تقاضای جهانی می توان این انتظار را به 

جا و دارای پشتوانه  فنی دانست.
 در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان 27 تریلیون دالر تخمین زده شده است. اما بکارگیری این ظرفیت ها 
نیازمند تامین زیرســـــاخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کالم عزم سیاســـــت گذار برای توسعه ی اقتصاد 

معدنی کشور است.
متاسفانه در سال های گذشته با تنگ نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه  کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد 
معادن کشور بوده ایم. بر اساس معیارهای آماری، در سال های 96 و 97  میزان سرمایه گذاری در بخش هایی از حوزه ی 
معدن با کاهش 84 درصدی به نرخ ارزی و 44 درصدی با نرخ ریالی مواجه شـــــده اســـــت. عدم ثبات مقررات، ایجاد 
هزینه های ســـــربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه های مختلف از ســـــرمایه گذار و همچنین تبلیغات جهت دار بر ضد 
اقتصاد معدنی به این بخش آسیب زده است. این در حالی  است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می تواند تا بیش 
از 7 برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی 

کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
این وضعیت باوجود تنگنای فعلی، نوید ایجاد جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در صورت رفع موانع کسب 
و کار و تولید این بخش را می دهد. مانع زدایی در کسب و کار معدنی از چند طریق میسر است. ایجاد پنجره واحد برای 
کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم افزار حقوق دولتی گامی موثر برای رشد فعالیت معدنی است. همچنین 
پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت های حمل ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع 
موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، ســـــرمایه  انسانی ارزشـــــمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت اثرات 
اقتصادی خود را عیان خواهد کرد. بر این اساس تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به شکل بارز از مانع زدایی و 

پشتیبانی سیاست گذار و مجریان اثر خواهد پذیرفت.
از دیگر ســـــو اصرار بر سیاســـــت های دســـــتوری، تداوم قیمت گذاری و محدودیت های صادراتی به عنوان زنگ خطر، 
ســـــرمایه گذاران را از این بخش دور می سازد. باید توجه داشت که ســـــلیقه  بازار، کاالهای جایگزین و فناوری های در 
دسترس می تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد. در چنین حالتی چابکی در تصمیم گیری، انعطاف 

در اجرا و نگاه به آمار روز می تواند برگ برنده ی کشور در بهره گیری از ظرفیت های معدنی کشور باشد.
نکته دیگر وضعیت بودجه ســـــال 1400 و کســـــری قابل توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب ناپذیر حاصل از 
سیاســـــت های مالی انبســـــاطی دولت اســـــت. این موضوع همواره به عنوان عامل اثرگذار در تصمیم گیری اقتصادی 
و انحراف منابع به بازارهای غیر مولد و غیر تولیدی اســـــت و ایجاد انضباط مالی دولت، کاهش هزینه های غیر ضرور و 
افزایش شفافیت یکی از نکات کلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کلیه ی بخش های اقتصادی به ویژه معادن و 
صنایع معدنی به دلیل زمانبر بودن پروسه  اکتشاف تا بهره برداری و فراوری محصول و رسوب بلندمدت سرمایه است.
امید است در سال 1400 شاهد بهبود شاخص های کسب و کار به عنوان عامل ایجاد انگیزه سرمایه گذاران در بخش 

معادن و صنایع معدنی و شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت های تولیدی این حوزه باشیم.

یادداشت بهرام شکوری، 
رئیس کمیسیون معادن و 

صنایع معدنی اتاق ایران
مانع زدایی در کسب و کار 

معدنی چگونه محقق 
می  شود؟
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مهندس امین ابراهیمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فوالد خوزستان )نماد بورسی #فخوز( انتخاب و جایگزین علی 
قلعه نوی شده است.

امین ابراهیمی پیش از این مدیرعامل فوالد اکســـــین خوزستان بوده و در دوره مدیرعاملی مهندس کشانی در فوالد 
خوزستان، قائم مقام مدیرعامل در فخوز بوده است. با رفتن ابراهیمی از اکسین به فوالد خوزستان، مدیرعامل جدید 

فوالد اکسین ظرف روزهای آینده معرفی خواهد شد.
به گزارش همگام با صنعت، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی پایندگان، امین ابراهیمی به عنوان 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان منصوب شد.
وی که عضویت در هیات مدیره فوالد خوزستان و قائم مقامی این شرکت )در سنوات گذشته( را نیز در کارنامه خود 
دارد، از ســـــال 97 سکان هدایت شرکت فوالد اکســـــین را در سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره بر عهده داشته و 
توانست طی مدت کوتاهی کارنامه درخشانی از خود بجا بگذارد؛ بنحوی که توانست این شرکت را از زیان انباشته طی 

ده سال گذشته به 2000 هزار میلیاردتومان سوددهی طی سال های 98 و 99 برساند.
بومی ســـــازی دانش فنی، تولید و تامین ورق های استرتژیک ترین پروژه کشور در سال 99 )خط لوله انتقال نفت خام 
از گوره به جاســـــک(، شرکت برتر کشور در عرصه صنعت ســـــبز و همچنین ورود به عرصه توسعه جهت ایجاد کارخانه 

فوالدسازی بخشی از عملکرد ابراهیمی در فوالد اکسین است.
ابراهیمی که دارای مدرک کارشناسی متالورژی و کارشناسی ارشد مدیریت است سابقه مدیریت عامل و عضویت در 
هیات مدیره شرکت های صنعتی چون شهاب سنگ، کالسیمین، توکا فوالد، فوالد شادگان و توکا تولید ….در کشور 

را در رزومه خود دارد.
در این مراسم از زحمات و تالش های علی قلعه نوی مدیرعامل سابق فوالد خوزستان نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

بــا صــدور حکمــی از طــرف رئیس گــروه مالی گردشــگری، ســورنا 
زمانیــان به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت فوالد صنعت بناب 

معرفی شد و جای بابک علیزاد شهیر را گرفت.
بــه گــزارش همگام با صنعت، با صدور حکمی از طرف گروه مالی 
گردشــگری، ســورنا زمانیان به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت 
فــوالد صنعــت بنــاب معرفــی شــد و جــای بابــک علیــزاد شــهیر را 

گرفت.
گفتنی اســت ســورنا زمانیان بــه عنوان یکی از مدیران شایســته 
و موفق فوالد کشــور تاکنون مدیریت شرکت احیا استیل فوالد 
بافــت را بــر عهده داشــته و طی ســالیان اخیر با برنامــه ریزی ها 
و مدیریــت توانمنــد خود زمینه رشــد و پیشــرفت چشــمگیر این 

شرکت فوالدی را فراهم کرده است. 
علیــزاد شــهیر عملکــرد موفقــی در مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب 
داشت و این شرکت در دوره مدیریت وی، جهش تولید و رشد 

سه برابری صادرات را تجربه کرد.

فــوالد  ابراهیمــی به عنــوان مدیرعامــل شــرکت  امیــن 
خوزستان معرفی شد

سورنا زمانیان به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت فوالد 

صنعت بناب معرفی شد
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لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی سال 99 همچون بسیاری دیگر 
از صنایع با مشکالتی از جمله تداوم تحریم و کرونا 
از  خارجی ها  خروج  و  تحریم ها  هرچند  شد،  مواجه 
ایران در ابتدا این صنعت را با مشــــــــــکالتی مواجه 
یک  تهدید  این  از  داخلی  شــــــــــرکت های  اما  کرد، 
فرصت ســــــــــاختند و بخش بزرگی از بازار را در اختیار 

گرفتند.
در حالی که پیش از تحریم ها شــــــــــرکت های بزرگ 
خارجی از جمله شــــــــــرکت های کره ای سهمی حدود 
آنها  ایران داشتند، خروج  بازار  60 درصدی در کل 
از کشــــــــــورمان در ابتدای کار یک فاصله بزرگ در 
تامین و عرضه بازار ایجاد کرد؛ فاصله ای که بعدها 
با پا پس نکشــــــــــیدن شرکت های توانمند ایرانی و 
تالش برای داخلی سازی محصوالت، کاهش یافت 
برندهای  اقسام  و  انواع  امروز شــــــــــاهد حضور  و 
ایرانی با فناوری باال در بازار هســــــــــتیم که عالوه بر 
تامین نیاز داخل، اینک به دنبال حضور موثرتر در 

بازارهای منطقه و همسایگان هستند.
در این میان، اتفاقات سیاسی در عرصه بین المللی 
امیدها به برچیده شــــــــــدن تحریم هــــــــــا را در بین 
داده  افزایش  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن 
اســــــــــت. موضوعی که در عین کاستن از سختی ها 
و دشــــــــــواری های کار به ویژه در تامین مواد اولیه 
خارجی، انتقــــــــــال پول و غیره، امــــــــــا بیم هایی از 
واردات  روی  به  کشــــــــــور  درهای  شدن  باز  جمله 
و از دست رفتن دســــــــــتاوردهای به دست آمده 
از جمله داخلی ســــــــــازی ها را به همراه داشــــــــــته و 
فعاالن اقتصــــــــــادی امیدوارند دولت در این زمینه 

هوشمندانه عمل کند.
هوشمندانه و مشروط برای حضور خارجی ها 

در بازار ایران برنامه ریزی کنیم
صنایع  انجمن  دبیــــــــــرکل  زمینــــــــــه،  این  در 
لوازم خانگی ایران با اشــــــــــاره به باز شدن فضای 
سیاسی بین المللی و احتمال لغو تدریجی تحریم ها، 
در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد:  شرکت های خارجی 
بازار  در  مجدد  حضور  و  بازگشــــــــــت  به  عالقه مند 
باید هوشمندانه  بار  این  اما  ایران هستند،  بزرگ 
و مشروط با آنها به صحبت بپردازیم، به طوری که 

عمق همکاری ها افزایش یابد.

گذشته  سال های  در  گفت:  هاشــــــــــمی«  »عباس 
اجبار  از کشورمان به  برندهای مطرح خارجی  خروج 
و تحت فشار آمریکایی ها اتفاق افتاد، این در حالی 
اســــــــــت که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار 

ایران بودند.
وی گفت: همین خروج اما برکاتی با خود به دنبال 
از جمله آنها صنعت داخلی به خودش  داشت که 

آمد و توانست راه توسعه خود را پیدا کند.
به گفته هاشمی، امروز رشد بسیار خوبی در تعمیق 
ســــــــــاخت داخل انواع لوازم خانگی در کشور اتفاق 
افتاده و بسیاری اقالم که در گذشته باید معطل 
مرکزی می بودیم،  بانک  از سوی  آنها  ارز  تخصیص 
داخلی  مهندسان  و  متخصصان  تالش  و  همت  به 

ساخته می شود.
وی یادآور شــــــــــد:  با این حال، تهیه و تامین برخی 
اقالم در داخل به صرفه نیست و همچنان نیازمند 

واردات است.
تولید ۲5 میلیون دستگاه لوازم خانگی در 

افق 1۴۰۴
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در 
ادامه از برنامه ریزی وزارت صنعت برای تولید 25 
میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور در افق 1404 
خبر داد و افزود: این هدف با توجه به بازار بزرگ 
400 میلیونی کشــــــــــورهای منطقه و همسایگان و 
گردش مالی 27 میلیارد دالری آنها در تامین لوازم 

خانگی در نظر گرفته شده است.
هاشمی خاطرنشــــــــــان کرد:  صنعت لوازم خانگی در 
سال 99 جهش خوبی در تولید تجربه کرد، به طوری 

که با آمار 9 سال اخیر قابل قیاس نیست.
وی دالیل این مهم را کافی و رو به توسعه بودن 
تولید، همچنین کسب سهم  ظرفیت های منصوبه 
برندهای  حضور  عدم  به  توجه  با  بازار  از  بیشتری 

خارجی عنوان کرد.
برای امسال رشــــــــــد 30 درصدی تولید و دستیابی 
به رکورد تولید 12 میلیون دســــــــــتگاه لوازم خانگی 
پیش بینی شده بود، اما تا پایان 10 ماهه امسال 

محقق شد.
تولید لوازم خانگــــــــــی در روزهای تحریم، بیش از 2 

برابر پیش از تحریم ها بود

بــــــــــرق، فلزی و  به گفته مدیــــــــــرکل دفتر صنایع 
لوازم خانگی وزارت صنعت در روزهای تحریم، بیش 
از 2 برابر قبل از تحریم ها لوازم خانگی در کشــــــــــور 

تولید شده است.
اینکه  یادآوری  با  »کیوان گردان« در گفت وگویی 
رشد 30 درصدی را در تولید لوازم خانگی در سال 
99 هدف گذاری کرده بودیم، افزود: این هدف تا 

پایان دی ماه محقق شد و از آن عبور کردیم.
وی گفت: در سال 98 نزدیک به 9 میلیون دستگاه 
لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشــــــــــور تولید شد، 
هدف گذاری ســــــــــال 99 تولید 12 میلیون دستگاه 
آمــــــــــار از مرز 14 میلیون  لوازم خانگی بود، اما این 

دستگاه گذشت.
گردان اضافه کرد: پیش از تحریم ها و در ســــــــــال 
 7.5 کشــــــــــور  در  لوازم خانگی  تولید  میزان   1396

میلیون دستگاه بود.
وی با بیان اینکه در روزهای تحریم، بیش از 2 برابر 
قبل از تحریم ها لوازم خانگی در کشور تولید شده، 
گفت: برآوردها نشــــــــــان می دهد که بیش از سه 

میلیارد دالر کاهش ارزبری محقق شده است.
را  تولید  پویایی  جلوی  واردات  ممنوعیت 

می گیرد
ایران  لوازم خانگی  دبیرکل انجمن صنایــــــــــع 
وزیر  صحبت  مقابل  در  و  قیمت ها  افزایش  درباره 
صنعت از صادرات لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: در 
دوران جنگ تحمیلی و پس از آن شعار خودکفایی 
زمان  همان  اقتضای  که  می شد  داده  دفعات  به 

در  و  امروز  اما  اســــــــــت،  بوده 
دستیابی  جهان  باز  اقتصاد 

بــــــــــه خودکفایــــــــــی الزامی 
صفر  نیست  نیاز  یا  نیست، 
محصول  یک  درصد   100 تا 
یا  کنیم  تولید  خودمان  را 
ابتدا  را  داخلی  بازار  اشباع 

به انجام برسانیم.
این  بیــــان داشـــــــــــت:  وی 
مواد  برای  البـــــــــــــته  حرف 
اولیــــــــــــــــــه همچون مس، 
لومینیــــــــــوم،  فـــــــــــوالد، آ

صنعت لوازم خانگی، گذشتن از تحریم ها و برنامه ریزی آینده 
با برندسازی
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ابتدا  باید  و  و غیره مصداق دارد  پتروشیمی  مواد 
تمرکزمان را بر تامین بازار داخل بگذاریم.

ایران تاکید  دبیرکل انجمن صنایــــــــــع لوازم خانگی 
کرد: حتی اگر مواد اولیــــــــــه ای به هر دلیلی در حال 
به  که  باشد  حواس مان  باید  شدن است،  صادر 
کجا صادر می شود و نکند به کشورهای رقیب مان 

صادر کنیم.
وی اظهار داشــــــــــت:  در صنعت لوازم خانگی از نظر 
برخورداریم و موافق  تــــــــــوان الزم  از  تیراژ  و  کیفی 
ممنوعیت واردات این کاالها برای ابد نیســــــــــتم، 
زیرا جلوی پویایی تولیدی را می گیرد و عالوه بر آن 
مصرف کنندگان ما حق انتخاب دارند و باید بتوانند 

کاالی مد نظر خود را خریداری و مصرف کنند.
توجه  یا  صادرات  موضوع  باید  هاشمی،  گفته  به 
به بازار داخل در اختیار بخش خصوصی باشــــــــــد تا 

انتفاع خود را انتخاب کند.
لزوم توجه به مقیاس اقتصادی طرح ها

در اینکه عمق ســــــــــازی تولید قطعات به نفع 
کشور و توســــــــــعه پایدار صنعتی و اقتصادی 
کشور است هیچ شکی وجود ندارد، اما این مساله 

متناسب با ماهیت کاالها با یکدیگر فرق دارد.
یکی از الزامات که در تولیــــــــــد قطعات در داخل و 
باشد،  نقش آفرین  می تواند  آنها  ســــــــــازی  بومی 
مثال  به طور  است،  آن  اقتصادی  مقیاس  موضوع 
ر  ســـــــو کمپر
تــــی  د و بر
ل  یخچــــا
از ابتدا 

وارداتی بوده و حدود 20 سال پیش دو کارخانه 
کمپرسورسازی در قزوین و شیراز با ظرفیت اسمی 
یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال به وجود 

آمدند.
این در حالی است که امروز کمترین ظرفیت تولید 
کمپرســــــــــورها در جهان کمتر از 10 میلیون دستگاه 
موجود  واحدهای  آن،  بر  عالوه  و  نیست  سال  در 
به دنبال ادغام با یکدیگر به منظور تولید رقابتی 

هستند.
موضوع دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد سرعت 
صورتی  در  و  اســــــــــت  صنعت  در  فناوری  تغییرات 
که این ســــــــــرعت خیلی باال باشد، باید بتوانیم از 

همکاری مشارکت کنندگان خارجی بهره بگیریم.
در حالی که به تازگی برخی از داخلی ســــــــــازی تولید 
ماژول تلویزیون در کشور سخن به میان می آورند، 
اما باید گفت ایــــــــــن قطعه حدود 60 درصد ارزش 

CBU تلویزیون را تشکیل می دهد.
به اعتقاد کارشناســــــــــان، ســــــــــاخت چنین قطعه 
حساسی از تلویزیون نیازمند دست کم 100 میلیون 
یورو سرمایه گذاری است، این در حالی است که 
 2 ماژول سالیانه  به  این کشور  تلویزیون  نیاز  کل 

میلیون و 500 هزار دستگاه است.
برندسازی

لوازم  صنایع  انجمن  برندسازی،  در موضوع 
خانگی ایران بارها اعالم کرده که دولت باید 
به بسترسازی بپردازد و انجمن به عنوان یک ان. 
جی. او و بخش کامال خصوصی باید به ارائه نظر و 
ایده پرداخته و بخش خصوصی را تشویق کنند تا 
توانمندی هایشان را بروز داده و تولیدکنندگان با 

هم تعامل کنند.
امروز مسووالن در تالشند تا تولیدکنندگان بزرگ 
و  ملی  برند  ایجاد  سمت  به  را  لوازم خانگی  داخلی 
پس از آن حضور در بازارهای جهانی سوق دهند تا 
سایر تولیدکنندگان دنباله رو آنها بوده و برای 

آن برندها کار کنند.
راســــــــــتا  ایــــــــــن  در 
پیش ــبینی می شود 
 1404 افــــــــــق  برای 
پنج  تا  حداکثر چهار 
برند ملی در صنایع 
کشور  لوازم خانگی 
وجود داشــــــــــــــته 

باشد.
با ایــــن حال، به 
اعتقــــــــــــــاد برخی 
این  کارشناســان 

حوزه، برندســــــــــازی نیازمند »متولی« است؛ متولی 
که دولتی نبــــــــــوده بلکه یک رهبر بخش خصوصی 
وجهه دار باشد و بتواند همه را با خود همراه کند.

آنــــــــــان می گویند: صنعــــــــــت لوازم خانگی در ایران 
در بســــــــــیاری موارد هنوز وابسته به خارج است، 
همچنین برخی دیگر از تعامل نداشتن شرکت های 
بزرگ لوازم خانگی و اینکه همواره به عنوان رقیب 
به یکدیگر نــــــــــگاه می کنند، به عنوان مانعی بزرگ 
بر ســــــــــر راه برندســــــــــازی یاد می کنند و معتقدند: 
کار  با یکدیگر  بزرگ  تا شرکت های  نیاز است  امروز 
مشــــــــــترک انجام دهند تا ارزش افزوده برای همه 

تولیدکنندگان ایجاد شود.
چالش قیمت گذاری لوازم خانگی

مشــــــــــمول  خانگی  لوازم  اینکه  وجــــــــــود  با 
اولیه  مواد  اما  نیست،  تکلیفی  قیمت گذاری 
و  پتروشیمی  برنج،  لومینیوم،  آ مس،  همچون  آن 
فوالد همگی مشمول قیمت گذاری جهانی هستند؛ 
یعنی به طور مثال در ورق های فوالدی قیمت های 
پایه از متال بولتن گرفته شــــــــــده، در نرخ روز ارز و 
همچنین حاشیه رقابتی که در بورس اتفاق می افتد 
ضرب شده و قیمت روز این مواد اولیه به دست 

می آید.
در  ایران  لوازم خانگی  صنایــــــــــع  انجمن  دبیرکل 
این زمینه به ایرنا گفت: خوشــــــــــبینانه آن است 
که مواد اولیه به اندازه کافی در بورس عرضه 
شود، این در حالی اســــــــــت که ایامی را به یاد 
می آوریم که مواد اولیه در بورس تا 40 درصد 
تولیدکننده  یا  شده  معامله  پایه  قیمت  باالی 
به ناچار با چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری 

کرده است.
نهاده های  اساس،  این  بر  کرد:  تاکید  هاشــــــــــمی 
تولید متناسب با قیمت و متناسب با میزان مصرف 
تاثیرگذار  لوازم خانگی  شده  تمام  قیمت  در  شان 
امکان  حمایت  سازمان  موافقت  بدون  و  هستند 
افزایش قیمت از ســــــــــوی واحدهای تولیدی محال 

است.
وی افــــــــــزود: در این زمینه یا بایــــــــــد تابع قوانین 
با  تولید  هزینه های  یعنی  باشــــــــــیم،  آزاد  اقتصاد 
سود عادالنه ای جمع شده و به قیمت تمام شده 
به  نمی توانند  واحدها  صورت  این  در  که  برسیم 

دلخواه خود قیمت ها را افزایش دهند.
هاشــــــــــمی اضافه کرد: در حالت دوم، اگر دولت و 
حاکمیت دغدغه مردم را دارد باید مکانیســــــــــمی 
تعریف تا تعادل در قیمت ها حاکم شود، نه اینکه 
قیمت مواد اولیه جهانی بــــــــــوده اما قیمت کاالی 

نهایی به صورت دستوری تعیین شود.
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داستان موفقیت یک کارآفرین
برای موفقیت باید سقوط کنید!

یک کارآفرین موفق با تأکید بر اینکه باید به معنای موفقیت 
و کارآفرینی توجه کنیم، گفت: هافمن یک کارآفرین موفق 
اســـت که می گوید کارآفرینی مانند آن اســـت که خـــود را از 
ارتفاع به پایین پرتاب کنید و حین سقوط برای خود هواپیما 

بسازید.
علیرضـــا پورقنـــاد در وبینـــار »دیـــدار« کـــه بـــه همـــت جهاد 
دانشـــگاهی قزوین برگزار شـــد، اظهـــار کرد: ســـال 92 برای 
راه اندازی شـــرکت زرین ریزســـامانه های الکتریکی اقدام و 
تولید »منبع جریان دقیق« را به عنوان محصول نخســـت در 
دستور کار قرار دادیم، طی چهار سال گذشته هشت نسخه 
از آن را ارائـــه کرده و محصول خود را ارتقا دادیم که بازخورد 
خوبی از بازار دریافت کردیم و به تولید انبوه رسیدیم و در 

حال حاضر محصوالت خود را به فرانسه نیز صادر می کنیم.
وی در خصـــوص قیمت »منبـــع جریان دقیق« عنـــوان کرد: 
قیمـــت محصول خارجـــی 300 یورو بـــود در حالی که نمونه 
محصول ما در ســـال 92 یک میلیون تومان و در حال حاضر 

پنج میلیون تومان قیمت دارد.
جداسازی تیم فنی و تیم فروش

وی ادامـــه داد: تفکیـــک تیم فـــروش از تیـــم فنی از 
دالیل موفقیت ما بود و باعث شد یک محصول فنی 
با کیفیت تولید کنیم و تا به امروز برگشت محصول از ایران 
و فرانســـه نداشـــتیم که یکی از دالیل آن، کار تیمی است، 
همچنین مشـــاوره با متخصصین بازار، کوچک نمودن طرح، 
بازار هدف مشخص و جداسازی از دیگر دالیل موفقیت این 

تیم دانش بنیان بوده است.
مدیرعامل شرکت زرین ریزســـامانه های الکتریکی با اعالم 
اینکه دستگاه »آزمون گرید انرژی تولیدی« دومین محصول 
این شرکت اســـت، اضافه کرد: این دســـتگاه آزمونی برای 
معیار مصرف انواع لوازم خانگی اســـت که هزینه حدود 100 
میلیون تومان دارد و برای اولین بار در کشـــور ساخته شده 

است.
وی در خصـــوص تولید این محصول خاطرنشـــان کرد: پس 

از ســـاخت نمونـــه اولیـــه مشـــاهده کردیم کـــه می توانیم 
ایـــن محصـــول را تولید کنیم پـــس از آن مـــا را به کمیته ملی 
تدوین اســـتاندارد ماشین ظرفشـــویی دعوت کردند و در 
نهایت آزمایش ماشین های ظرفشویی توسط دستگاه ما را 

پذیرفتند.
پورقنـــاد یـــادآور شـــد: وقتی لـــوازم خانگی را با دســـتگاه ما 
ســـنجش کردند نتایج دقیقی بـــه همراه داشـــت و در حال 
حاضر ماشـــین های ظرفشـــویی و لباسشـــویی با دســـتگاه 
ساخته شده سنجش می شوند میزان برق، آب ورودی گرم 
و ســـرد، دور موتور و سایر شاخصه ها با این دستگاه مورد 

سنجش قرار می گیرد.
وی گفـــت: برای تولید محصول دوم هشـــت ماه به صورت 
شـــبانه روزی تالش کردیم اما نســـبت به محصـــوالت اول 
خروجی و بازار کمتری داشته است و آن را محصول شکست 
خورده می دانیم اما قرار نیســـت آن را از ســـبد شـــرکت خارج 
کنیم ولی دیگر تیم فنی روی آن سرمایه گذاری نخواهد کرد.
مدیرعامل این شـــرکت دانش بنیان تشریح کرد: از دیگر 
محصوالت این شـــرکت می توانیم به PH متر اشاره کنیم 
کـــه در تمامـــی آزمایشـــگاه ها،  گلخانه ها و صنایـــع کاربرد 
دارد، وقتی این محصول را تولید کردیم برخی از مشتریان 
طـــی تماس با ما اعالم کردند کـــه نمونه های خارجی این 
محصول به کامپیوتر متصل می شـــود به همین منظور به 
این مســـئله نیز توجه کردیـــم؛ این محصول را ســـال 95 
در نمایشـــگاه ایـــران البراتـــوری عرضه و باز خـــورد خوبی 
دریافت کردیم. نمایشـــگاه یک فرصت بود و برای ما نیز 
فرصت های بسیاری را ایجاد کرد بنابراین دولت با فرصتی 
که ایجاد می کند می تواند موجب پیشـــرفت شرکت های 

استارتاپی شود.
وی بـــا  تأکید بر اینکه باید به معنـــای موفقیت و کارآفرینی 
توجه کنیم، عنوان کرد: هافمن یک کارآفرین موفق اســـت 
که می گوید کارآفرینی مانند آن است که خود را از ارتفاع به 
پایین پرتاب کنید و حین سقوط برای خود هواپیما بسازید؛ 
هافمـــن با این دیدگاه در 70 کســـب و کار ســـرمایه گذاری 

کرده است.
از ابتدا کارآفرین نباشید

پورقناد افزود: اولین اشتباهی که کارآفرینان انجام 

می دهند این است که می خواهند از ابتدا کارآفرین باشند، 
بر اساس سخنان هافمن یک کارآفرین باید غیرممکن ها را 
انجام دهد و خود را به پایین پرتاب کند و اگر لحظه ای تعلل 

داشته باشد از بین می رود.
وی با بیان اینکه تصمیمات غلط می تواند ناشی از توهمات 
و تصمیمـــات عجوالنه باشـــد، گفت: یکی از علل شکســـت 
این اســـت که بســـیاری از افراد خود را نمی شناسند و مغرور 
می شـــوند و همین باعث می شـــود که در تولید محصوالت 

بعدی به شکست برسند.
مدیرعامل شـــرکت زرین ریزسامانه های الکتریکی از دالیل 
شکســـت شـــرکت های دانش بنیان به عدم بررسی دقیق 
بازار، عدم تفکیک تیم فنی و تیم بازار، عدم شناخت درست 
از محیـــط و بازار محصول، عـــدم تطابق مذاکـــرات با محیط و 

توهم کارآفرینی و غرور اشاره کرد.
وی شـــناخت خود، شـــناخت محیط، تطبیق خـــود با محیط و 
محیط با خود فرد را از شاخصه های موفقیت برشمرد و عنوان 
کرد: موفقیت مانند کوه یخی می ماند و مردم تنها موفقیت 
را می بیننـــد و مانند کوه یـــخ زیر آب را نمی بیننـــد؛ فداکاری، 
ماندگاری، شکســـت و عادات خوب از جمله کارهایی است 
کـــه منجر به موفقیت می شـــود و مـــردم آن ها را مشـــاهده 

نمی  کنند.
پورقناد با بیان اینکه گاهی ایده های بین رشته ای ایده های 
ناب هســـتند، افزود: بر اســـاس ســـخن ادیسون نبوغ یک 
درصد ایده و 99 درصد پشتکار است. خیلی از مواقع دانش 
آموزان و دانشجویان از نداشتن ایده ناراحت هستند که به 
آن هـــا می گویم باید به دنبال نیازها باشـــند و در جهت رفع 

آن ها تالش کنند.
وی بـــا بیان اینکه بـــازار، نقدینگی و تیم فنـــی اضالع مثلث 
موفقیـــت شـــرکت های دانش محور هســـتند، خاطرنشـــان 
کـــرد: از قدم هـــای کارآفرینـــی می تـــوان به تغییر طـــرز تفکر، 
هدف گذاری، پشـــتکار و تیم سازی اشاره کرد و یکی از نتایج 
تیم خوب، ایجاد طوفان فکری است چون در پی آن ایده ها 

ادغام شده و یک ایده خوب خارج می شود.
مدیرعامل این شـــرکت دانـــش بنیان در پایـــان یادآور 
شـــد: بر اســـاس ســـخن بزرگان هر جا که مشـــکل زیاد 
باشد فرصت های زیادی هم وجود دارد، فرصتی که در 
بحران ها وجود دارد در فرصت ها نیست به شرط اینکه 
نترســـیم و نگران بحران ها نباشـــیم، همچنیـــن جوانان 
نبایـــد ناامید شـــوند همانطـــور که ممکن اســـت امید، 
انســـان را به توهم ببرد ناامیدی نیـــز می تواند موجب 

دلسردی شود.
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پیش تنگ و تنگ تر شده و اقتصاد ملی نیز تحلیل رفته 
و رنگ رخسار آن رو به زردی نهاده است.

از  ســـال  آغازیـــن  روزهـــای  ایـــن  در  می تـــوان  آنچـــه 
دولتمردان عزیز و محترم و همکاران گرامی و فرهیخته 

خود در بخش خصوصی خواست چنین است:
-آنچنان که در تمامی کشـــورهای پیشـــرفته و صنعتی 
و کشـــورهای موفق در مســـیر توســـعه نیز تجربه شده 
است، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و وجود ثبات 
در اهـــداف، سیاســـت ها و برنامه هـــا و فرصت هـــای 
یکســـان بـــرای رقابت، شـــفافیت در عملکـــرد دولت و 
احترام به شـــخصیت کارآفرینـــان و ســـرمایه گذاران و 
ارزش قائل شـــدن برای تخصص و… راه نجات است. 
پس دولتمـــردان محترم  لطف فرمایند این گونه تدبیر 

امور کنند.
-از ســـوی فعـــاالن اقتصـــادی نیـــز 
بی شـــک بایـــد اصولـــی همچـــون: 
و  برنامـــه  و  چشـــم انداز  وجـــود 
ماموریت مشـــخص، ارتقای کیفیت 
و کاهـــش قیمت از طریـــق افزایش 
توســـعه،  و  تحقیـــق  و  بهـــره وری 
اصـــول  رعایـــت  مشـــتری مداری، 
مســـوولیت  و  شـــرکتی  حاکمیـــت 
اجتماعـــی و… مدنظـــر باشـــد و بـــا 
تمنـــای امتیـــازات خـــاص و ویـــژه از 
کهنـــه  بـــا روش هـــای  و  دولت هـــا 
عـــدم  و  بنگاهـــداری  منســـوخ   و 
برخـــورداری از دانـــش و تکنولوژی 
روز، نمی توان دوام و بقا داشـــت. 
پـــس همـــکاران عزیـــز و محتـــرم نیز 
بیش از پیش در پی ارتقای توانمندی های فنی و علمی 

و اخالقی خود باشند.
در خاتمه خطاب به خود می گویم، خدای من شـــاهد 
است آنچه گفته و آنچه کرده ام برای رضایت خداوند 
متعـــال و مـــردم و میهـــن عزیزمان بوده اســـت و هرگز 
برای خود چیزی نخواسته ام و هر چه داشته ام در این 
راه گذاشـــته و باز هم خواهم گذاشـــت کـــه چو ایران 

نباشد تن من مباد!

محسن خلیلی
گروه بوتان

دولـــت و نهادهای حاکمیتـــی برخورد علمـــی و عقالنی 
با مشـــکالت و مصائب و چالش هـــای عظیم اقتصادی 
میهن مـــان  اســـت. اوج گیری و ســـپس ســـقوط بورس 
که با ســـهامداری سهامداران عدالت جمعیتی چند ده 
میلیونی را شـــامل می شـــوند از جمله مـــواردی بود که 
رعایت منطق و سازوکار اقتصادی را به ضرورت حیاتی 
نظام تدبیر کشور تبدیل کرد. البته بازارهای دیگر نظیر 
مســـکن، خودرو، ارز، طال و… نیـــز بازارهایی بودند که 
در ســـال گذشـــته با بی ثباتی های شـــدید خـــود، کام 
هم میهنانمـــان را تلـــخ و برخـــورد علمی و نه دســـتوری 
و تحکمـــی دولت را به خواســـتی اجتماعـــی مبدل کرده 

است.
نـــکات فوق که به گمـــان نگارنده در ذهـــن و دانش 
انســـان ایرانـــی در حـــال تثبیـــت شـــدن اســـت، نوید 

آینـــده ای بهتـــر و تغییـــرات مثبـــت و تحول آفریـــن را در 
مـــردم  معیشـــت  و  کار  و  کســـب  و  زندگـــی  واقعیـــت 
می دهد. از منظر این فعال صنعتی و خدمتگزار اقتصاد 
ملی، کمتر کارآفرین و فعـــال اقتصادی اصیل و واقعی 
است که ماندگاری و پایداری بنگاه و کسب و کار خود 
را از راه میانبـــر و کژراهه ممکـــن بداند و طلب و تمنای 
انواع رانت ها و امتیازات و… را کند. آنچه یک صنعتگر و 
فعال اقتصادی اصیل خواهان آن است، حل ریشه ای 
مشـــکالت و مســـائل و عوامـــل اصلی کاهش ســـود و 
افزایش فعالیت غیرمولد اقتصادی است که متاسفانه 
عمدتا ناشـــی از سیاســـت گذاری های نامناسب و غلط 
دولت هاســـت و بـــا تخصیـــص تســـهیالت بانکـــی و ارز 
و انـــرژی ارزان قیمـــت از یکســـو و ســـرکوب قیمت ها از 
ســـوی دیگر و انواع عدم قطعیت ها و نااطمینانی ها در 
حوزه روابط داخلی و خارجی، پیچیده تر و ســـفره فساد 
گســـترده تر و  عرصه بـــرای فعالیت ســـالم اقتصادی و 
صنعتی بـــرای صنعتگر و فعال واقعـــی اقتصاد، بیش از 

37

صنعت و نوید
آیندۀ بهتر

ضمن عـــرض تبریک ســـال نـــو، اگـــر بخواهـــم در این 
آغازین روزهای سال و بازگشایی کسب و کارها کوتاه 
و گویا چنـــد نکته ای را خدمت مخاطبـــان گرامی عرض 

کنم این است که:
- گذر ســـال ها و عبور از ســـختی و دشـــواری ها اگر چه 
درد و رنج بســـیار در خود دارد و چه خوب بود و خوب 
می شـــد که همـــواره راحتی بود و آســـایش، امـــا از دل 
ســـختی ها و گـــذر از رنج هاســـت که آدمی، انســـان تر و 
انســـانیت معنادارتر می شود. برای من صنعتگر، گذر از 
تحریم و فشارهای ظالمانه که البته هنوز متاسفانه در 
داالن هـــا و پیچاپیچ آن گذر و گـــذران می کنیم، ضمن 
باور به توانایی های فـــردی و بنگاهی و ملی، ضرورت 
ارتباط با جهان را بیش از پیش روشـــن ساخت و اینکه 
باید بـــا اتکا بـــه توانمندی های خود، امـــا در تعامل و 

ارتبـــاط بـــا همگان و جامعـــه جهانی 
این توانمندی ها را بســـی افزون تر 
نمی تـــوان  انـــزوا  در  کـــه  ســـاخت 

فعاالنه و خالقانه زیست.
-دیگـــر آنکه نـــه دولـــت در ایران، 
کـــه دولت در هیچ کجـــای جهان به 
تنهایـــی نمی تواند از پـــس انبوه رو 
بـــه فزونی مشـــکالت برآید و نوید 
آســـایش و رفـــاه و پیشـــرفت بـــه 
مردم دهد. در این یکی دو ســـال 
اخیر و به خصوص سال گذشته که 
فشـــار تحریم های ظالمانه، امکان 
صادرات نفت را از میهن مان تقریبا 
ســـلب کرد، این صادرات غیرنفتی 
بیـــش از 30میلیـــارد دالری کســـب 

شـــده در خارج از دستگاه دولت و عمدتا توسط بخش 
خصوصی و  نیز مالیات های پرداختی از ســـوی بنگاه ها 
و شـــهروندان امکان گردش اقتصادی را فراهم آورد. 
در واقـــع بخش خصوصی و شـــهروند آگاه و مســـوول 
در جهان امروز، مالک و معیار توســـعه یافتگی کشورها 
هســـتند؛ تـــا جایـــی که می تـــوان آنهـــا را متـــرادف هم 
دانســـت و میزان پیشرفت کشـــورها را با میزان حضور 
در   بخـــش خصوصـــی  و  و نقش آفرینـــی شـــهروندان 

فعالیت های اقتصادی آن کشور سنجید.
-باور به علم اقتصاد به گمان این صنعتگر سالخورده 
نکته ای اســـت کـــه هر چه می گـــذرد بر اهمیـــت آن در 
افـــکار عمومـــی میهن مـــان  افـــزوده می شـــود. در این 
دو، سه ســـال اخیر و تنگنای شدید اقتصادی جامعه 
ایـــران بیش از هر زمان دیگری بـــه نظرم  به این درک 
و توجه رســـید کـــه بدون دانـــش اقتصـــاد و از طریق 
راه هـــای غیرعلمی امتحان پـــس داده، کار ملک و ملت 
بســـامان نمی شـــود، بنابرایـــن توقع و انتظـــار مردم از 
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خودرو

توسعه  مانع  مهمترین  دســــــتوری  قیمت گذاری 
خودروســــــازان مقام معظم رهبری، سال جدید 
را ســــــال »تولید؛ پشــــــتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
نامگــــــذاری کرده انــــــد؛ در ایــــــن راســــــتا یــــــک 
کارشــــــناس صنعت خودرو در یادداشتی ضمن 
تشــــــریح وضعیت صنعت خودروسازی در سال 
جهــــــش تولیــــــد و تاکید بر رفــــــع موانع همچون 
قیمت گذاری دســــــتوری برای تحقق شعار سال 
1400، ســــــال گذشته را در مســــــیر جهش تولید 
اما معتقد اســــــت که جهــــــش تولید  دانســــــته 
ســــــودآور رخ نداده و مهمترین مانع در مســــــیر 
تحقق جهش تولید ســــــودآور در خودروسازی، 

قیمت گذاری دستوری بوده است.
به گزارش همــــــگام با صنعت، در یادداشــــــت 
اســــــت: در سال  آمده  ســــــنجری  کریمی  حسن 
99 که به نام “جهش تولید” نامگذاری شــــــده 
بود، به کرار بر ضرورت افزایــــــش تولید و تاثیر 
بی نظیر آن بر متعادل سازی بازار و بهبود قیمت 
ها تاکید شــــــده اســــــت. اینکه جهش تولید در 
بخش هایی از خودروســــــازی بــــــه خوبی دنبال 
شــــــد را نمی توان کتمان کرد؛ اما نکته مهم در 
خودروســــــازی کشــــــور که بیش از 90 درصد آن 
توســــــط دولت اداره می شود، آن است که این 

قیمت گذاری دستوری 
مهمترین مانع توسعه 

خودروسازان
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شرکت ها اغلب شــــــرکت هایی زیان ده هستند؛ 
بر تعداد تولید آن ها اضافه شود،  فلذا هرچه 
میــــــزان زیان نیز افزایش می یابــــــد. در واقع اگر 
دولت اجازه می داد شــــــرکت های خودروســــــاز 
از طریق اصالح قیمت فــــــروش و عبور از قیمت 
گذاری دســــــتوری به شیوه ای ســــــودآور اداره 
اثرات استراتژی جهش تولید  می شدند، طبیعتا 
از طریــــــق متعادل ســــــازی بازار و بهبود شــــــرایط 
خودروســــــازها بیــــــش از امروز خــــــود را نمایان 

می ساخت.
در واقع دولت مانع آن شــــــد تــــــا برکات جهش 
تولید در شــــــرکت هایی که در این امر پیشــــــرو 
بودند دیده شــــــود. آنچه مهم اســــــت این که 
تولیــــــد بدون ســــــودآوری امــــــری فاقد ارزش 
افزوده برای کشور است بنابراین جهش تولید 
واقعی وقتــــــی معنا پیــــــدا می کند کــــــه توام با 
اگرچه در  باید گفت  بنابراین  سودآوری باشد. 
خودروســــــازی تا حدودی جهش تولید رخ داد، 
اما باتوجــــــه به اینکه تولید در این شــــــرکت ها 
با ســــــودآوری همراه نبوده سات،  آنچه هدف 
نامگذاری از این ســــــال بود یعنی “جهش تولید 

سودآور” ، محقق نشد.
مانع  مهمترین  ی  دســــــتور ی  قیمت گذار

وسازان توسعه خودر
بنابراین در ســــــال جدیــــــد مهمترین مانع 
قیمت گذاری  خودروســــــاز  شرکت های  توسعه 
دستوری اســــــت. عبور از قیمت گذاری دستوری 
این شــــــرکت ها را از حاشیه زیان خارج می کند و 
مسیر واگذاری آن ها به بخش خصوصی را هموار 
خصوصی سازی  بپذیریم  اگر  واقع  در  می سازد. 
مهمترین اقــــــدام دولت برای توســــــعه صنعت 
خودروی کشــــــور اســــــت؛ آنگاه باید این را نیز 

تــــــا وقتی این شــــــرکت ها زیان ده  بپذیریم که 
هســــــتند و مدام بر زیان انباشته آن ها اضافه 
می شــــــود، واگذاری آن ها نمی تواند نفعی برای 
اقتصاد کشور و مردم داشــــــته باشد. سودآور 
مهمترین  خودروســــــاز  شــــــرکت های  نمــــــودن 
پشتیبانی دولت از صنعتی است که بیش از پنج 
درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در شرایط 

تحریمی در اختیار دارد.
  اما ایرادی که حامیان قیمت گذاری دستوری بر 
آن تاکید دارند، افسارگسیختگی بازار و افزایش 
قیمت ها پس از آزادســــــازی قیمت است. برای 
آنکــــــه متوجه شــــــویم این فرضیــــــه نمی تواند 
درست باشــــــد کافی اســــــت بدانیم که قیمت 
خودرو در کف بازار تحت تاثیر دو دســــــته پارامتر 
جابجــــــا می شــــــود؛ اولی تغییر در شــــــاخص های 
اقتصادی همچون نرخ تورم و حجم نقدینگی و 
نیز تغییرات مکــــــرر ارزش برابری ریال در مقابل 
ارزهای خارجی است و دومی عدم تعادل میان 

عرضه و تقاضای خودروست.
را در  پارامتــــــر نقش اساســــــی  این دو دســــــته 
افزایــــــش قیمت خودرو در بــــــازار دارند. ناگفته 
پیداســــــت که قیمت گذاری دســــــتوری خودرو 
درمقایســــــه با تاثیــــــرات دو پارامتــــــر دیگر یعنی 
تغییر در شــــــاخص های اقتصادی کشور و عدم 
تعادل میــــــان عرضه و تقاضا تاثیــــــر اصلی را در 
نــــــدارد و این ویژگی های  تعیین قیمت در بازار 
محیطی و محاطی بازار اســــــت کــــــه تعیین کننده 
اصلی و بی رقیب قیمت خودرو در کشوراســــــت. 
البته نظام داللی نیــــــز در افزایش قیمت اثرگذار 
اســــــت اما اتفاقا میــــــزان این تاثیر در شــــــرایط 
دو نرخی بیشــــــتر اســــــت. به عبارتی دالل ها از 
اختالف قیمت بین کارخانه و بازار سود بیشتری 
می برنــــــد؛ در صورتیکه اگر بیــــــن کارخانه و بازار 
اختــــــالف قیمتی وجود نداشــــــته باشــــــد، نظام 
داللی اگرچه در ابتدا تالش می کند بر آتش این 
اختالف بدمــــــد اما از آنجاییکــــــه بخش مهمی از 
تقاضای بازار که صرفا به دنبال سود حاصل از 
اختالف قیمت خودرو در کارخانه و بازار اســــــت، 
از بازار خارج می شــــــود و از یک ســــــو نیز تولید و 
عرضه شــــــرکت های خودروســــــاز بدلیل آنکه از 
زیان فروشــــــی خارج می شوند، تقویت می شود 
و قطعا در مدتی کوتاه پس از آزادســــــازی قیمت 

نظام داللی نیز کم رمق خواهد شد.
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بررسی آمار عملکرد کارخانجات تایرسازی حاکی از تولید 273 هزار و 386 تن انواع تایر در سال 99 
و رشد 18 درصدی آن در مقایسه با سال 98 است.

این تناژ تولیدی مشــتمل بر 25 میلیون و 273 هزار و 407 حلقه تایر اســت که از نظر تعداد حلقه 
نیز رشد 18 درصدی در مقایسه با سال 98 به ثبت رسید.

برپایــه ایــن گــزارش، 58.5 درصــد وزنــی و 87.3 درصــد تعــداد تایرهــای تولیــدی در ســال 99 
را تایرهــای بایــاس و رادیــال خودروهــای ســواری تشــکیل می دهد، به طــوری که تا پایان اســفند 
ماه ســال گذشــته 160 هزار و 91 تن شــامل 22 میلیون و 77 هزار و 935 حلقه تایر ســواری توســط 
کارخانجــات داخلــی تولیــد شــد که به ترتیــب از نظر وزنی و تعدادی رشــد 21 و 18 درصدی داشــته 

است.
در ســالی که گذشــت تایرســازان داخلی 25 هزار و 926 تن )یک میلیون و 670 هزار و 765 حلقه( 
تایــر وانتــی تولیــد کردند که به ترتیب از نظر وزن و حلقه رشــد 9 درصدی و هفت درصدی داشــته 

است.
تولیــد تایرهای باری و اتوبوســی نیز در ســال گذشــته با رشــد 14 درصدی به 58 هــزار و 480 تن 
رســید. ایــن مقــدار تولیــد مشــتمل بــر 912 هــزار و 250 حلقــه تایر اســت که از ایــن نظر نیز رشــد 17 

درصدی نشان می دهد.
بر اســاس آمارهای یاد شــده، در ســالی که گذشــت در مقایســه با ســال 98 تولید تایر کشــاورزی 
ســبک با رشــد 48 درصدی به چهار هزار و 305 تن، کشاورزی سنگین با رشد هشت درصدی به 

18 هزار و 126 تن و تولید تایر راه سازی و صنعتی با رشد 13 درصدی به 6 هزار 
و 458 تن رسید.

تولید سایر محصوالت
عالوه بر آمار تایرهای خودرو، در سال 99 کارخانجات داخلی 19 هزار 

و 72 تــن تایــر دوچرخه و موتــور تولید کردند که در هم ســنجی با 
سال 98 رشد 30 درصدی نشان می دهد.

در 12 ماهــه پارســال همچنیــن 10 هزار و 857 تــن تیوب تولید 
شد که حاکی از رشد 36 درصدی است.

بــر اســاس ایــن گزارش، در ســالی که گذشــت یــک میلیون و 
293 هــزار و 786 حلقــه فلپ، تســمه نقاله، شــیلنگ و غیره 
بــه وزن چهــار هــزار و 738 تــن توســط شــرکت های داخلــی 

تولید شد.
تایرســازی از جملــه صنایــع موفق کشــور در ســال 99 بود که 
شــعار »جهــش تولید« مد نظر رهبر معظــم انقالب را به خوبی 

اجرایی کرد.
در این زمینه شاهد شکستن رکوردهای تولید در تولید انواع 

تایــر بودیــم و برای نخســتین بار تایرســازان از مــرز 25 میلیون 
حلقه تولید عبور کردند.

عــالوه بــر توفیقــات بــه دســت آمــده در زمینه تیــراژ و شــمارگان 
تولیــد، تایرســازان در عرصه هــای جدیــدی نیــز ورود کردنــد که از 

جملــه آنهــا تولیــد تایر پاپهــن و تایــر خودروهــای شاســی بلند قابل 
اشاره است.

عبور  و،  خــــــودر تولید  افزایــــــش  به رغم 
از  یک میلیون دســــــتگاه بدون شرکای 

و ماند ز خارجی، آر
تحقق  مانع در مســــــیر  مهمترین  آنکــــــه  به رغم 
را قیمت  جهش تولید سودآور در خودروسازی 
از وجود  نبایستی  اما  گذاری دستوری می دانم 
ســــــایر موانع نیز براحتی عبور کنیم. در سالی که 
گذشــــــت دولت و نهادهای شــــــبه دولتی موثر 
در اقتصاد کشــــــور با وضع قوانین و مقرراتی در 
حوزه تولید مانع از آن شــــــدند تا خودروسازی 
کشور بتواند از رکورد تولید یک میلیون خودرو 
عبور کند و به رغم افزایش تولید در مقایســــــه 
با ســــــال قبل امــــــا بازهم عبور از یــــــک میلیون 
دستگاه بدون شــــــرکای خارجی به صورت آرزو 

باقی ماند.
در سالی که گذشــــــت نهادهای مختلف دولتی 
از جمله وزارت صمــــــت ، گمرک ، وزارت اقتصاد 
، مجموعــــــه بانک هــــــا و بخشــــــی از نهادهــــــای 
را  غیروابســــــته به دولــــــت قوانیــــــن متناقضی 
بــــــرای حــــــوزه صنعــــــت و بویژه خودروســــــازی 
ترســــــیم نمودند؛ البته یکــــــی از اقدامات موثر 
دولت در این زمینه تشــــــکیل ســــــتاد تســــــهیل 
و رفع موانع تولید در کشــــــور بود که بایســــــتی 
در ســــــال جدید ضمن افزایــــــش اختیارات این 
ســــــتاد قدرت اجرائــــــی آن را افزایش دهد. به 
عنوان مثال با وجود مصوبات ســــــتاد تســــــهیل 
در خصوص حمایت نظام بانکی کشــــــور با برخی 
از شــــــرکت های تولیدی فعال اما بدهکار، برخی 
بانــــــک ها برخالف تایید ســــــتادهای تســــــهیل 
استانی و کشوری با این شــــــرکت های تولیدی 

نکردند. همراهی 
عاله برایــــــن ســــــخت گیری های گمرکات کشــــــور 
در مســــــیر ترخیص مواد اولیــــــه و قطعات نیمه 
ساخته نیز مانع مهمی در مسیر جهش تولید در 
سالی که گذشت بود. اگرچه تشخیص درست 
بــــــرای گردش اقتصاد و  کاالیی که ترخیص آن 
صنعت کشــــــور مفید اســــــت امر بسیار دشواری 
است اما مهمتر از آن تعدد مقررات گمرکی است 
که برای رسیدن به این تشخیص درست وضع 
می شود. دولت بایســــــتی ضمن تمرکز کافی بر 
روی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت هایی 
که تولید آن ها ســــــهم مهمی در تولید ناخالص 
داخلی کشــــــور دارد، اجازه ندهد زمان و هزینه 
اینکه  زیادی به این شرکت ها وارد آید. ضمن 
مانعی  نبایســــــتی  غیرضرور  واردات  از  جلوگیری 

برای جهش تولید سودآور باشد.

رشد ۱۸ درصدی تولید تایر در کشور 
در سال ۹۹
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امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

ســـــــــــال ۱۴00 »نیــــــــــــمه مربیــان« 
سیاستگذاران صنعت خودرو

ســـــــال 1400 برای صنعت خـــــــودرو مانند نیمه دوم 
فوتبال اســـــــت: »نیمه مربیان«. این ســـــــال نوبت 
سیاستمداران و سیاســـــــت گذاران صنعتی است که 
نشـــــــان دهند که چقدر در مســـــــیر توسعه توانمند 

هستند.
سالی که گذشـــــــت ظاهرا یکی از بدترین سال های 
عمرمان بود. البته کرونا بالیی ســـــــر جهان آورد که 
ســـــــال ها به یاد خواهد داشت. به  طور قطع تاریخ 
معاصر به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم خواهد 
شد. چرا که کرونا باعث شـــــــد که سبک زندگی ما 
تغییر کند. اما باید یادآوری کـــــــرد که همین کرونا 
خیلی چیزها به مـــــــا آموخت. به طور خاص به ما یاد 
داد که قدر همدیگر را بیشتر بدانیم. اما اگر بخواهم 
کمی اجرایی تر صحبت کنم به ما یاد داد که باید از 
را انجام  همه فناوری های موجود حداکثر استفاده 

دهیم.
در صنعت خودرو هم امســـــــال بسیاری چیزها تغییر 
کرد. ابتدا سال که قرار بود شروع شود، اصال سوال 
اصلی این بود که با این کرونای لعنتی چه باید کرد؟ 
آیا می توانیم کار تولید را آغاز کنیم؟ حال که ســـــــال 
99 را به پایان بردیـــــــم، در همین صنعت خودروی 
کشورمان که طی سه سال گذشته تحت سخت ترین 
تحریم های تاریخ معاصر بوده است، تولید خودرو 20 
درصد رشد داشت. جالب تر اینکه در این سال دو 
خودرویی که سال ها گاو شیرده خودروسازان بود 
و باالترین تیراژها را به خـــــــود اختصاص می دادند، 
از مدار تولید خارج شـــــــدند و آب از آب تکان نخورد. 
جالب تر این بود که در همین ســـــــال استانداردهای 
جدید ایمنی اعمال شد و در کنار آن کاهش آالیندگی 
در خودروهـــــــای جدید به ســـــــطح بهتری رســـــــید و 
اســـــــتانداردهای یورو 5 اعمال شد. واقعا سال 99 
صنعت خودرو، شخص مرا که سال هاست در کنارش 
زندگی می کنـــــــم، متعجب کرد. ایـــــــن همه تغییرات 

فناوری در یک سال، واقعا شاهکار است.
جالب اینجاســـــــت که امروز موضـــــــوع کرونا هم در 

صنعت محلی از اعراب ندارد و آن هم مانند بسیاری 
از پدیده های دیگر مانند بارندگی، به عنوان شرایط 

محیطی پذیرفته شده است.
سال 99 متاســـــــفانه از منظر سیاســـــــتگذاری یکی از 
بدترین سال های دوران این صنعت بود. سال های 
97 و 98 سیاســـــــت گذاران خود را به انکار می زدند 
و دالیل کارشناســـــــان را برای آزادسازی قیمت ها و 
جلوگیری از توزیع غیرعادالنه رانت توسط این صنعت 
در میان مردم و به ویـــــــژه دالالن نمی پذیرفتند. اما 
همان اوایل امســـــــال همه شواهد و مدارک کفایت 
موضوع را نشان داد. آمدند و به جای اینکه مشکل 
اصلی را حـــــــل کنند، اختراعی جدیـــــــد ثبت کردند و 
قرعه کشی را در صنعت خودرو راه انداختند. اما همان 
اوایل هر کس که باید می دانســـــــت، به خوبی آگاه 
بود که اینها همه بازی است و مشکل جای دیگری 
است. اما متاسفانه در راس این همه مسوول، وزیر 
وقت صنعت با همه آگاهی ای که داشت و دستوری 
که چند بار از ریاســـــــت جمهور دریافت کرده بود، باز 
هم به مخالفت پرداخت تـــــــا به هزار و یک دلیل که 
یک دلیلش مخالفت با آزادسازی قیمت های خودرو 

بود، برکنار شد.
حدود چند ماه این وزارتخانه مهم بی وزیر ماند. در 
همین مدت وکالی تـــــــازه وارد و جویای نام مجلس 
هم دســـــــت به کار شدند و خواســـــــتند مشکل را از 
طریقی غیرمســـــــتقیم حل کنند و طـــــــرح خالقانه ای را 
ارائه دادند. طرح به گونه ای بود که یک مشـــــــکل را 
حل می کرد و 10 مشکل اساسی تر به وجود می آورد. 
این طرح هم خوشـــــــبختانه رای نیاورد. اما وزیر جدید 
تا به خود بیاید و به حرف کارشناسان گوش دهد، 
زمان از دســـــــت رفت. خالصه اینکه در این چند ماه 
توپ بازی ای بود که انجام شد و در نهایت امروز که 
در آستانه سال نو به سر می بریم همچنان موضوع 
رقابت  شورای  لج بازی های  و  دستوری  قیمت گذاری 
در تعیین قیمت های غلط ادامه دارد و نتیجه آن بیش 
از چند 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از آن 

بدهی به قطعه سازان، بانک ها و مردم است.
اما صنعت خودرو چگونه توانســـــــت بـــــــا این همه 
مشـــــــکالت، این همه فعالیـــــــت موفقیت آمیز انجام 
دهد؟ نخستین موضوع که باید به آن اشاره کرد، 
سال های  ســـــــرمایه گذاری های  بودن  نتیجه بخش 
گذشته و وجود یک شبکه گســـــــترده از صنعتگران 
توانمند و ماهـــــــر و دارای فناوری بود که ما آنها را به 
نام قطعه ساز و مجموعه ســـــــاز می شناسیم. آنان با 
همدلی با دو مدیرعامل جهادی دو خودرو ساز بزرگ 
کشور، بدون توجه به اهانت ها و تمسخرهایی که 
به طور همه جانبه نثارشان می شد، در مسیر توسعه 
گام برداشـــــــتند. این مسیر، پر از خطر و ریسک فنی و 
مالی و اقتصادی بود. امـــــــا نمی دانم با چه امیدی 
این مجموعـــــــه عظیم همت کرد و حاضر شـــــــدند با 
هم حرکت را با قدرت ادامه دهند. در این راســـــــتا 
چند اتفاق مهم افتاد. نخســـــــت، ظرفیت تولید باال 
رفت. اما هم زمان نوآوری های فنی ای انجام شد که 
ظرفیت ها را هم زمان با کاهش قمیت های مبنا، باال 
برد. یکی از این نوآوری ها که من شـــــــاهدش بودم 
نوآوری در طراحی و ساخت کاتالیست بود که واقعا 

دست مریزاد دارد.
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نکته بعدی، ورود به عرصه همراهی با طراحی و تولید 
نتیجه همین همدلی  خوردوهای جدید بود. »تارا« 
و ریسک پذیری و ســـــــرمایه گذاری پرخطر است. در 
کنار همه این موضوعات، قطعه ســـــــازان امسال به 
فنـــــــاوری ورود کردند که  از  محدوده های جدیدی 
شخصا باروم نمی شود که ما چنین توانایی را داشته 
باشیم. اما ظاهرا در حال جواب گرفتن هستند. واقعا 
مرحبا. با این همه تحریـــــــم خارجی و هجمه داخلی، 
طراحی و تولید انواع ECU )کامپیوتر خودرو( واقعا کار 

بزرگی است.
ســـــــال 99 را در حالـــــــی به پایان بردیـــــــم که صنعت 
خودرو از نظر فنی و مدیریتی موفق بود.حال ســـــــال 
1400 در حالی شـــــــروع می شـــــــود که سیاستمداران 
و سیاســـــــت گذاران تکلیف خـــــــود را می دانند. حال 
می ماند وجدان آنان و رای مردم. متاسفانه معموال 
سیاستمداران در مقابل خواســـــــته های آنی مردم، 
سســـــــت اراده هســـــــتند و کمتر زیر بار عقالنیت بلند 
مدت می روند. اما امیدوارم با گذشـــــــت سه سال، 
باالخره شجاعت اجرای آنچه که درست است را پیدا 

کنند.
اگر سیاستمداران همچنان به حرف های پوپولیستی 

اعتنا کننـــــــد و قیمت گذاری دســـــــتوری ادامه یابد، 
شکســـــــت صنعت خودرو قطعی خواهـــــــد بود. اما 
برعکس اگر شـــــــجاعت به خرج دهنـــــــد و قیمت ها را 
آزاد کرده و به جای کنترل قیمت ها، به کمک تولید 
شتافته و به رفع موانع تولید بپردازند، سال آینده 
سال پرچالشی خواهد بود. با آزادسازی قیمت و البته 
در کنارش افزایـــــــش 20 درصدی تولید، به طور قطع 
بازار در ســـــــال آینده در یک رکود عمیق فرو می رود و 
خودروسازان ناچار به رقابت شدید می شوند و البته 
کمبود شدید نقدینگی پیدا خواهند کرد. در چنین 
شرایطی خودروسازان با چالش های مالی و اقتصادی 
زیادی روبه رو خواهند شـــــــد، اما مطمئن هستم که 
صنعت خودرو همان طور که سال گذشته از نظر فنی 
موفق عمل کرد، در ســـــــال آینده هم عقالنیت را به 
کار خواهد برد و از نظر بازاریابی و فروش هم راه حل 
را پیدا خواهد کرد. مطمئن هســـــــتم که سال آینده 
خودروساز ناچار می شود که موضوع صادرات را هم 
به صورت جدی دنبال کند. در سال آینده چند پروژه 
فناورانه به ثمر خواهد رسید و کیفیت خودروها باال 

خواهد رفت.
البته فشـــــــار واردات توسط دالالن در سطوح مختلف 

بیشتر شده و اگر کوچکترین درزی در میان دیوارهای 
به وجود آمـــــــده در مســـــــیر واردات باز شـــــــود، نه 
خودروساز، بلکه قطعه سازان اول از همه با مشکل 
روبه رو خواهند شد. تجربه نشان داده است که هر 
وقت درهای مملکت باز می شود، همه سیاستمداران 
یادشـــــــان می رود که چه کسانی مشـــــــکالت را حل 
کردند. بدیهی اســـــــت که وقتی درها باز می شود، 
یـــــــک صنعتگر ایرانی با این همه موانع و مشـــــــکالت 
نمی تواند با صنعتگر چینی بـــــــا آن همه حمایت ها و 
امکانات، مقاومت کند. می شود آنچه که در دهه 80 
شاهدش بودیم. اما این دفعه من فکر نمی کنم که 
سیاستمداران با تجربه به سیاستمداران پوپولیست 
اجازه بدهند که مانند سال های 85 تا 89 عمل کنند 
و صنعت کشور را دستخوش طوفان واردات قطعات 

و در نهایت خودرو کنند.
ســـــــال 1400 مانند نیمه دوم فوتبال است: »نیمه 
مربیـــــــان«. این ســـــــال نوبـــــــت سیاســـــــتمداران و 
سیاســـــــت گذاران است که نشـــــــان دهند که چقدر 
در مسیر توسعه توانمند هستند. امید که روسفید 
بشوند و ما شاهد یک توسعه و پیشرفت واقعی در 

صنعت خودرو باشیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی:

" توان تولید سالیانه ۲ 
میلیون دستگاه خودرو 

وجود دارد "
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور گفت: قطعه سازان توان بالقوه تولید 
قطعــات برای بیش از 2 میلیون دســتگاه خودرو را در 
ســال دارا هستند، اما این مهم منوط به رفع و رجوع 

مشکالت شان است.
»آرش محبی نــژاد« افــزود: تحقــق برنامه های ســال 
1400 در حوزه قطعه و خودروســازی، منوط به تحقق 
منویــات رهبــر معظــم انقــالب و اجرایی شــدن شــعار 

سال در رفع محدودیت ها و موانع زدایی است.

وی بیان داشــت: در این راســتا بزرگترین مشــکالت، 
قیمت گذاری دستوری خود و به تبع آن قیمت گذاری 

قطعات و همچنین کمبود نقدینگی است.
محبی نــژاد همچنیــن از وجود قوانیــن و مقررات مخل 
تولید و گمرکی به عنوان دیگر مشــکالتی یاد کرد که 
در ســال های گذشــته مانعی بر ســر راه تولید در این 

صنعت مادر و راهبردی شده است.
وی یــادآور شــد: گرچــه ســال گذشــته دســتیابی به 
هدف تولید یک میلیون و 200 هزار دســتگاه خودرو 
برنامه ریزی شده بود، اما مشکالت یاد شده در کنار 
دو غــول بزرگ تحریم ها و کرونــا مانع تحقق اهداف 

شد.
صنعــت،  وزارت  رســمی  آمارهــای  هنــوز  هرچنــد 
معــدن و تجــارت از جمــع تولید خودروســازان آماده 
نشــده، اما بررســی آمارهای ســامانه کدال حاکی از 
تولیــد 900 هزار و 714 دســتگاه خودرو توســط ســه 
خودروســاز بزرگ کشــور یعنــی ایران خودرو، ســایپا 
کــه در  آمــاری  و پارس خــودرو در ســال 99 اســت؛ 

هم ســنجی با سال 98 رشــد 4.33 درصدی نشان 
می دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خــودرو در عین حال خاطرنشــان کرد: با عــزم و اراده 
قطعه ســازان و زنجیره تامین خودروســازی، تا حدود 
زیــادی بر این دو مشــکل اساســی تحریم هــا و کرونا 
غلبه شــد، اما معتقدیم بســیاری راهکارها را باید در 

داخل کشور جست وجو کرد.
وی از تشــکیل کمیتــه ای در ایــن انجمن بــرای تحقق 
شــعار ســال 1400 خبــر داد کــه از ابتــدای امســال کار 
خــود را آغــاز کرده و ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال 

به نتایج مطلوب برسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1400 تولید 
یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو را برنامه ریزی 
کرده که یک میلیون و 100 هزار دســتگاه از آن در دو 
خودروســاز اصلــی یعنــی ایران خودرو و ســایپا و 150 
هزار دســتگاه در شــرکت های بخش خصوصی تولید 

خواهد شد.

آرش محبی نژاد
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راه و ساختمان
ایجاد شــرکت های حمل ونقل مشترک با کشورهای خارجی

وزیــر راه و شهرســازی از آمادگــی راه آهــن کشــورمان جهــت جذب ســرمایه گذار 
خارجــی در حــوزه زیــر ســاخت خبــر داد و عنــوان کــرد کــه در ســال 1400، تامین 

قطارهای با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت در دستور کار قرار دارد.
محمــد اســالمی - وزیــر راه و شهرســازی برخــی از فرصت هــای ســرمایه گذاری 
خارجــی در حــوزه ریلــی کشــور در ســال جدیــد را برشــمرد و عنــوان کــرد: اکنون 
ســرمایه گذاری خارجی برای صنعت حمل و نقل ریلی کشــور در حوزه زیرساخت 

متصور است.
وی خاطرنشــان کــرد: قبــال در بخــش زیرســاخت تفاهم نامــه و قراردادهایی با 
کشــورهای خارجی بــرای تامین مالی و توســعه صنعت حمل ونقــل ریلی مبادله 
شــده بــود؛ اما به دلیل مشــکالتی کــه تحریم هــای آمریکا به وجــود آورد، این 

سرمایه گذاری ها با مشکل مواجه شدند.
طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی، اســالمی تاکید کرد: این فرصت ها همیشــه 

فراهم بوده و هست و ما نیز از آن استقبال می کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در خصــوص معاهده هایــی کــه با ســایر کشــورها 
منعقــد کردیــم، قــرار بر این شــد کــه با ســایر کشــورها شــرکت های حمل ونقل 

مشترک داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

"مالیات خانه های خالی 
اشخاص حقوقی دو برابر 

اشخاص حقیقی است "
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه های 
دولتــی و اشــخاص حقوقــی کــه اقــدام بــه نگهــداری 
واحدهــای خالــی می کنند، بایــد دو برابر افراد حقیقی 
مالیــات بپردازنــد گفــت: بــا اجــرای مــاده 54 قانــون 
واحــد  داشــتن  نگــه  خالــی  مســتقیم،  مالیات هــای 
مســکونی برای دســتگاه ها و افــراد توجیــه اقتصادی 

نخواهد داشت.
محمــود محمــودزاده اظهــار کــرد: بهتریــن روش بــرای 
اینکه دســتگاه های حقوقی و شرکتهای دولتی اقدام 
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وی افزود: با ایجاد شــرکت های حمل ونقل مشترک، شرایط برای عبور قطارهای 
ایرانی به سایر کشورها در دستور کار قرار گرفته است و طی گفت وگوهای انجام 
شــده، امیدواریــم کــه با ایــن رخداد، تحــول بیشــتر و جذاب تــر در صنعت ریلی 

کشورمان به وجود آید.
اســالمی اظهــار کرد: برای ما بســیار مهم اســت که راه آهن ایــران به یک راه آهن 
بین المللــی تبدیــل شــود و به همیــن منظور بــا عضویت در یو آی ســی )UIC( و 
اینکــه در کشــورهای مشــترک المنافع عضو شــدیم و با معاهده هایــی که برای 
ایجــاد رویــه و تعرفه هــای مشــترک با ســایر کشــورها امضــا کردیم، زمینــه برای 

داشتن راه آهن پیشرفته تر و کارآمدتر مساعد شده است.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: اکنون در بحث زیرســاخت ها به جهت ساخت 
و راه اندازی راه آهن برقی سریع السیر با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت مشغول 

اقدام هستیم.
وی افزود: در سال 1400 تامین قطارهای با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت برای 
این پروژه در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم با یاری خدا انجام  شود 
و بتوانیم در اتصاالت جهانی در حوزه ریلی پرســرعت و پیشــرفته و با ایمنی باال 

خود را قرار دهیم.

محمود محمودزاده 

بــه نگهــداری واحدهــای خالــی نکننــد، اعمــال جرایم 
متعلقه در ماده 54 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم 
اســت. در مــاده 54 اشــاره شــده کــه دســتگاه ها و 
اشــخاص حقوقــی کــه مشــمول همــه دســتگاه ها و 
شرکتها می شود، اجازه ندارند واحد مسکونی داشته 

باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.
وی افــزود: جرایمــی که قانــون برای واحدهــای خالی 
دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، 
دو برابــر جرایــم اشــخاص حقیقــی اســت. بــرای افــراد 
حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی 

بماند، مشــمول مالیات در ســال اول 
شــش برابر، سال دوم 12 برابر و سال 
ســوم 18 برابر ارزش اجاره است. این 
عدد برای اشــخاص حقیقــی به میزان 
افزایــش  درصــد   100 یعنــی  برابــر  دو 

اعمال خواهد شد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح 
کرد: از 19 فروردین ماه تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند 
تــا امــالک خــود را در ســامانه امالک و 
 amlak.mrud.ir بــه نشــانی اســکان 

ثبــت کننــد. اگر این کار را انجام ندهنــد، واحد آنها به 
سامانه خانه های خالی معرفی و مشمول مالیات می 
شــود. بنابراین برای هیچ شــخصیت حقیقی و حقوقی 

قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد.
محمــودزاده تاکیــد کــرد: قانــون مالیات بــر خانه های 
خالــی فقــط مشــمول افــراد حقیقــی و حقوقی نیســت. 
بعضــی مــوارد داریم که ســند 100 واحد مســکونی به 
نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که 
اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی 

و غیراقتصادی می کند.
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تولید دریچه منهول 
نانوکامپوزیتی 

سبک، ضدسرقت 
با دوام باال توسط 
گروه دانش بنیان 

رادیس

ســـــــــبک،  نانوکامپوزیتی  منهول  دریچه  تولید 
باال توسط گروه دانش  با دوام  ضدســـــــــرقت 
بنیان رادیســـــــــگروه دانش بنیـــــــــان رادیس با 
استفاده از مواد نانوکامپوزیتی اقدام به تولید 
دریچه های منهول کرده اســـــــــت که نسبت به 
نمونه های چدنی موجـــــــــود در بازار مزیت های 

زیادی دارد.
به گزارش همگام با صنعت، از ســـــــــتاد توسعه 
فناوری نانو،  انتخاب دریچه ای از جنس مناسب 
و با دوام به منظور درپوشـــــــــی بر روی دهانه 
بوده  چالش برانگیز  همواره  منهول ها  و  چاه ها 
اســـــــــت. یک انتخاب درست به گونه ای است 
که دریچه مذکور ضمن دارا بودن خصوصیات 
نیاز برای دریچه های منهول، دارای  اولیه مورد 
بیشترین مزایا و کمترین معایب نسبت به سایر 

دریچه ها باشد.
دریچه های چدنـــــــــی از دیرباز همواره به عنوان 

گزینه هـــــــــای  از  یکـــــــــی 
بر  نصب  بـــــــــرای  اصلی 
منهول ها  دهانه  روی 
این  بوده اند.  مطـــــــــرح 
بودن  دارا  با  دریچه ها 
نظیـــــــــر  خصوصیاتـــــــــی 
مناسب،  اســـــــــتحکام 
و  آســـــــــان  ریخته گری 
قابلیت تولید در اشکال 
دســـــــــترس  در  متنوع، 
نیز  و  اولیه  ماده  بودن 
با  مریی  سازی  قابلیت 
فلزیاب،  دستگاه های 
مصرف ترین  پـــــــــر  جزو 
جنس هـــــــــای دریچـــــــــه 

منهول هستند.
قوت،  نقـــــــــاط  کنار  در 
ضعفی  نقاط  داشـــــــــتن 
سنگین،  وزن  همچون 
پتانســـــــــیل  بودن  دارا 
قیمت  باال،  ســـــــــرقت 
نسبتا زیاد و زنگ زدگی و 
پوسیدگی در محیط های 
مرطوب، سبب می شود 
تا امروزه خریداران قبل 

از انتخاب خود مقایســـــــــه ای بین این دریچه ها با 
سایر جنس های موجود داشته باشند و با توجه به 
شرایط محیطی محل نصب، بهترین گزینه را انتخاب 

کنند.
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برای حل این مشـــــــــکل، این شرکت دانش بنیان 
تولیـــــــــد و عرضـــــــــه دریچه های منهول  اقدام به 
نانوکامپوزیتـــــــــی کرده اســـــــــت، قیمت دریچه های 
منهول عالوه بر جنس، به پارامترهایی نظیر شکل، 

ابعاد و بار قابل تحمل آن ها وابســـــــــته است. 
نوع چدن به کار رفته در ســـــــــاخت دریچه تأثیر 
نقطه  در  دارد.  قیمت  روی  بر  مالحظه ای  قابل 
وجود  با  نانوکامپوزیتی  دریچه هـــــــــای  مقابل، 
دارا بودن تمـــــــــام ویژگی های مثبت مورد انتظار 
قیمت  کمترین  دارای  منهول،  دریچه  یک  برای 
در میان سایر جنس های دریچه هستند و این 
برای آن ها محسوب  رقابتی اساسی  یک مزیت 

می شود.
وزن دریچه ها نیـــــــــز همچون قیمت آن ها مقدار 
ثابتی نداشـــــــــته و با تغییر در شکل، ابعاد و بار 
قابل تحمل کم و زیاد می شـــــــــود. نکته قابل 
توجه در مورد تمـــــــــام دریچه های چدنی، وزن 
باالتر آن ها نسبت به اکثر جنس های موجود از 
جمله دریچه های نانوکامپوزیت است و این امر 
این  نصب  و  حمل  هزینه های  رفتن  باال  سبب 

دریچه ها می شود.
چدنـــــــــی  دریچه هـــــــــای 
بازیافت  قابل  به دلیل 
نیـــــــــز قیمت  و  بـــــــــودن 
آن ها  فـــــــــروش  باالی 
ضایعات،  صـــــــــورت  به 
گزینه های  از  همـــــــــواره 
دوره  و  معتادان  اصلی 
ســـــــــرقت  برای  گردان 
بوده و خطرهای بسیاری 
نظیـــــــــر ســـــــــقوط افراد و 
درون  به  سواران  موتور 
منهول هـــــــــا از تبعات به 
ســـــــــرقت رفتـــــــــن آن ها 

است.
غیر قابل بازیافت بودن 
ســـــــــبب  اگرچه  دریچه 
ضد ســـــــــرقت شدن آن 
طرف  از  اما  می شـــــــــود، 
زیست  لحاظ  به  و  دیگر 
ضعف  نقطه  یک  محیطی 
می شود.  محســـــــــوب 
دریچه های  ســـــــــاخت 
هر  همزمان  نانوکامپوت 
دو مشکل را برطرف کرده 
دریچه ها  این  اســـــــــت. 
ضمن قابل بازیافت بودن و صدمه نرساندن به 
محیط زیست، به دلیل خاصیت چکش خواری باال و 
دارا بودن ظاهری شبیه به بتن، پتانسیل سرقت 

پایینی داشته و در اصل ضدسرقت هستند.
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نفت و انرژی

عضـــــو هیئت نمایندگان اتـــــاق بازرگانی ایران در 
گفتگو با همگام با صنعت مطرح کرد :

" پیشنهاد تاسیس 
صندوق توسعه صنعت 

و صادرات / توجه به 
صنایع ساخت محور در 

رشد تولید ناخالص ملی 
اثر اهرمی دارد "

رئیـــــس هیئت مدیره شـــــرکت ســـــیم و کابل ابهر 
گفت : توجه به صنایع ســـــاخت محـــــور عالوه بر 
تاثیر در رشـــــد تولید ناخالص ملی ، اشتغال زایی 

بیشتری به همراه دارد.
علی کالهی در پاسخ به خبرنگار همگام با صنعت 
مبنی بر اینکه” برای حمایـــــت از تولیدکنندگان و 
صادرکننـــــدگان چـــــه کاری باید صـــــورت بپذیرد 
که شـــــعار ســـــال 1400 تحقق یابد و موانع تولید 
در کشـــــور کدامند؟” گفت :  به نظرم ما تولید و 
صنعـــــت را باید به دو بخش تقســـــیم کنیم ، یک 
مقدار مشکالتمان هم از اینجاست  که از اواسط 
دولـــــت اصالحات ، سیاســـــت های کشـــــور که با 
شـــــعار رانت زدایی و شفافیت همراه بود، باعث 
شـــــد تمام امتیازاتی که به صنعت کشـــــور داده 
بودیم را ســـــلب کنیم  و یک رانت عظیم چند ده 
میلیاردی دالری در صنایع باالدســـــتی، فلزی ها، 
پتروشـــــیمی ها  متمرکز شـــــود.  خوب این رانت و 
ســـــود ویژه ای که در آنجا به وجـــــود آمد  باعث 
شـــــده که ما فقط در این صنایع شـــــاهد رشـــــد 

باشیم
به گـــــزارش همگام با صنعت، ایـــــن عضو هیئت 
نمایندگان اتاق ایران افزود:  مطالعات رسمی که 
کمیسیون صنایع اتاق ایران و موسسه پژوهش 
های بازرگانی کرده با عدد این موضوع  را نشان 

علی کالهی

می دهد و ما عمال از ســـــمت صنایع ساخت محور 
با ارزش افزوده باال که اهمیت بســـــیار زیادی از 
نظر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال دارند آب 
رفتیم به جای رشـــــد در این بخش صنعت کشور 

کوچک شدیم.
رئیـــــس هیئت مدیره شـــــرکت ســـــیم و کابل ابهر 
ادامـــــه داد: اهمیت صنایع ســـــاخت محور از آن 
جهت اســـــت که وقتی کاالی ساخت محور صادر 
می کنید به دلیل اینکه  صنایع یک زنجیره ارزش 
و زنجیره تامینی پشتشان است پولی که  در این 
صنایع می آید چون در حـــــال گردش در اقتصاد 
اســـــت، در رشـــــد تولید ناخالص ملی اثر اهرمی 
دارد  امـــــا وقتی مواد خام اولیه صـــــادر می کنید 

این اثر را در GDP  ندارد.
کالهی  تصریح کرد : موضوع اشتغال هم روشن 
اســـــت ، صنایع ســـــاخت محـــــور و شـــــرکت های 
کوچک و متوســـــط بخـــــش خصوصی کـــــه عمدتا 
در این صنایع فعال هســـــتند ، فرصتهای شـــــغلی 
بســـــیارباالتری نســـــبت به صنایع باالدستی )که 
ســـــرمایه گذاری خوبی در آن انجام می شـــــود(  
ایجاد می کنند و همچنین  باال رفتن شدت انرژی 
در کشور  و محدود شدن صادرات ایران به یک 
دســـــته نســـــبتا کوچکی از کاالهای مواد اولیه و 
خام و محدود شـــــدن بازارهای صادراتی که ما را 
در مقابـــــل هم تحریم و هم تالطمات بازار جهانی 

آسیب پذیر می کند،از خسارتهای آن می باشد.
این کارآفرین برجســـــته کشـــــور در ادامه گفت : 
ترکیه با یک تنوع بســـــیار زیاد، صادرات بســـــیار 
باال، خدمات فنی و مهندســـــی ، کاالهای مختلف 
و… چه مسیری را طی می کند ، و حال ما چه باید 

بکینم  که این اتفاق بیافتد؟
اینکـــــه تاکیـــــدم بر صادرات اســـــت ، بـــــرای این 
است که اگر بخواهیم صنایع کشور بزرگ و قوی 
شوند، چاره ای جز صادرات نداریم ، طبیعتا بازار 
ایران ، بازار خیلی بزرگی نیست،اوال  قدرت خرید 
مردم محدود شـــــده دوما اینکه تا شرکتی پا به 
عرصـــــه بین الملل نگـــــذارد، آب دیده و ورزیده 

نمی شود .
رئیـــــس هیأت مدیره شـــــرکت ســـــیم و کابل ابهر 
ادامه داد : پیشـــــنهاد مشـــــخص اســـــت، بسته 
ای کـــــه در اتـــــاق  چندین ســـــال دنبـــــال کردیم 
ما سالهاســـــت که مـــــی گفتیم معافیـــــت مالیاتی 
صادرات مـــــواد اولیه خـــــام باید لغو شـــــود، در 

واقع ایـــــن صنایع ده ها میلیـــــارد امتیاز در قالب 
بهـــــر مالکانه،معـــــادن و… انرژی ارزان از کشـــــور 
دریافت می کنند و نیازی به یک مشوق مضاعف 
و پرهزینـــــه مثل معافیت کامـــــل مالیاتی ندارند. 
.ضمن اینکه این مشـــــوق باعث شده بود مواد 
اولیه بخش عمده اش صادر بشود و سر صنایع 
داخلی کشـــــور که باید از اینها اســـــتفاده کنند و 
ارزش ایجـــــاد کنند و زنجیره ارزش پایین دســـــت 
فلزات بی کاله بماند و رشدی نداشته باشیم .

کالهی افزود: یکی از مصداقهای آن نیز کشـــــوری 
مثل ترکیـــــه بدون یـــــک معدن مس ســـــالی دو 
میلیـــــارد دالر کابـــــل صـــــادر می کند و مـــــا معدل 
صادرات ده ســـــال گذشـــــته مان به زحمت صد 
میلیون دالر در سال اســـــت . پس ما باید ببینیم 
چـــــه  کار باید بکنیم؟ پیشـــــنهاد مـــــا لغو معافیت 
مالیاتی  اســـــت که این معافیت مالیاتی را مجلس 
در قانون جدید لغو کرد . که باعث ایجاد  ســـــالی 
15 تا 20 میلیار دالر منابع جدید مالی در کشور می 
شود . اگر منابع جدید هوشمند هزینه شود می 

تواند یک جهش در صنعت کشور ایجاد شود.
عضـــــو هیئـــــت نماینـــــدگان اتـــــاق ایـــــران گفت : 
پیشنهاد بنده این است صندوقی برای توسعه 
به  اســـــم صندوق توســـــعه صنعـــــت و صادرات 
کشـــــور باز شـــــود. که منابع در آنجـــــا برود، هم 
مشوق هایی مثل یارانه بهره که بهره تسهیالت 
بلنـــــد مـــــدت هم بـــــرای خـــــود توســـــعه صنایع 
باالدســـــتی  و هم برای توســـــعه زنجیـــــره ارزش 
پایین بیایـــــد. جایی که صنایع باالدســـــتی  طرح 
لودگی مـــــی خواهند  هـــــای کاهش انـــــرژی و  یا آ
پیاده کنند و یا برای توسعه زنجیره ارزش همین 
صنایع مشـــــوق های ویژه ایجاد شود. زیرا که در 
صنایع باالدســـــتی نیز علیرغم تزریـــــق میلیارد ها 
دالر منابع کشـــــور ، به علت نداشتن استراتژی و 
برخی تصمیمات اشتباه مانند خرد کردن شرکت 
ملی پتروشیمی توسعه نامتوازن داشته این. به 
عنوان مثال موادی با ارزش افزوده پایین مانند 
اوره، آمونیاک و متانول را بسیار بیش از حد مورد 
نیاز تولید می کنیـــــم و موادی مانند پلی پروپیلن 
را خیلی کـــــم داریم در ادامه زنجیره پتروشـــــیمی 
ماننـــــد C3 و C4 و اروماتیک ها هـــــم که تقریبا 
هیچ! و این باید تکمیل شـــــود کـــــه بتوانیم  یک 
اکوسیســـــتم بزرگ و یک زنجیره ارزش درست در 

صنعت پتروشیمی در کشور درست کنیم .
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کالهـــــی اضافه کـــــرد : پس یک قســـــمت از این 
منابع باید مشـــــوق هایـــــی برای  توســـــعه  این 
صنایـــــع و کاهش مصرف انرژی و هزینه اشـــــان  
وافزایش بهره وری باشـــــد  و  قسمت دیگر باید 
برای مشـــــوق های ســـــرمایه گـــــذاری در صنایع 

پایین دستی استفاده شود.
وی تصریـــــح کرد:نرخ ســـــرمایه گذاری در کشـــــور 
پایین آمده و این به شـــــدت خطرناک است. به 
علت باال بودن دوره بازگشـــــت سرمایه در برخی 
از این پروژه ها مشـــــوق و یارانـــــه بهره می تواند 

سرمایه گذاری را تشویق و حفره ها رو پر کند.
عضـــــو هیئت نمایندگان اتاق ایـــــران ادامه داد :  
قســـــمت ســـــوم هم برای برقراری مجدد مشوق 
های صادراتی اســـــت، این موضوع بســـــیار مهم 
می باشـــــد . صادرکننده ایرانی بخاطر مشـــــکالت 
ســـــاختاری اقتصاد کشـــــور در حقیقت جریمه می 
شود و هر چقدر این تولیداتی که در کشور انجام 
مـــــی دهیم،پیچیده تر می شـــــود میـــــزان جریمه 
بیشـــــتر می شـــــود  چرا که ما در ایران رتبه رقابت 
آمـــــار مجمع جهانـــــی اقتصاد،  مـــــان طبق  پذیری 
رتبه مناســـــبی نیســـــت و ثانیا به دالیـــــل مختلف 
هزینه مبادالتی در ایران بســـــیار باالســـــت . این 
دو مشـــــکل یعنی پایین بودن رقابت پذیری که  
مشکل آن  فقط دولت نیست و خود شرکتها هم 

مشکل دارند . 
کالهی افزود: هـــــر چقدر تولیـــــد، ارزش افزوده 
باالتری داشته باشد  و عمق ساخت و پیچیدگی   
باالتری داشته باشد،  انباشت ناکارآمدی ها  و 
هزینه های مضاعف در هر پله  بیشتر می شود و 
خودش را بیشـــــتر نشان می دهد  و توان رقابتی 
نســـــبت به رقبای منطقه ای در آن رشته پایین و 

پایین تر می شود.
رئیس  سابق هیئت مدیره سندیکای برق ادامه 
داد: حـــــاال صنعت بـــــرق بطور مثـــــال وضع بهتری 
دارد معدل  وزنی حقوق گمرکی صنعت برق ایران 
حدود 15درصد اســـــت . در بازارهـــــای صادراتی 
مشـــــکل دو چندان اســـــت، وقتی مـــــواد اولیه و 
خام صادر می شود، این معماالت نقدی است و 
خواب پول ندارد و صنایع باالدستی آسیبی نمی 
بینند ولـــــی وقتی ما وارد صنایع ســـــاخت محور با 
ارزش افزوده باال می شـــــویم  نیاز به برندسازی 
دارد ،فرآیند فروش طوالنی اســـــت ، خیلی موقع 
ها بازرســـــی دارد یا کاال حمل می شود به مقصد 
تا بخواهد به فروش برســـــد  حتـــــی این موضوع 
در صنایع غذایی هم  هســـــت کـــــه کاال را به یک 
بنکدار خارجی می دهند تا آن توزیع کند و پولش 

ثبت رکورد جدید در پتروشیمی غدیر؛
پرونده فروش شغدیر در 
سال ۹۹ در اوج بسته شد

پرونده فروش شغدیر در سال 99 در اوج بسته شدپتروشیمی غدیر فروش در تناژ 200 تنی را با قیمت 
1644 دالر در صورت وجود متقاضی خواهد فروخت.

به گزارش همگام با صنعت، پتروشـــــیمی غدیر که در سال 99 با اختالف زیادی از سایر تولیدکنندگان 
داخلی در بازار صادراتی رکورد دار فروش صادراتی بود، در آخرین فراخوان فروش خود 5000 تن را با 

 fca ثبت قیمت 1566 دالر با ترم
در محموله های 1000 تنی پرونده فروش صادراتی خود را در سال 99 بست. 

پتروشیمی غدیر فروش در تناژ 200 تنی را با قیمت 1644 دالر در صورت وجود متقاضی خواهد فروخت. 
بر اساس نظر کارشناسان وتولید کنندگان صنایع پایین دستی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است.

برگردد ما حداقل در حوزه خودمان در عراق  یک 
دوره نقد به نقد تقریبا بین 8 تا 9 ماه بســـــتگی 
دارد یعنـــــی از زمانی که  پول  مـــــی دهیم و مواد 
اولیه تهیه می کنیم، ســـــاخت را شـــــروع می کنیم 
فرآیند حمل و تحویل و دریافت مبلغ و برگشـــــت 

پول 250 روز طول می کشد.
کالهی در پایـــــان گفت : این یعنـــــی صادرکننده 
ایرانـــــی در همیـــــن گام اول نســـــبت بـــــه رقبای 
عربســـــتانی و ترکی  با توجه به اختالف نرخ بهره 

و مشوق های امتیازهای صادراتی آنها می دهند 
یعنی وام هـــــای صفر درصد بـــــرای صادرات .در 
همان گام اول 15 تا 20 درصد  عقب می افتیم. 
و حاال یـــــک مقدار هزینـــــه های اضافه ســـــاختار 
اقتصـــــادی بیمار ایران  به صنایع تحمیل می کند. 
بدون مشـــــوق های صادراتی را نمی توان انتظار 
رقابت شـــــرکتها را در بازار داشته باشیم. امروزه 
بازارهـــــای صادراتـــــی عرصه رقابـــــت دولتها هم 

هست نه فقط شرکت ها.
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از  رســانه ای  برداشــت  تصحیــح  بــا  مرکــزی  بانــک 
یادداشــت اخیــر رئیــس کل ایــن بانک، اعــالم کرد: 
ورودی ارز بــه بانک مرکزی حاصل از فروش نفت و 
گاز در ســال 99، در حد 15 درصد میانگین 20 ساله 

بوده است.
بانــک مرکــزی با انتشــار پیامــی در توئیتر، برداشــت 
اشــتباه رســانه ای از اظهارات رئیس کل این بانک را 

تصحیح کرد.
در این متن آمده اســت: برخی رســانه ها با برداشت 
اشــتباه از آخرین یادداشــت رئیــس کل بانک مرکزی 
در ســال 99 نوشــتند که »ارز ورودی بانک مرکزی در 
ســال گذشــته، 15 درصــد از میانگین 20 ســاله کمتر 

چنــدی پیش با مصوبه مجلس شــورای اســالمی در 
قانــون بودجه ســال1400، یارانه قیمــت برق برای 
صنایــع بــزرگ کاهــش یافــت و زمزمــه هایــی بــرای 
افزایــش تعرفه برای صنایع کوچک نیز شــنیده شــد 
امــا طبــق اعــالم مدیرعامــل شــرکت توانیــز تــا کنون 

چنین طرحی در دستور کار قرار نگرفته است.
محمد حسن متولی زاده، با اشاره به افزایش 275 
درصدی تعرفه برق برای صنایع بزرگ اظهار کرد: در 
قانــون هیچ افزایــش تعرفه ای بــرای صنایع کوچک 
پیش بینی نشده است و قرار نیست که تعرفه برق 

صنایع کوچک افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون برای صنایع پر انرژی 
و بــزرگ افزایــش تعرفــه پیــش بینــی و قــرار شــده 
یارانــه پرداختــی آن هــا کاهــش یابــد، تصریــح کرد: 
منافــع حاصل از ایــن افزایش قیمت صرف توســعه 
زیرســاخت ها و شــهرک های صنعتی و روستا ها می 
شــود و تنها هدف این اســت که یارانه پرداختی آن 

ها کاهش یابد.
مدیرعامل شــرکت توانیر بیان اینکه صنایعی که زیر 
دو مــگاوات مصــرف دارند مشــمول افزایش قیمت 
نمــی شــوند، اظهــار کــرد: صنایــع کوچــک و متوســط 

بود.« اما عبارت صحیح این است که »ورودی ارز به 
بانک مرکزی حاصل از فروش نفت و گاز در سال 99، 

در حد 15 درصد میانگین 20 ساله بوده است«.
رییس کل بانک مرکزی دیروز در پیام نوروزی خود 
نوشــت: در ســالی که پشــت سر گذاشــتیم، در کنار 
تمامــی ســختی های بــه دلیل کرونــا و فشــاری که از 
ناحیــه تحریم هــا بــه مردم بــه ویژه طبقــات ضعیف 
و کم درآمد جامعه از نظر معیشــتی وارد شــد، ســال 

محک تاب آوری اقتصاد و جامعه بود.
»عبدالناصــر همتــی« در پیامــی در صفحــه شــخصی 
خــود در اینســتاگرام، اعــالم کــرده بــود: بــا وجــود 
کاهــش دریافتــی ارزی بانــک مرکــزی بــه رقمــی در 

حــد 15 درصد میانگین 20 ســال گذشــته و کاهش 
درآمــد دولــت از این ناحیه، به لطــف خدا، با همت 
مســووالن و صــادرات غیرنفتــی، نیازهــای ضــروری 

کشور تامین شد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود: به اعتراف 
خود آمریکایی ها، فشــار حداکثری شکست خورد و 
شــاهد خروج از رکود و بازگشت رشد مثبت اقتصاد 

در 9 ماهه سال 1399 بودیم.
همتی ابراز امیدواری کرده بود که سال 1400، سال 
ثبات بیشــتر بازار، رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی 
و سال کنترل بیشتر تورم در جهت بهبود معیشت و 

رفاه مردم باشد.

بانک مرکزی؛
ورودی ارز حاصل از فروش نفت و گاز ۱5 درصد میانگین 20 ســاله اســت

عمدتــا زیــر دو مگاوات مصرف بــرق دارند و حتی در 
شــهرک هــای صنعتی نیز بــه ندرت می شــود که به 

مصرف دو مگاوات برسند.
مصوبــه ای  در  مجلــس  نماینــدگان  پیــش  چنــدی 
بــا افزایــش بهــای بــرق صنایــع فلــزی، واحدهــای 
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی موافقــت کردنــد. طبــق 
ایــن مصوبه وزارت نیرو مکلف اســت متوســط بهای 
لومینیوم،  انرژی بــرق تحویلی به صنایع فــوالدی، آ
مس، فلزات اساســی، کانی های فلــزی، واحدهای 

پاالیشگاهی و پتروشیمی 
خریــد  نــرخ  مبنــای  بــر  را 
انرژی برق از نیروگاه های 
تبدیــل  قــرارداد  دارای 
و  )eca( محاســبه  انــرژی 

دریافت کند.
محــل  از  حاصــل  منابــع 
افزایــش بهــای بــرق ایــن 
صنایع به حســاب شرکت 
توانیر نزد خزانه داری کل 
و  می شــود  واریــز  کشــور 
پیشنهاد شده است این 

افزایش درآمد صرف طرح های نیمه تمام و شــهرک 
هــای صنعتــی که نیــاز به ایجــاد زیر ســاخت دارند و 
همچنین اصالح و نوســازی شــبکه های فرســوده و 
نیــروگاه های قدیمی و برقرســانی و رفــع تنش آبی 

در مناطق محروم شود.
محمدباقــر نوبخــت در جریان بررســی این بند گفت 
کــه با این مصوبه قیمــت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان 
افزایش می یابد و این امر باعث می شــود برق برای 

این مجموعه ها 8000 میلیارد تومان گران شود.

تعرفه برق برای صنایع کوچک افزایش نمی یابد
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عناوین  نام گذاری سالها،  اســـــــت در  چند سالی 
عمومی جای خـــــــودش را به تعیین مصادیق داده 
است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی 
برای جلب توجه مردم و مســـــــئولین بر یک نکته 

کلیدی و طالیی است ؟
از  به نظر می رســـــــد رهبر معظم انقالب لزوم گذر 
بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی 
تر مسئوالن اجرایی کشـــــــور به موضوعات مرتبط، 
هـــــــم اکنون بیش از بیش مـــــــورد توجه قرار داده 

اند.
از  از صدها موضوع مهم  امســـــــال مجددا  ایشان 
جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، 
تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، 
مســـــــایل  و  اجتماعی  نظم،تامین  و  داخلی  امنیت 
مهـــــــم دینی و اخالقـــــــی و صدها موضـــــــوع دیگر؛ 

مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.
با این نامگذاری، ایشـــــــان در واقـــــــع تولید را در 
مقطع کنونـــــــی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش 
پول ملی و در نهایت رشـــــــد توان معیشتی و رفاه 

اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند
و ایـــــــن بار رهبـــــــر انقـــــــالب روی دو مصداق مهم 

پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.
راستای حمایت،  راستا قوانین مهمی در  در همین 
توسعه و رشد  تولید کشـــــــور طی سالهای مختلف 
مصوب وابالغ شده است که از این میان میتوان 
به ســـــــه قانون بهبود مســـــــتمر محیط کسب و کار 
تولید  موانع  رفع  مجلس(،   1390 ســـــــال  )مصوب 
)مصوب سال 1394 مجلس( و حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشـــــــور و حمایت از کاالی 
ایرانی )مصوب اسفند سال 1375 مجلس شورای 

اسالمی و ویرایش خرداد 1398( اشاره داشت.
همانگونه که مشـــــــخص اســـــــت از زمان تصویب 
قوانین مزبور، سالهای زیادی میگذرد ضمن آنکه 
این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های 
بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع 

آن؛ می باشد.
قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از 
پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای 
پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی 
کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت 
تحقق رونق و جهش تولید بـــــــا اتکا بر توانمندی و 
تخصـــــــص نیروهای داخلی در طراحی و ســـــــاخت و 
تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدالیل 
مختلفی ازجمله عدم  تبییـــــــن ضمانت های اجرایی 
عزم  نبود  عملکردی،  نظارت های  نبود  مناســـــــب، 
جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، 

نام سال، دوری از 
شعارها؛ تمرکز بر 

مصادیق 

به قلم
مهندس امیرحسین کاوه

در  ابهامـــــــات  برخی  وجـــــــود 
عدم  موجب   … و  قوانیـــــــن 
فوق  قوانین  صحیـــــــح  اجرای 
شده است و در واقع آنچنان 
که باید و شـــــــاید به اهداف 
دست  شده  تعیین  پیش  از 

نیافته اند.
عالی  حـــــــاال که  در یک کالم 
روی  کشـــــــور،  مقـــــــام  ترین 
اند؛  کـــــــرده  تکیه  مصادیق 
دولت،  و  مجلس  است  بهتر 
از کلی گویـــــــی و کالن گویی 
صرف دســـــــت شســـــــته و با 
و  دقیق  شناســـــــی  آســـــــیب 
ســـــــریع، نقاط ضعـــــــف منتج 
ایـــــــن قوانین را  به اجـــــــرای 
به  نســـــــبت  و  شناســـــــایی 
رفـــــــع آن در اســـــــرع وقت با 
رویکردی جهـــــــادی اقدام تا 
با هماهنگی  مزبـــــــور  قوانین 
و همکاری  دســـــــتگاه ها ذی 

ربط، کامال اجرایی گردند.
با  ایـــــــن میان مشـــــــورت  در 
تشکل های بخش خصوصی 
میان  مسیرهای  از  دیگر  یکی 
شـــــــدن  اجرایی  منظور  به  بر 

بهتر قوانین خوب موجود است.
پرچم دار ابـــــــالغ اجرای قوانین خوبی چون قانون 
اســـــــتفاده حداکثری از توان تولیـــــــدی و خدماتی 
داخلی، چهار وزارتخانه ی صمت، نفت، کشاورزی 

و اقتصاد است.
طبـــــــق قانون هر یـــــــک از کارکنان دســـــــتگاه های 
موضـــــــوع قوانین فوق، که حقیقتـــــــا عناصر اصلی 
پشـــــــتیبانی از تولید و رفع موانع آن می باشند؛ در 
صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشـــــــمول 
انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان میبایســـــــت متذکر شـــــــد، قوانیِن بسیار 
خوبی وجود دارد که اگـــــــر مجری و ناظر خوب هم 
بدان اضافه شـــــــود، هم شـــــــاهد رونق و جهش 
تولید خواهیم بود و هم شـــــــاهد حمایت از کاال و 
تولید ایرانی و در یک کالم شاهد رونق اقتصادی 

در کشور عزیزمان ایران.
امیدواریم ســـــــال 1400 با همت و تالش بیشـــــــتر 
مسئوالن و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره های 
اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت 

فهیم ایران باشیم.
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دکتر نرگــــس نبی زاده در خصوص مشــــکالت فعلی 
در زمینــــه تدوین قوانین و آییــــن نامه های اجرایی 
مدیریت پســــماند در ایران اظهار کرد: تعدد قوانین 
و آیین نامــــه های اجرایــــی و نبود نــــگاه یکپارچه و 
سیســــتماتیک در بحث مدیریت پســــماند کشــــور از 

مشکالت جدی است.
به گــــزارش همگام با صنعت، نبــــی زاده گفت: نگاه 
یکپارچــــه به این معنی که کل بازیگران زنجیره ارزش 
تولید پســــماند اعم از تولید کنندگان مــــواد اولیه، 
تولید کنندگان قطعات و محصوالت، توزیع کنندگان 
و مصــــرف کننــــدگان در نظر گرفته شــــوند. همچنین 
نقــــش ذینفعــــان و تاثیرگــــذاران در شــــبکه پیچیده 
مدیریت پسماند شامل نهادهای دولتی، شهرداری 
ها، وزارت آموزش و پرورش، ســــازمان صدا و سیما، 
نهادهــــای مردمی و مــــردم جهت فرهنگ ســــازی و 
مدیریت مناســــب پسماند الزم اســــت در نظر گرفته 

شود.
وی افــــزود: مبهــــم بودن نقــــش متولیــــان در حوزه 
تدوین و اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند 
از دیگر معایب اســــت که منجر به برخورد سلیقه ای 
در حوزه اجرا خواهد شد. مسئله دیگر عدم تمرکز بر 
مسئله اصلی یعنی مدیریت بهینه پسماند و کاهش 
آســــیب به محیط زیســــت می باشــــد. در حال حاضر 
شاهد تمرکز بر گزینه های پر هزینه و کم بازده یعنی 
ســــوزاندن پســــماند برای احیای انرژی هســــتیم که 
کارایی و اثر بخشــــی کمی داشته و نیز باعث آلودگی 
محیط زیســــت می شــــود. همچنین از دیگر مشکالت 
این حوزه تمرکز صــــرف بر تولید کنندگان محصوالت 
و استفاده از ابزار تنبیهی مثل عوارض پسماند است 
که بسیار ناعادالنه بوده و نگرانی در باب هزینه کرد 

منابع حاصل از عوارض وجود دارد.
به گفته نبی زاده، در حال حاضر الیحه دائمی حمایت 
از واحدهــــای بازیافت کننده پســــماندها و  کاهش 
مصرف کیســــه های پالســــتیکی و آیین نامه اجرایی 
قانون کمــــک به ســــاماندهی پســــماندهای عادی 
تصویب شده و طرح اصالح قانون پسماند کشور در 

حال بررسی و اصالح است.

رئیس کارگروه محیط زیست انجمن ملی پلیمر ایران مطرح کرد

تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماند 
پیش نیاز استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی

رئیس کارگروه محیط زیســــت انجمن ملی پلیمر ایران 
در خصــــوص اینکه تشــــکل های خصوصــــی تا کنون 
برای اصالح این قوانین و آیین نامه ها چه اقداماتی 
انجام داده اند، بیان کرد: اکثر انجمن ها و  تشــــکل 
های خصوصی با مدیریت کمیسیون توسعه پایدار 
اتاق بازرگانی ایران بصورت هم صدا سعی در اصالح 
قوانیــــن و آیین نامه هــــای این حوزه داشــــته اند. 
انجمن ملی پلیمر ایران نیز با استفاده از اعضای خبره 
و  متخصص خود حضور پر رنگی برای اصالح قوانین و 

دفاع از حقوق تولید کنندگان محترم داشته است.
وی در خصــــوص اســــتفاده از تجــــارب جهانــــی برای 
مدیریت پســــماند با رویکرد های زیست محیطی در 
کشــــورمان خاطر نشــــان کرد: متاســــفانه در قوانین 
و آیین نامه های تنظیم و پیشــــنهاد شــــده از سوی 
نهادهــــای دولتی رد پای اســــتفاده از علم روز دنیا و 
بکارگیری تجارب موفق کشورهای دیگر بسیار کمرنگ 
است و بسیار سلیقه ای در این حوزه عمل می گردد 

که قطعا راه به جایی نخواهد برد.
در دنیــــا مفاهیــــم مدیریت یکپارچه پســــماند جامد 
 ،)integrated solid waste management( شــــهری
 waste( چارچوب سلســــله مراتب مدیریت پسماند
hierarchy ( و اخیرا اســــتفاده از اصول و اســــتراتژی 

 circular( )چرخشــــی(  مــــدور  اقتصــــاد  هــــای 
economy( مــــالک تدوین و اجرای قوانین در 

حوزه مدیریت پسماند شهری قرار گرفته 
است.

نبــــی زاده تاکید کرد: اســــتفاده از 
ابزارهای تنبیهــــی مثل اعمال 

برای  مالیــــات  و   عوارض 
در  پسماند  مدیریت 

متــــداول  دنیــــا 
امــــا  اســــت 

از  قبــــل 

استفاده از ابزارهای تنبیهی باید نقشه راه و اهداف 
مشــــخص شــــود و ســــپس با اعمال ابزارهــــا به اجرا 

پرداخت.
وی افزود: برای حل معضل پســــماند داشــــتن نگاه 
یکپارچه و همکاری کل بازیگران حائز اهمیت است، 
رویکــــرد فعلی قادر به حل مســــئله نبــــوده و صرفا 
شــــاهد انتقــــال هزینه هــــای مدیریت پســــماند به 

کاالها خواهیم بود.
نبی زاده در پایان خاطر نشان کرد: انجمن ملی پلیمر 
ایران از تمام ظرفیت و توان خود برای اصالح قوانین 
و آیین نامه ها در راســــتای عدم آســــیب به فعاالن 
اقتصادی و کاهش آســــیب زیست محیطی استفاده 

کرده است.
منبع : انجمن ملی پلیمر
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تحوالت جدید در اقتصاد 
فناورانه صنعت نفت

مدیرعامل شــــرکت ملی نفت ایران با اشــــاره به افتتاح صندوق پژوهش 
و فنــــاوری نفت و اجرای طرح خرید تضمینی در صنعت نفت گفت: اقتصاد 

فناورانه این صنعت، شاهد تحوالت جدیدی شده است.
مســــعود کرباســــیان در آیین افتتاح صندوق پژوهــــش و فناوری صنعت 
نفت، افزود: ســــنگ بنای این تحوالت به نخســــتین بازدیــــد وزیر نفت از 
انبار ری برمی گردد. براساس مصوبه هیئت دولت، قرار بود این انبار که 
بالغ بر 20 هکتار مساحت دارد فروخته و ساختمانی برای شرکت ملی نفت 
ایران احداث شــــود، اما با صالحدید وزیر نفت، تشخیص داده شد این 

زمین در اختیار پارک فناوری قرار گیرد.
وی با بیــــان اینکه بــــه زودی اقدام های خوب انجام شــــده در این پارک 
اطالع رســــانی خواهد شــــد، گفت: صنــــدوق پژوهش و فنــــاوری صنعت 
نفت هم با هدف ارائه حمایت های مالی در این زمینه شکل گرفت. این 
صندوق 20 ســــرمایه گذار دارد که چهار ســــرمایه گذار آن از شــــرکت های 

زیرمجموعه نفت است و الباقی شرکت های خصوصی هستند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این صندوق که با حمایت وزارت 
نفت ایجاد شده اســــت، در آینده هم می تواند افزایش سرمایه داشته 

باشد و هم می تواند سرمایه های جدید جذب کند.
کرباســــیان اظهار کرد: در بحــــث کاال با ابالغیه وزیر نفت کــــه اجرای آن در 
دســــتور کار معاونت مهندســــی، پژوهش و فناوری قرار گرفته اســــت، با 
اعطای وام کم بهره )سود بانکی متوسط 8 درصد( از تولیدکنندگان ایرانی 
حمایت و پس از تولید کاال، محصول یا مســــتقیم به بازار عرضه می شود، 
یــــا در صورتی که محصول به نفت واگذار شــــود، نفت اقســــاط را خواهد 

پرداخت.
وی بــــه توافق 1000میلیــــارد تومانی در حوزه صندوق های جســــورانه نیز 
اشــــاره کرد و گفت: مجموع اقدام های انجام شــــده با ابتکار شخص آقای 
زنگنه مطرح و عملیاتی شــــده اســــت و امیدواریم در آینده شاهد توسعه 

روزافزون شرکت های دانش بنیان در کشور باشیم.

مدیرعامل توانیر:

" از فعالیت قانونی استخراج ارزهای 
دیجیتال حمایت می شود "

مدیرعامل شــــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیــــروی برق ایران گفت: صنعت 
برق از فعالیت قانونی استخراج کنندگان ارز دیجیتال پشتیبانی و حمایت می کند.

“محمدحســــن متولــــی زاده” افزود: اســــتخراج رمــــز ارز برپایه مصرف انــــرژی انجام 
می شود.

وی ادامه داد: براین اســــاس و با هدف ساماندهی و مدیریت این فعالیت، دولت 
مصوبه ای را ابالغ کرده که بر اساس آن، فعالیت استخراج رمز ارز را ساختارمند کرده 

است.
مدیرعامل توانیر خاطرنشــــان ساخت: صنعت برق نیز طبق مصوبه دولت از فعالیت 

قانونی استخراج کنندگان ارز مجازی پشتیبانی و حمایت می کند.
متولی زاده گفت: تعداد زیادی از استخراج کنندگان ارز مجازی قانونی مراجعه کرده و 
ما نیز با تامین برق و سایر تسهیالت به آنان کمک داده ایم. وی ادامه داد: تعدادی 
نیــــز حاضر به همکاری نشــــده اند که با آنــــان برخوردهای قانونی صــــورت گرفته و 
خواهد گرفت، البته توصیه ما این است که نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام 

کنند تا هم خود آسیب نبیند و هم خسارتی متوجه صنعت برق نسازند.
تالش برای نوسازی شبکه های فرسوده

مدیرعامل شــــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به پیشــــنهادهای 
خوبی که در بودجه برای صنعت برق اندیشیده شده اشاره کرد و خاطرنشان 

ساخت: بودجه امسال ظرفیت های خوبی برای صنعت برق به همراه دارد.
وی ادامه داد: عالوه بر آن بودجه امکان قرار گرفتن منابع این صنعت در اختیار خود 

صنعت را فراهم آورده است.
متولی زاده افزود: تالش می شود با کمک ظرفیت های اندیشیده شده در بودجه 
فعالیت برای بازســــازی و نوسازی شبکه های فرسوده برق به خصوص در نقاط کم 

برخوردار سرعت گیرد.
مدیرعامل توانیر از انجام تمهیدات الزم برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها خبر 
داد و گفت: هرســــاله ســــوخت مایع برای نیروگاه ها تامین شده و پیش بینی های 
الزم نیز صورت می گیرد. به فرایند اســــتخراج ارزهای دیجیتال، صنعت »ماینینگ« و 
به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا »فارم« گفته می شــــود. در صنعت ماینینگ، نفت 
و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می شود که به عنوان 

یک پول مجازی می توان برای مبادالت مالی از آن استفاده کرد.
موضوع ماینینگ )استخراج ارزهای مجازی( که موضوعی ناشناخته در کشور به شمار 
مــــی رود، در روزهای اخیربه دلیل نگرانی از افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این 
حامل انرژی مورد توجه قرار گرفته اســــت. مصرف باالی برق توســــط دســــتگاه های 
اســــتخراج ارزهــــای دیجیتال و مجازی، همــــواره تهدیدی برای صنعت برق به شــــمار 
می رود. البته گفته می شــــود این تهدید بیشــــتر از سمت استخراج کنندگان غیرمجاز 

ارزهای مجازی است تا کسانی که به صورت مجاز اقدام به این کار می کنند.

محمدحسن متولی زاده
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عضـــــو هیئـــــت مدیره و دبیـــــر ســـــندیکای صنایع 
آلومینیم ایران در گفتگو با همگام با صنعت:

" اصالح قیمت مواد اولیه، 
مهمترین عامل رقابت در 
بازارهای صادراتی است "

مهندس آریا صادق نیت حقیقی در گفتگو با خبرنگار 
همگام بــــا صنعت، حفــــظ روند فعلــــی در حمایت از 
تولیــــد داخل و جلوگیــــری از واردات کاالهای خارجی 
که مشــــابه آنها در کشور تولید می شــــوند را یکی از 
راهکارهای مهم برای پشتیبانی از تولید و تحقق شعار 

سال دانست
این کارآفرین برجسته کشــــورمان خواستار پرداخت 
به موقع بدهــــی های دولت بــــه بخش خصوصی، 
پیمانکاران و تولیدکنندگان شد وگفت: با تحقق این 
مسئله کمک زیادی به توسعه تولید و اشتغال زایی 
می شــــود ولــــی در حال حاضر هر تاخیــــری که بخش 
خصوصی در بازپرداخت بدهی هایش به ارگان های 
مختلف دولتی ازجملــــه بانک ها،مالیات وســــازمان 
تامین اجتماعی و… داشــــته باشد، مشمول جریمه 
می شــــود . و برعکس تاخیر شــــرکت هــــای دولتی و 
خود دولت در پرداخت مطالبات به بخش خصوصی 
هیچ عواقبی را در بر ندارد .بنابراین پرداخت های به 
موقع دولت می تواند بخشــــی از مشــــکالت تولید و 

بخش خصوصی را مرتفع کند.
لومینیوم ایران ادامه داد: از  دبیر سندیکای صنایع آ
آنجاییکه که کشــــور با تورم و افزایش قیمتها مواجه 
است، به موازات آن نیز سرمایه در گردش شرکتهای 
تولیــــدی و صنعتی به شــــدت افت کرده اســــت لذا 
تولیدکنندگان برای به ظرفیت رســــیدن تولیدشان 
الزم دارند که ســــرمایه در گردششان تامین شود و 
این مستلزم آن اســــت که بانک ها تسهیالت دهی 
را افزایش دهند و ســــقف تســــهیالت را بــــاال ببرند، 
بهــــره های مخفی کــــه می گیرند طبــــق قانون حذف 
کنند .درشــــرایطی که خود قانون گذار مطلع اســــت 

آریا صادق نیت حقیقی

که ورای آن قانون بانک ها سود واقعی که دریافت 
می کنند بیشتر است از جمله بانک ها 10 تا 20 درصد 
از تســــهیالتی را کــــه می دهند را نزد خــــود به عنوان 

سپرده نگه می دارند.
صادق نیت حقیقی افــــزود: به هر حال این موضوع 
بــــرای تولیدکنندگان بــــار مالی دارد، لــــذا این موارد 
باید حذف شــــوند و تسهیالت با ســــود پایین برای 
صنعتگــــران در نظر گرفته شــــود تــــا از ظرفیت واقعی 
واحدهای تولیدیشان اســــتفاده کنند در این حالت 
ارزش افــــزوده ایجاد می گــــردد و اشــــتغال و تولید 
رونق می گیرد که این مســــئله می تواند هزینه های 
سربار را هم کاهش دهد و واحدها را به سود دهی 

هدایت کند.
لیاژ در خصــــوص رفع موانع  مدیرعامل شــــرکت قم آ
صادراتی نیز گفت: یکی ازمهمترین رفع مانع صادرات، 
اصالح قیمت مواد اولیه است، اکثر مواد اولیه ای که 
در اختیار صنایع تکمیلی قرار می گیرند قیمتش باالتر 
از قیمــــت های صادراتی می باشــــد بعبارتی رقبای ما 
مواد اولیه اشان را از تولیدکنندگان مادر هموطنمان 
ارزانتر تامین می کنند نســــبت به صنعتگران داخلی. 
که این نکته در کمال تعجب سال هاست که برقرار 
است و دولتمردان هم به این مسئله کامال بی اعتنا 
هســــتند، شــــاید در کالم خیلی به آن اهمیت دهند 
ولــــی در عمل هیچ حرکتی در جهــــت رفع این معضل 
بزرگ انجام نداده اند و این مسئله امکان رقابت را 
در بازارهای هدف از صادرکنندگان کشورمان گرفته 

است .
ایــــن فعال صنعت کشــــور در ادامه گفت: بازگشــــت 
ارز حاصــــل از صادرات و تخصیــــص ارز باید مقداری 
با تسهیل گری همراه شود و مقررات سختگیرانه ای 
که وضع شــــده، برداشته شــــود تا تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشــــورمان بتوانند بدون نگرانی و با 

فراغ بال به امر صادرات بپردازند.
آریا صــــادق نیت حقیقی در پایان گفت: مســــئله ای 
که واضح و مســــلم اســــت این است که یک شرکت 
تولیدی که کاالیی را به فروش می رســــاند وجه آن 
را بــــرای تامین مواد اولیــــه اش نیــــاز دارد، بنابراین 
این ارز به هر شــــکلی به کشــــور باز خواهد گشت و 
الزم نیست با تجربه کردن قوانینی که قبال شکست 
خورده، دوبــــاره این موانع را ســــر راه تولیدکننده و 
صنعتگر و صادرکننده قرار دهیم . این مســــائل الزم 
اســــت که در ســــال جدید اصالح شود که ما شاهد 

رونق تولید ، اشتغال و صادرات کشورمان باشیم.
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قول مشــــهوری هســــت که دانش فاینانس در واقع 
ریاضیات مالی بسیار ساده ای است که با روش های 
پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمتگذاری ریسک تلفیق 

شده است.
از منظر کارآفرین و مدیر و فعال اقتصادی هم سرمایه 
گــــذاری و کارآفرینی و به طور کلــــی فعالیت اقتصادی 
چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست.

اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از 
مسیر آن مانع زدایی کنیم باز هم چاره را باید در نحوه 

ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.
پاداش تولید حاصل ارزشــــگذاری بازار بر روی نهاده 
ها و ســــتانده های تولید است و دولت بهترین کاری 
که در مورد پــــاداش تولید می تواند انجام دهد این 
اســــت که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی 
خــــود را در ارزشــــگذاری و توزیع پــــاداش میان تولید 

کنندگان به درستی و با کارایی باال انجام دهد.
میــــدان حمایــــت و مانــــع زدایــــی از تولیــــد در عرصه 
اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریســــک است. 
در مورد مدیریت ریســــک هم البته باید به این نکته 
توجه داشــــت که پوشــــش ریســــکهای غیر مرتبط به 
دولت از ســــوی دولت واجد هزینه هایی اســــت که 
دولت برای تامین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی 
بازار و ایجــــاد اختالل در نظام توزیــــع پاداش اقتصاد 

است که در نهایت منجر به اختالل و مانع تراشی در 
روند تولید می شود.

بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع 
زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسکهایی است که 
بواســــطه فعالیتهای دولت به اقتصــــاد و بویژه 

بخش خصوصی تحمیل می شود.

کلید حمایت و مانع زدایی 
از تولید 

به قلم
دکترحسین سالح ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 

دو ســــرفصل کلیدی در ریسکهای ناشی از فعالیتهای 
دولت بــــرای اقتصاد، تغییر ناگهانــــی مقررات و نقض 
عهدهــــای دولــــت در قراردادها، بویــــژه قراردادهای 
سنگین سرمایه گذاری است که مهم ترین مصداق 
آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری های اموال دولتی 

به بخش خصوصی محسوب می شود.
خوب اســــت دولتمردان و این نکته را در نظر داشته 
باشــــند که مقررات و قراردادها در روز نخســــت برای 

پیش بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و بعنوان 
ابزاری برای مدیریت و کاهش ریســــک ســــاخته 
شده اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق 
الساعه در عرصه مقرراتگذاری و نقض عهد در 
قراردادهــــای دولتی، بویژه واگــــذاری ها، با هر 
بهانه و به هر مصلحتی که انجام می شــــوند در 
واقع نقض غرض اولیه مقرراتگــــذاری و انعقاد 
قــــرارداد و موجــــب افزایــــش ریســــک و کاهش 

کیفیت فضای کسب و کار هستند.
دولتمــــردان باید این نکته را همــــواره به خاطر 

داشته باشند که برای

فعــــاالن اقتصادی پــــاداش تولیــــد همــــواره در برابر 
ریســــک و مخاطرات آن ســــنجیده می شــــود و در این 
موازنه اساســــی ترین امکان اصیــــل و اصولی دولت 
برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کاهش 
ریســــک و ایجاد امنیت اقتصادی بــــرای بازیگران این 

صحنه است.
هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای 
توجیــــه اقتصادی )یــــا همان پاداش( باشــــد؛ بدون 
پوشــــش مناسب ریســــکهای ناشــــی از آن هرگز مورد 
اقبال فعــــاالن اقتصادی قــــرار نخواهــــد نگرفت و در 
میدان مدیریت ریســــک نیز، ثبات مقررات و ضمانت 
اجرایی قراردادها، ســــنگ بنایی است که در فقدان 
آن بخــــش بزرگی از ســــایر ابزارهای مدیریت ریســــک 

ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می دهند.
لذا دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر 
آن کافی است بر عهدی که فعاالن اقتصادی در قالب 
مقــــررات و قراردادها می بندد پایدار بماند. ماجرا به 
همین ســــادگی اســــت لطفا بــــه دنبــــال راه حل های 
پرخرج و بی ثمر و نمایشــــی نباشید که جز تلف کردن 
عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی فایده ای 

نخواهد داشت.
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رئیــــس ســــندیکای تولیدکننــــدگان کاغــــذ و مقــــوا 
می گوید: دهــــه 90 دهــــه ای بود که رو بــــه نابودی 
تولید کاغذ رفتیم ، اکنون در پایان دهه با توقف در 

تولید کاغذ تحریر در کشور روبرو شده ایم.
ابوالفضل روغنــــی گلپایگانی که نامــــش بیش از هر 
چیــــز با تولیــــد کاغذ داخلی گــــره خــــورده و مدت ها 
مدیرعامل بزرگترین کارخانه تولیدی کاغذ تحریر در 
کشــــور به شــــمار می رفت و رئیس ســــندیکای تولید 
گنندگان اســــت به گفت وگو نشسته است. روغنی 
در این گفت وگو کارنامه عملی دولت در تولید کاغذ 
را نه تنها قابل دفاع نمی داند بلکه می گوید مردود 

است. این گفت وگو به شرح ذیل است:
دهــــه 90 به گونــــه ای دهــــه ای بود که هــــم در آن 
توجه به تولید داخلی کاغذ در بین مسئوالن نظام و 
دولت وجود داشت و هم پرتکرارترین کلمه در کالم 
کارشناسان و مصرف کنندگان و مسئوالن دولتی بود 
اما با این همه به نظر می رسد حاال که در پایان این 

دهه به سر می بریم هیچ خبری از تولید نیست.
بلــــه ، از حــــدود ســــال 90ـ  91 بود که رهبــــر انقالب در 
بازدید از نمایشگاه کتاب تهران بر سر و سامان دادن 
به مســــئله تولید داخلی کاغذ تاکیــــد فرمودند،  بعد 
از آن کمیســــیون فرهنگــــی مجلس از دولت خواســــت 
کــــه این مهــــم را جدی گرفته و ســــر و ســــامان دهد ، 
در مجلــــس کماکان جلســــاتی برگزار می شــــد و رئیس 
کمیسیون فرهنگی آن دوره یعنی حجت االسالم سالک 
تالش های بســــیاری کرد، اعضای کمیسیون فرهنگی 

هم همراه و هم راستا در این ارتباط کمک کردند.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ شرکت های داخلی را 
زمین گیر کرد 

کارخانــــه چــــوب و کاغــــذ مازنــــدران و ســــایر 
شــــرکت ها از این پشتوانه قدرتمند استفاده کردند 
و در بــــازار داخلی مثل آموزش و پرورش بازار پرثباتی 
برای خودایجاد کردند. اما متاسفانه این موضوع در 
ســــال 95 به بعد رها و به نوعی از دســــتور کار خارج 
شــــد. از طرفی هم چون شــــرایط عرضه متفاوت بود 
کشش به ســــمت واردات بیشتر شد تا زمانی که ارز 
4200 تومانی برای واردات کاغذ اختصاص پیدا کرد 
و رسما شرکت های داخلی زمین گیر شدند. چرا که به 
مواد اولیه تولید ارز 4200 تومانی تعلق نمی گرفت در 
مقابل برای واردات کاغذ خارجی ارز دولتی پرداخت 
می شد.ارزی که نه سر سفره مصرف کننده رفت نه 

سر سفره ناشران و مطبوعات رفت.
تولید تحریر در کشور به صفر رسیده است

بنابرایــــن از ســــال 97 بــــه بعد انگیــــره تولید 
هم کــــم کم از میان رفت و حــــاال به مرحله ای 
رســــیده ایم که تولید کاغذ تحریر در کشــــور به صفر 

رسیده است.
 اخیرا وزیر صمت اعالم کرده است که واردات 
انواع کاغذ از فهرست ارز ترجیحی خارج شده 

است،  این می تواند به تولید کمک کند؟ 
به شــــرط اینکه ســــایر شــــرایط را بــــرای تولید داخلی 
فراهم کنند، فرصت خوبی اســــت. برای نمونه باید 
واردات را مدیریت کنند، ارز به واردکننده به صورت 
گســــترده ارائه نشــــود،  هر چند در ایــــن این صورت 

قیمت ها دچــــار افزایش خواهد شــــد،  اما در مقابل 
شــــرایط نرمال برای تولیــــد و مصرف کننــــده حاصل 

می شود.
من اعتقاد راسخ دارم که ارز 4200 تومانی در شرایط 
فعلی تنها بایــــد برای دارو آن هم داروهای کمیاب و 
خاص اختصاص پیدا کند. به لحاظ اینکه ارز وارداتی 
به کشور بسیار کمرنگ است،  بنابراین باید بی  اندازه 

دقیق و متناسب خروج آن را مدیریت کنیم.
نباید نیاز به واردات کاغذ تحریر را نادیده گرفت

آقای روغنــــی طبیعتا با قطــــع ارز وارداتــــی  ، قیمت ها 
در بــــازار افزایش جــــدی خواهند داشــــت و از طرفی 
تولید داخلی نیز کفاف نیاز را نمی دهد، پس چگونه 

می توان شرایط بازار را نرمال کرد؟
ببینید،  ما بین 350 تا 400 هزار تن نیاز داریم در حالی 
در بهترین شرایط 150 هزار تن بیشتر نمی توانیم تولید 
کنیم، مابقــــی را باید وارد کنیم. ما نیاز به کاغذ تحریر 
داریم،  که می توانیم با مدیریت درســــت و مناسب و 
ایجاد شــــرایط برابر نه اینکه فرصــــت را از تولیدکننده 
گرفته و بــــه واردکننده بدهیم، هم بازار هم تولید و 
هم قیمت ها را متعادل ســــازی کنیــــم. باید مدیریت 

کنیم تا از این شرایط بد و سردرگمی فاصله بگیریم.
در حوزه کاغذ بســــته بندی نیاز ما 850 تن در سال 
اســــت،  اما بالغ بر یک میلیــــون و 600 هزار تن تولید 
داریم، به نظر می رسد دولت باید در سال های آتی 
توجهی به ایجاد انگیزه و دادن فرصت های مناسب 
برای کســــانی کــــه در بحــــث کاغذ تحریــــر می توانند 
ســــرمایه گذاری کنند،  داشــــته باشــــد،  به هر حال 
سال هاســــت که ما کمبود کاغذ تحریــــر داریم، باید 
مشــــوق هایی ایجاد کنیم و فرصت هــــای واردات را 
محدودتر کرده و آن را تبدیل به مشــــوق های تولید 
کنیم. برای نمونه ارزش افزوده 9 درصد برای مواد 
اولیــــه تولیــــد را حذف کــــرده،  در توزیــــع ارز عدالت 
بیشتری داشته باشــــیم و توجه به تولید را محدود 

نکنیم،  دست دولت در تولید کوتاه شود.
در حــــوزه کاغذ تحریــــر کارنامه دولت نــــه تنها قابل 

دفاع نیست، بلکه مردود است
در مجمــــوع ارزیابی شــــما از فعالیــــت دولت 
تدبیــــر و امید بــــرای تولید داخلــــی کاغذ به 

نسبت سایر دولت ها چیست؟
در حوزه کاغذ تحریر کارنامه دولت نه تنها قابل دفاع 
نیســــت، بلکه مردود اســــت. چرا کــــه اکنون همان 
میزانی هم که در ابتدای دهه 90 تولید می کردیم از 
بین رفته است. بر اساس مستنداتی که وجود دارد 
نه تنهــــا کمکی به تولید کاغذ تحریــــر نکردیم، بلکه 

بسترها را برای حمایت نیز از بین برده ایم.
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چهارســــال پیش که شــــریعتمداری وزیر صنعت شد 
به دلیل کمبود و جهش ارزی که داخل کشور پیش  
آمد، واردات 1600 قلم کاال ممنوع شد که کمکی به 
کاغذ داخلی بود اما ما نیازمان در کشور به 400 هزار 
تن کاغذ تحریر است. در بهترین شرایط 150 هزار تن 
تولید می کنیم، پس باید واردات هم انجام شــــود. 
دولت یا باید تصمیم بگیرد حامی تولید کننده باشد 
یا با صراحت بگوید که امکان تولید نیســــت و باید 
همه را وارد کنیم. نمی شود حرف از تولید داخلی زد 

و از واردات حمایت صرف کرد.
ما در بحث کاغذ تحریر هم به عقب برگشــــتیم و هم 
تولیدمان تعطیل شده است، ما در کاغذ تحریر هنوز 
انگیزه هایی برای ســــرمایه گذاری های مجدد داریم 
که باید کارشناســــی شود نه اینکه تنها سرمایه ها را 
به هدر دهیم برای نمونه ستاد اجرایی فرمان امام 
طرحی را دو ســــال پیش در خوزستان کلنگ زنی کرد 
که قرار بود امسال ره بیافتد،  اما هیچ اتفاقی نیفتاد 
و تنهــــا در حد کلنگ زنی باقی ماند ، دلیلش هم این 

بود که هیچ شناختی از بازار کاغذ نداشتند. در حالیه 
می توانستند تولید 150 تا 200 هزار تن کاغذ تحریر را 

در جنوب کشور رقم بزنند.
در حــــوزه کاغذ تحریر به عقب و رو به نابودی حرکت 

کردیم
پس مــــا در زمینه کاغــــذ تحریر به عقب برگشــــتیم و 
کاال به ســــمت نابودی رفته ایم. در حالی که تا چند 
سال پیش 100 هزار تن داخل کشور تولید می کردیم 
امــــا اکنون انگیزه های تولید گرفته شــــده و دولت از 
واردات حمایت کرده اســــت. هیچ کدام از دولت ها 

حمایت دقیق و منطقی از کاغذ نکردند.
امــــروز در کاغذ بســــته بندی به شــــدت پیشــــرفت 
کردیم و در جایگاه بســــیار مهمی قــــرار گرفتیم اما در 

کاغذ تحریر به شدت پسرفت کردیم.
در کاغذ بســــته بندی نشــــان دادیم اگــــر تصمیم و 
اراده ای بــــر تولید وجود داشــــته باشــــد که پســــند 
جهانی هم داشته باشد، می توانیم به جایی برسیم 
کــــه صادرات وســــیعی انجام دهیــــم. در حوزه کاغذ 

تحریــــر هم می توانیم بــــه عنوان یکــــی از قطب های 
تولید منطقه قرار گیریم.

 هــــر زمان کــــه از تولید داخلــــی کاغذ صحبت 
کردیم به مشــــکل کمبود مواد اولیه تولید 
برخوردیم ، پس چگونه می توانیم به قطب 

تولید کاغذ تبدیل شویم؟ 
ببینید ما در حوزه کاغذ بســــته بندی هم با مشــــکل 
کمبــــود مواد اولیــــه روبرو هســــتیم،  در ترکیه چوب 
زیــــادی وجود ندارد،  اما این کشــــور مهمترین تولید 
کننده ام دی اف اســــت، کاغذ هــــم میتواند از این 
قاعده مســــتثنی نباشد، شــــرایط را بایدفراهم کرد،  
برای واردات چوب ، خمیر و سایر مواد اولیه. در زمینه 
تولید کاغذ تحریر ما تجربه،  نیروی بمتخصص ، دانش 
و ... را در اختیار داریم. تنها باید ظرفیت سازی کرده 
و آموزش  ها را بروز کنیم.دولت هم باید تکلیفش را 
مشحص کند،  یا کلیه کارخانه های تولیدی را تعطیل 
کند یا اینکه شــــرایط و بســــترهای الزم برای تولید را 

مهیا کند.

شرط بخش خصوصی برای پرداخت مالیات جدید
عضــــو اتاق بازرگانی تهران می گوید که دولت در تالش اســــت مالیات یا عوارض جدید را در ســــال جاری 

اجرایی کند و بخش خصوصی برای اجرای آن یک شرط دارد.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: بر اساس قوانین کالن کشور، ایجاد هرگونه مانع یا فشاری در مسیر صادرات 
کشور ممنوع است و هیچ دستگاهی حق اجرای آن را ندارد اما در تبصره 6 بودجه سال 1400 یک تغییر در 

این حوزه به چشم می خورد که باید به آن پاسخ داد.
بــــه گفته وی، بر اســــاس این تبصره قانون بودجه، صادرات برخی محصــــوالت خام یا نیمه خام در حوزه 

معدن و پتروشیمی مشمول مالیات یا عوارض خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنوز به شکل جزئی معلوم نیست که کدام کاالها در فهرست این 
مالیات و عوارض قرار خواهند گرفت، توضیح داد: آنچه که فعال قطعی به نظر می رسد بحث بر سر عوارض 
و مالیات در صادرات مواد خام معدنی و پتروشــــیمی اســــت و باید دید در نهایــــت کدام کاالها ذیل این 

تعریف قرار می گیرند.
صالحی با بیان اینکه نحوه هزینه کرد این درآمد مالیاتی اهمیت بســــیار زیادی دارد، تشــــریح کرد: بخش 
خصوصی اعالم کرده که اگر بنا بر گرفتن این مالیات است، باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری 
در صنایع پایین دستی شود تا اگر بر صادرات، مالیاتی وضع شده الاقل نتیجه آن به توسعه تولید و بهبود 

زیرساخت ها انتقال یابد.
وی افزود: اتاق بازرگانی پیش از این پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه سرمایه گذاری صنایع پایین دستی 
را داده بود تا این درآمدها به این صندوق واریز شود اما در قانون بودجه چنین چیزی دیده نمی شود و 
عمال با توجه به اینکه با بخش خصوصی همفکری و مشورتی صورت نگرفته، معلوم نیست که کار به چه 

شکل نهایی خواهد شد.
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خالهای موجود در دوران تحریم و کرونا را پر کنند.
جالل پور معتقد است: »در اقتصاد سنتی ما فضای 
سالم و شــــفاف وجود نداشــــته اما فضای اقتصاد 
دانش بنیــــان می توانــــد ضمــــن تحــــول در اقتصاد 
لودگی ها را برطرف  کشور، این شــــفاف نبودن ها و آ

کند.«
کســــب وکارهای  چشــــم انداز  فضایــــی،  چنیــــن  در 
دانش بنیان در ســــال 1400 بــــا اماواگرهایی همراه 
است و به اعتقاد رئیس کسب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران، بهبود فعالیت های اقتصادی در ســــال 

جدید با دو سناریو قابل پیش بینی است.
افشــــین کالهی توضیح می دهد: اگر در ســــناریوی 
اول شــــاهد بهبود ارتباطــــات بین المللی باشــــیم، 
حــــوزه  در  کــــه  شــــرکت هایی  بــــرای  به خصــــوص 
دانش بنیــــان فعالیت می کننــــد، 1400 بســــیار بهتر 
از ســــال 99 خواهد بود؛ چراکه برنامه های بســــیار 
خوبی از سوی دولت تهیه شده و خوشبختانه اراده 
هم هســــت تا این برنامه ها اجرا شــــود؛ اما شــــرط 
اصلی اجرای آن ها این اســــت کــــه ازیک طرف تغییر 
و تحــــوالت مثبتی در حــــوزه بین الملل رقم خورد و از 
طرف دیگر بازار داخــــل از انحصار کامل دولتی خارج 

و رقابتی تر شود.
او معتقــــد اســــت: دولت نباید سیاســــت گذاری در 
حوزه دانش بنیان را متوقف کند تا سال 1400 سال 
امیدبخشــــی برای فعاالن این حوزه باشد؛ اما روند 
این سیاســــت گذاری هــــم باید با مشــــورت بخش 

خصوصی تداوم داشته باشد.
کالهــــی با اشــــاره به بررســــی طــــرح جهــــش تولید 
دانش بنیان در مجلس یازدهم، رســــیدگی به این 
طــــرح و تصمیم گیری درباره آن را یکــــی از مهم ترین 
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چشم انداز حوزه دانش بنیان در سال ۱۴00 از نگاه کالهی و فردیس
ایران دانش بنیان با مانع زدایی و رفع خأل مقرراتی محقق می شود

رئیــــس  و نایب رئیس کمیســــیون کســــب وکارهای 
دانش بنیان بر این باورند که حمایت های دولتی از 
حوزه دانش بنیــــان می تواند منجر به تغییرات قابل 

توجهی در این حوزه در سال جاری شوند.
تأســــیس شــــرکت های دانش بنیان در پارک های 
علــــم و فناوری به منظور تجاری ســــاختن ایده ها از 
مهم ترین اقداماتی اســــت که در کشــــور به منظور 
عملــــی شــــدن تبدیــــل نوآوری ها به فّنــــاوری طی 
چند ســــال اخیر دنبال شــــده اســــت. با رشد کمی 
و کیفــــی شــــرکت های دانش بنیــــان، تحقق شــــعار 
»ایران دانش بنیان« ازجمله مهم ترین وعده های 
مدیران ارشــــد اجرایی کشور برای سال های آینده 

است.
طبــــق آخرین آمــــار ارائه شــــده در ســــایت صندوق 
نوآوری و شــــکوفایی، در حال حاضر 5 هزار و 866 
شــــرکت دانش بنیان مشــــغول به فعالیت هستند 
و اســــماعیل قادری فــــر، رئیــــس مرکــــز فناوری های 
راهبردی معاونت علمی نیز پیش بینی کرده اســــت 
اگــــر فرایند رشــــد و شــــتاب توســــعه شــــرکت های 
تــــداوم حمایت هــــای معاونت های  و  دانش بنیان 
علمــــی و فنــــاوری و ســــایر دســــتگاه های اجرایی و 
حاکمیتی به همین شــــکل وجود داشــــته باشــــد تا 
انتهــــای دوره دولت دوازدهم تعداد شــــرکت های 

دانش بنیان به دو برابر افزایش پیدا کند.
از ابتدای سال 99 که شیوع ویروس کرونا منجر به 
ایجاد تغییراتی در سبک زندگی مردم و تغییر مطالبه 
آن ها به ســــوی خدمــــات و  کاالهای آنالین شــــد، 
اقتصاد دانش بنیان موردتوجه بیشتری قرار گرفت 
و همان طــــور که محســــن جاللپور، فعــــال اقتصادی 
می گوید: شرکت های دانش بنیان توانستند برخی 

اولویت هایی عنوان می کند که در سال 1400 باید 
درباره آن به سرعت تصمیم گیری شود.

رئیس کمیســــیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق 
ایــــران در همیــــن زمینه، عنــــوان می کنــــد: ایرادات 
بسیاری به این طرح وارد است اما اگر ایرادات این 
طــــرح مطابق با آنچــــه اتاق ایران نظــــر داده صورت 
گیرد، قطعًا تحوالت مثبتی در حوزه کســــب وکارهای 

دانش بنیان شاهد خواهیم بود.
خأل قوانین و مقررات در حوزه دانش بنیان

فرزیــــن فردیــــس، نایب رئیــــس کمیســــیون 
ایــــران  اتــــاق  کســــب وکارهای دانش بنیــــان 
هــــم بابیــــان اینکــــه کســــب وکارهای دانش بنیان 
مانند ســــایر بنگاه هــــای اقتصادی متأثــــر از فضای 
را تجربــــه می کنند،  کســــب وکار، فرازوفرودهایــــی 
در گفت وگــــو با »پایــــگاه خبری اتاق ایــــران« تأکید 
می کند: بخشــــنامه های متعدد و عــــدم پیش بینی 
پذیری در این حوزه می تواند چالش های بســــیاری 
را برای فعاالن حوزه کسب وکارهای دانش بنیان به 

وجود بیاورد.
بااین حــــال او معتقــــد اســــت کــــه کســــب وکارهای 
دانش بنیان برخالف ســــایر بنگاه هــــای اقتصادی، 
درک  سیاســــت گذاری  مراجــــع  ســــوی  از  چنــــدان  
نمی شــــوند و همیــــن عامــــل هــــم باعث شــــده تا 
بزرگ تریــــن دغدغه فعاالن حوزه کســــب وکارهای 

دانش بنیان، خأل قوانین و مقررات باشد.
از مهم تریــــن  یکــــی  توضیــــح می دهــــد:  فردیــــس 
اتفاق هایــــی که فــــارغ از اثرگذاری آن هــــا در حوزه 
کسب وکارهای دانش بنیان، کلیه فضای اقتصادی 
را متأثــــر کرده اســــت، کاهــــش اعتمــــاد عمومی در 
جامعه اســــت که در پایین ترین میزان چند ســــال 
اخیر قرارگرفته و گریبان کل اقتصاد را گرفته است. 
از طرفی یک نوع بالتکلیفی در کل فضای اقتصادی 
کشور حاکم اســــت که همین امر قدرت پیش بینی 
را از فعاالن اقتصادی گرفته اســــت و منجر به کندی 
روال های اقتصادی و به خصوص ســــرمایه گذاری 

شده است.
در همین زمینه، فردیس بهبود فضای کســــب و کار 
به خصوص حوزه دانش بنیان در ســــال 1400 را در 

گروی ثبات اقتصادی می داند.



درســــت چنــــد متــــر جلوتــــر مغــــازه ای اســــت که در 
ویترینــــش خبــــری از مانکن نیســــت. پیراهن ها تا 
شــــده و رها شــــده کف ویترین خود را به نمایش 
گذاشــــته اند و قفســــه هایی کــــه از ورودی مغازه 
نمایان اســــت نشــــان می دهــــد که تنهــــا پیراهن 
فروختــــه می شــــود. فروشــــنده پیرمــــردی اســــت 
بــــا حوصلــــه و موهایــــی ریختــــه: »پیراهن ها همه 
دوخــــت داخــــل ایــــران اســــت.« میانگیــــن قیمتی 
پیراهن هــــای محمدجواد حــــدود 300 هزار تومان 
اســــت: »از پیراهن 150 هزار تومانی داریم تا 500 
هــــزار تومانی. اینجا بازار اســــت. اگر ســــقف قیمت 
بیشــــتر از 500 هــــزار تومان باشــــد برای مشــــتری 
صرفه ندارد.« او درباره دخل شب عید  می گوید: 
»نســــبت بــــه پارســــال که خیلــــی بهتر بود. ســــال 
گذشــــته قبــــل از عید هرچه ســــفارش شهرســــتان 
فرســــتادیم ســــود کردیم وگرنه بــــازار تعطیل بود 
و کرکره ها هــــم پایین.« محمدجــــواد هم فروش 
امســــال را نسبت به پیرارســــال مقایسه کرد: »70 
درصد دخل پیرارســــال.« به گفته این فروشــــنده 
ذائقه »مشــــتری های من بیشــــتر پیراهن است تا 
تی شــــرت. پیراهن های کالســــیک و اســــپرت«. به 
گفته این فروشــــنده هنوز برخی »لباس امســــال را 
نگرفته اند و هنوز تک وتوکی مشتری سر می زند.«

تعیین قیمت بر اساس شرایط بازار
مشــــاهدات میدانــــی حاکی از جــــان گرفتن 
دوباره بازار پوشــــاک در عید امســــال است. 
با توجه به عیــــد 99 که فروشــــنده ها و خریدارها 
پشــــت سر گذاشــــتند به نظر می رســــد هنوز عطش 
خرید ســــال گذشــــته در مشــــتریان وجود دارد که 
تــــوان خرید پایین اجازه پاســــخ به تمــــام تقاضا را 
نمی دهد. همچنین به سبب باال رفتن هزینه های 
تولید پوشــــاک به خصوص پارچه، تولیدکنندگان 
و فروشــــندگان نتوانســــته اند بــــه میــــزان مدنظر 
افزایش قیمــــت لحاظ کنند و نرخ هــــا را با توجه به 
کشش بازار تعیین کرده اند؛ مکانیزمی که به گفته 
ناظران بازار اگر دولت به آن توجه می کرد شــــرایط 

بازارهای دیگر هم بهتر می شد.

55

خون تازه در رگ بازار پوشاک
مشــــاهدات میدانی نشــــان می دهد خون تازه ای 
نســــبت به فروردین سال گذشته در بازار پوشاک 

جریان پیدا کرده است.
البته فروشــــندگان می گویند هزینه های تولید باال 
بوده و نه تولیدکننده و نه فروشــــنده نتوانســــته 
آن گونــــه که باید، نرخ کاال را افزایش دهد اما بازار 
امســــال کســــادی و انجماد سال گذشــــته را برای 
فروشــــنده و خریــــدار تا حدی جبران کرده اســــت. 
فروشــــندگان بازار تهران می گوینــــد فروش دخل 
شــــب عید امسال 80 درصد پیرارسال بوده است 

و هنوز هم خریدهای عید ادامه دارد.
بهاری متفاوت از پارسال

بهار است؛ بهار تهران. گرمای آفتاب برگشته 
اما هنــــوز بــــاد خنکــــی مــــی وزد. درخت های 
ردیف شــــده در راســــته بازار تهران بــــرگ داده اند 
اما نــــه آنقدر کــــه لختی تن شــــان را بپوشــــانند؛ از 
جوانــــه درآمده و بالغ نشــــده. بازار خلوت اســــت 
و می  تــــوان بیــــن آدم هایــــی کــــه عبــــور می کننــــد 
مشــــتری و اهالی بازار را تشخیص داد. برخی خرید 
کم حجمی همراه دارند که در پالســــتیک های رنگی 
پنهــــان شده اســــت. بعضی دیگر همــــراه با باربری 
جعبه های کارتنی را جابه جــــا می کنند. ابتدای بازار 
از پانزده خرداد چند مغازه لباس فروشــــی است که 
ویترین شــــان را با مانکن های خیره به راســــته بازار 
تزیین کرده اند. یکــــی از این مغازه دار ها که لباس 
مردانه می فروشــــد می گوید فروش عید امســــال 
نســــبت به پارســــال »مثل بازار قبل و بعد از جنگ 
بود«. لبخندش که تمام می شود ادامه می دهد: 
»پارســــال عمال بازاری نبود. از بهمن مردم احتمال 
شــــیوع کرونا را می دادند و اسفند و بازار شب عید 
هــــم که به کلی تحت تاثیر شــــیوع کرونــــا بود. اما 
امسال دخل کمی جان گرفت.« رضا مرد میانسالی 
است که ظاهری جوان دارد. موهای جوگندمی پر 
با تنی اســــتوار و وزنی بیشتر از قدش. مغازه خلوت 
است و مشــــتری ندارد اما پیراهنی روی پیشخوان 
پهن است. با چند حرکت ســــاده پیراهن را مرتب 
می کنــــد و در قفســــه موردنظرش قــــرار می دهد و 
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برمی گردد. او درباره میزان فروش امسال می گوید 
»اصال مقایسه درستی نیست. همان طور که گفتم 
پارسال هیچ فروشی نداشتیم. حتی خود ما کرکره 
مغــــازه را پاییــــن کشــــیده بودیم. مــــردم از ترس 
جانشــــان تا خیابان نمی آمدند چه برسد بازار! اما 
امسال خداروشکر شــــرایط فروش خیلی بهتر بود. 
تقریبــــا به اندازه پیرارســــال.« رضا می گوید شــــب 
عید پیرارســــال با اینکه شــــرایط مالــــی مردم خراب 
بود »اما قدرت خرید بیشــــتری داشــــتند«. او فکر 
می کند یکی از دالیلی که باعث شده فروش شب 
عید امسال مثل پیرارســــال باشد خرید نکردن در 
عید گذشته اســــت: »همه سال بدی گذراندند و 
امســــال هم که خبر واکسن بیرون آمد روی روحیه 
مــــردم تاثیر گذاشــــت. مشــــتری ها خیلی دوســــت 
داشــــتند که خرید عید ســــال گذشته را هم جبران 
کنند اما جیب خیلی ها ایــــن اجازه را نمی داد.« رضا 
میانگین نرخی که بیشترین فروش در عید داشته 
را بــــرای شــــلوار 300 هزار تومان و بــــرای پیراهن یا 
تی شــــرت 300 هزار تومان درنظر می گیرد: »معموال 
هــــم شــــلوار کتــــان می خریدنــــد. فروش شــــلوار 
جین امســــال کمتــــر بود کــــه فکر می کنــــم دلیلش 
عالوه بــــر اینکه معموال مشــــتری های شــــلوار جین 
فروشگاه های خاصی مدنظر دارند، قیمت پایین تر 
شلوار کتان است.« کاالی رضا تماما ایرانی است و 
»از کارگاه هــــای خیاطی چند محله پایین تر به مغازه 
می آید«. او دربــــاره رضایتمندی خریداران از جنس 
ایرانی می گوید: »مشتری های ثابت که تکلیفشان 
مشــــخص اســــت. مشــــتری های ثابتی دارم که هر 
سال چندبار خرید می کنند و سلیقه شان مشخص 
است. برای مشتری  های گذری هم بیشتر نزدیکی 
سلیقه و قیمت ها مهم است تا رضایت از جنس.« 
به گفته رضا میزان فروش دخل امســــال شب عید 
نزدیک 80 درصد دخل پیرارســــال بوده و بیشتر از 
100 درصد دخل ســــال گذشــــته: »پیرارسال دخل 
شــــب عید ما تنهــــا در مغازه به یــــک میلیارد تومان 
نزدیک شــــد. پارســــال را اگر صفر بگیریم سنگین تر 

رفتار کردیم و امسال هم 80 درصد پیرارسال.«
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پاسخ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران به سئوال 
همگام با صنعت

پیشنهادهایی که موجب تحقق شعار سال می شود

علیرضا ملک پور، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
چرم مصنوعی ایران در نامه ای به همگام با صنعت، پیشنهادات 
این اتحادیه را برای تحقق شــــــعار سال )پشــــــتیبانی ها از تولید و 

مانع زدایی ها(  برشمرد. 
به گزارش همگام با صنعت علیرضا ملک پور در پاسخ به سوال 
ما مبنی بر اینکه " برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
و تحقق شــــــعار ســــــال 1400 چه کاری باید صــــــورت بپذیرد؟ " 

پیشنهادات این اتحادیه را به شرح زیر اعالم نمود:
1. تســــــهیل در تامیــــــن مواد اولیــــــه کارخانجات از طــــــرف صنایع 
باالدستی مثل پتروشیمی ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا 
کــــــه درحال حاضر به این موضوع در هیچ شــــــرایطی توجهی نمی 
شــــــود، اکثرا یا خیلی کمتر از تقاضا و یا بعضا هم بیشــــــتر از تقاضا 

عرضه میشود .
2. در حال حاضر قیمت گذاری مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از 
طرف صنایع باالدســــــتی در زمان عرضه به تولیدکنندگان بر پایه 
قیمت جهانی آن صورت میگیــــــرد در حالیکه افزایش نرخ قیمت 
مواد اولیــــــه را به چند برابرافزایش میدهــــــد و برای فعالین، در 
این بخش، تولید مقرون به صرفه نبوده و چون بازار کشــــــکش 
افزایش قیمت محصــــــوالت تولیدی در صنایع پایین دســــــتی را 
ندارد لذا در پی آن، خروجی تولید به شــــــدت کاهش می یابد و 

شاغلین در این صنعت را به سوی بیکار شدن سوق می دهد.
3. برخالف بســــــیاری از کشــــــورها، تولید به هیــــــچ وجه از طرف 
سیاســــــتگذاران حمایت نمی شــــــود، بعنوان مثــــــال عدم وجود 
معافیت های نســــــبی در اخذ مالیات ها و هزینه های آب و برق 
مصرفی و بیمه و غیره، تســــــهیالتی که کمکی بــــــه تولید و  آن را 

پشتیبانی کند وجود ندارد.
4. تسهیالت بانکی برای تقویت تولیدکنندگان به معنای واقعی 

مالحظه نمی شود.
5. بــــــرای صادرکننــــــدگان در این صنعت همانند ســــــایر صنایع 
پایین دستی دیگر، عمال تسهیالت و مشوقی وجود ندارد. چون 
قوانین سخت گیرانه گمرک و بانک مرکزی ،کار تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان داخلی را سخت و قدرت رقابت با رقبای خارجی را 

از آنها سلب نموده است.
6. بطوریکه مالحظه می فرمایید عمده مشکالتی که اشاره شد 
سد پیش روی صاحبان این صنایع در کشور است  که در صورت 
برطرف شدن این موانع،تولیدکنندگان می توانند به حیات خود 
ادامه دهند که این همان تحقق شعار پشتیبانی از تولید و مانع 

زدایی هاست .
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مدیرعامل شرکت مارال چرم

" تولیدکنندگان بزرگ 
وضعیت مطلوب تری پیدا 

کردند "
ســــیدجواد حســــینی خواه از اعضای هیئــــت مدیره 
صنعت چرم درباره وضعیت تولید در دوره سونامی 
کرونا گفت: سال گذشــــته تولیدکنندگان همزمان 
با افزایش نرخ ارز، با شــــیوع یک باره ویروس کرونا 
روبه رو شدند و این فشاری مضاعف بر تولید بود. 
مدیرعامل شــــرکت مــــارال چــــرم افزود: با بســــته 
شــــدن مرزها و ممنوعیت واردات رسمی و همچنین 
بــــا افزایــــش نــــرخ ارز کــــه واردات غیررســــمی هــــم 
صرفه اقتصادی نداشــــت، تولیدکنندگان به دنبال 
افزایش تیراژ بودند. اما با همه گیری کروناویروس 
فروش با رکود روبه رو شد، البته تولیدکنندگان در 

ادامه راهکارهای برون رفت از آن را پیدا کردند. 
او ادامه داد: در ســــال 1400 با ثابت شــــدن نسبی 
نرخ ارز تولیدکننده روشــــن تر می تواند برنامه ریزی 
داشــــته باشــــد. درحال حاضر که پیک چهارم کرونا 
دوباره آغاز شــــده و با تعطیلی هــــای مقطعی روبه رو 
هســــتیم، این امر به طور قطع نخستین آسیب را به 

فروش محصوالت تولیدی می زند.
ایــــن فعــــال صنعت چرم کشــــور بــــا بیــــان اینکه در 
تولیدکننــــدگان بزرگ ســــال 1399 با وجود شــــیوع 
ویروس کرونا شرایط بدی نداشتند، گفت: میدانی 
بســــیار رقابتی، تولیدکنندگان را به شــــرایط مطلوب 
نزدیک کــــرد. به نوعی تولیدکننــــدگان آبدیده تر و 

خریداران واقعی شدند.

سیدجواد حسینی خواه 

حســــینی خواه در پاســــخ به این پرســــش که منظور 
از خریــــداران واقعــــی چیســــت، گفت: بــــا توجه به 
وضعیــــت اقتصادی موجــــود کشــــور، هزینه ها اعم 
از مالیــــات، اجاره بها، نرخ مــــواد اولیه و هزینه های 
جاری بسیار باال رفته است و این امر مربوط به یک 
صنعت نبوده و تمام بنگاه های اقتصادی کشــــور را 

درگیر کرده است.
وی ادامه داد: برخی خریداران کاالها، فروشندگان 
خرد هســــتند که قدرت پیش بینــــی و تحلیل آینده 
را ندارنــــد. آنها بــــه رفع نیازهــــای کوتاه مدت خود 
مشغول هســــتند. به عنوان مثال، با کمترین سود 
محصوالت را به فروش می رســــانند. امــــا این امر با 
برخورد بــــا تکانه هایی غیرقابل پیش بینی آســــیب 
جدی بــــه کســــب وکار وارد می کند و حتــــی منجربه 

تعطیلی آن هم می شود. 
او گفت: با ســــودهای 20 درصدی بانکی، افزایش 
نرخ ارز، افزایش میزان مالیات، خواب کاال، برگشت 
محصوالت و… باید تولیدکننده و فروشنده برآورد 
درســــتی از میزان ســــود داشته باشــــند تا در واقع 
دخل و خرج با هم همخوانی داشته و وضعیت مالی 
به گونه ای باشد تا در شرایط اضطراری واحد تولید 

دچار آسیب جدی و خطر تعطیلی قرار نگیرد.
ایــــن امــــر را در تولیدکنندگان و فروشــــندگان خرد 
کمتر می بینیم. حســــینی خواه اظهارکرد: گاهی پیامد 
آسیب یک بخش، دیگران را هم درگیر می کند و اگر 
تولیدکنندگان و فروشــــندگان خــــرد نتوانند برآورد 
درســــتی از وضعیت موجود داشته باشند، دیگران 
را هم بــــا خود پایین می کشــــند. وی ادامه داد: با 
شــــیوع کرونا خطرات و تهدیدهــــای تولید افزایش 
یافت و آنهایی ماندند و می مانند که قدرت تحلیل 
بیشتری نسبت به آینده داشته باشند. آنهایی که 
این تجزیه وتحلیل را از قبل نداشته باشند، کوچک 

می شوند یا از بین می روند. 
این فعال صنعت با بیان اینکه امسال هم این روند 
ادامه خواهد داشت، گفت: سال 1400 موضوعات 
سیاســــی ماننــــد انتخابــــات و برجام و مســــائلی که 
ایــــن اتفاق هــــا در دل خــــود دارنــــد، تاثیرگذارتر از 
کروناویروس است؛ از این رو تا تیرماه تولید با افت 
فروش روبه رو خواهد بــــود. البته فعالیت تولیدی 
باید انجام شود، چون بازار نیاز دارد اما با توجه به 

شرایط موجود این نیاز نهان است.
وی اضافه کــــرد: این تولیدکننده قدرتمند اســــت 
کــــه می تواند در سیســــتم توزیع و فــــروش خود با 

بازاریابی نوین به این نیازها دست پیدا کند. 
حســــینی خواه با بیــــان اینکــــه پس از تیــــر وضعیت 
به شــــرایط عادی برمی گردد، گفــــت: درحال حاضر، 

نگرانی از اثرات برجام و انتخابات بیشــــتر از شــــیوع 
ویروس کروناســــت. تولیدکننده توانسته با توجه 
به همه گیری ویــــروس کرونا برنامه ریزی داشــــته 
باشد اما مسئله برجام و انتخابات قابل پیش بینی 

نیست و نیاز به ریسک دارد.
مدیرعامل شــــرکت مــــارال چــــرم تاکید کــــرد: برای 
مبارزه و ماندگاری در بازار باید ریسک پذیر بود اما 
این خطر کردن هم باید با برنامه باشــــد. در نتیجه 
باید گفــــت با قــــدرت تحلیل باال و ریســــک پذیری 
می تــــوان از بحران ها و در شــــرایط فعلی از وضعیت 

کرونایی کشور عبور کرد.
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صنایع دستی و گردشگری
فروردین و اردیبهشت ماه 1400 - شماره چهارم

صنعت فرش در سال ۱۳۹۹
رشد تولید و تداوم افت درآمد ارزی از 

صادرات فرش
صادرات فرش ایران طی 9 ماهه ســــــال 1399 به 
لحاظ وزنی 16.4 درصد رشد، به لحاظ ارزشی 4.9 
درصد افت داشــــــته، اما تولیــــــد آن تا پایان دی 
نسبت به مدت مشــــــابه سال 1398 بیش از 34 

درصد رشد داشته است.
بر اســــــاس آماری که مرکز ملی فــــــرش ایران در 
اختیار ایســــــنا قرار داده، تا پایان آذر ماه ســــــال 
به  2765 تن فرش دستباف  گذشــــــته، حدود 

ارزش حدود 52 میلیون دالر از ایران صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال 1398 به لحاظ 
وزنی 16.4 درصد رشد، اما به لحاظ ارزشی 4.9 
درصد افت داشــــــته است. طی 10 ماهه نخست 
سال 1398 حدود 2366 تن فرش دستباف به 
ارزش بیــــــش از 55 میلیون دالر از کشــــــور صادر 

شده است.

این در حالی اســــــت که اخیرا معــــــاون فنی گمرک 
ایران طــــــی مکاتبــــــه ای با وزیر صمــــــت از کاهش 
صادرات فرش دســــــتباف از به حدود 50 میلیون 
دالر در سال 1399 خبر داده و راهکارایی از جمله 
معافیت صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت 
ارز حاصل از صادرات جهت تسهیل شرایط موجود 

مطرح کرده است.
این کاال درســــــال  گمــــــرک، صادرات  اعالم  طبق 

1372 به اوج خود رســــــیده و حــــــدود دو میلیارد 
دالر بوده و برای پنج تا هفت میلیون نفرشــــــغل 
ایجاد کرد، اما به تدریج کاهش یافته، به طوری 
که به حدود 240 میلیون دالر درســــــال 1397 و 
پس از اعمــــــال تحریم ها بــــــه 70 میلیون دالر در 
ســــــال 1398 و 50 میلیون دالر در ســــــال 1399 

رسیده است.

رقبای ایران در صادرات فرش دستباف
کــــــه صــــــادرات جهانی این  گفتنی اســــــت 
محصول در سال 2019 بیش از یک میلیارد 
دالر و ســــــهم ایران از آن حدود 7.9 درصد بوده 
است. هند، مصر، نپال، پاکستان، ترکیه و چین 
هم رقبای ایران در ســــــال 2019 بودند که سهم 
شــــــان از تجارت جهانی فرش دستباف به ترتیب 
درصــــــد   3.8 و   4.7  ،6.2  ،6.5  ،18.2  ،31.7

بوده است.
رشد 3۴ درصدی تولید فرش دستباف

تولید فرش دستباف نیز در 10 ماهه نخست 
سال 1399 نسبت به ســــــال قبلش با رشد 
34 درصــــــدی مواجه بوده و از یــــــک میلیون 231 
هزار به یک میلیون و 869 هزار متر مربع رســــــیده 
اســــــت. از این میــــــزان، 42 درصــــــد فرش فرش 
تجاری، 19 درصد درشت باف، 16 درصد ظریف و 
کرک، 9 درصد تابلو فرش، هشــــــت درصد گبه و 

شش درصد تمام ابریشم بوده است.
همچنین در حــــــال حاضر بیــــــش از دو میلیون نفر 
در حوزه فرش دســــــتباف شاغل هســــــتند که 60 
درصد آن ها قالیباف مســــــتمر، 31 درصد قالیباف 
غیرمســــــتمر یا فصلی و 9 درصد در مشاغل جانبی 
حوزه فرش دســــــتباف فعالیــــــت می کنند. در این 
میان بیش از 191 هزار نفر در واحدهای مشــــــاغل 
جانبی فرش دســــــتباف شــــــامل فرش فروشــــــی، 
قالیشویی، فروش مواد اولیه، فروش داروابزار، 
رفوگــــــری و پرداخت و  فــــــرش و  رنگرزی، طراحی 
مرمت شاغل هســــــتند که بیشــــــترین شاغالن با 
تعداد بیش از 6600 نفر در حوزه فرش فروشــــــی 

فعال هستند.
در مورد واحدهای فعال نیز آمارها نشان می دهد 
کــــــه در حال حاضر 10 هزار و 140 واحد فرشــــــبافی 
فعالیت دارند که 7256 واحد از آن ها غیرمتمرکز، 
2787 واحــــــد متمرکــــــز و 97 واحــــــد مجتمع بزرگ 

هستند. قالیبافی 
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در موافقت با پیشنهاد وزارت صنعت؛
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از 

فعاالن فرش دستباف ابالغ شد
رییــــــس مرکز ملی فرش ایــــــران از تصویب آیین نامــــــه اجرایی ماده 14 
قانون حمایت از هنرمندان، اســــــتادکاران و فعاالن فرش دســــــتباف و 
صنایع دستی کشور و ابالغ آن توســــــط معاون  اول رییس جمهوری به 

همه دستگاه های ذی ربط خبر داد.
به گزارش همــــــگام با صنعت از مرکز ملی فرش ایــــــران، »فرح ناز رافع« 
با اعالم این خبر افزود: پس از برگزاری جلســــــات متعدد کارشناسی و 
تالش های مرکز ملی فرش ایران، دولت در راستای تکلیف قانونی خود 
و با هدف تشــــــویق و حمایت از فرش دســــــتباف و تسهیل در توسعه 
این بخش، آیین نامــــــه اجرایی ماده )14( قانون حمایت از هنرمندان، 
استادکاران و فعاالن فرش دستباف و صنایع دستی، موضوع چگونگی 
صدور مجوز فعالیت های صنایع دستی و فرش دستباف را تصویب کرد.
وی بیان داشــــــت: فرش دســــــتباف یک محرک اقتصادی برای توسعه 
به ویژه در نواحی کمتر برخوردار کشور به شمار می آید و تنظیم مقررات 
در این خصوص می تواند بر توســــــعه اقتصــــــادی این مناطق اثر مثبت 

داشته باشد.
رافع ادامــــــه داد: ضوابط و فرآیند صدور مجوزهای فرش دســــــتباف و 
صنایع دستی، چگونگی هماهنگی و تعامالت الزم برای صدور مجوزهای 
تاسیس مراکز آموزش و نحوه اجرای آموزش، شرایط متقاضیان دریافت 
مجــــــوز، نحوه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دارای مجوز و چگونگی 
اعتراض متقاضیــــــان و دارندگان مجوز به گــــــزارش ارزیابی و چگونگی 
رســــــیدگی به اعتراضات و تخلفــــــات مربوط، از جمله مــــــوارد مندرج در 

آیین نامه یاد شده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران ادامــــــه داد: موضوعات این آیین نامه در 

رابطه با همه مجوزهای حوزه فرش دستباف و مباحث نظارتی و 
رسیدگی به تخلفات مرتبط است.

مطابق آمارهــــــا، در 10 ماهه ســــــال 99 بیش از 
یک میلیــــــون و 869 هــــــزار و 403 متر 

مربع فرش دســــــتباف در کشور 
تولید شــــــد. این آمار در 

هم سنجی با سال 
)تولید   98

یک 

میلیون و 231 هزار و 321 متر مربع( رشد 34 درصدی داشته است.
42 درصد از تولیدات یاد شــــــده در 10 ماهــــــه 99 مربوط به فرش های 
دســــــتباف تجاری 25 تا 45 رج، 19 درصد فرش درشت باف، 16 درصد 
فرش های ظریف و کرک، 9 درصد تابلو فرش، هشــــــت درصد گبه و 6 

درصد فرش تمام ابریشم بوده است.
فعاالن عرصه فرش دستباف

برپایه این گزارش، از بین بیش از 2 میلیون نفر شــــــاغالن حوزه 
فرش دســــــتباف، 60 درصد آنان را قالی بافان مستمر، 31 درصد 
آنان را قالی بافان غیر مستمر )فصلی( و 9 درصد دیگر را مشاغل جانبی 

حوزه فرش دستباف تشکیل می دهند.
در ســــــال 99 تعداد 10 هزار و 140 واحد تولید فرش دستباف در کشور 
فعال بودند که مشتمل بر هفت هزار و 256 واحد غیر متمرکز قالی بافی، 
دو هزار و 787 کارگاه متمرکــــــز قالی بافی و 97 مجتمع بزرگ قالی بافی 

بود.
همچنین از مجموع 191 هزار و 545 نفر شــــــاغل در 12 هزار و 625 واحد 
تولیدی و توزیعی مرتبط، 6 هزار و 629 نفر در بخش فرش فروشی، دو 
هزار و 491 نفر در قالی شویی، یک هزار و 68 نفر در فروش مواد اولیه، 
898 نفر در بخش فروش دار و ابزار، 355 نفر در بخش رنگرزی، 478 
نفر در بخش طراحــــــی فرش و 706 نفر در بخــــــش رفوگری، پرداخت و 

مرمت فعالند.
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آرایشی و بهداشتی
مدیرعامل شرکت زرین زویا:پوشینه شورتی 

ایزی الیف، تنها یک محصول نیست

فروردین و اردیبهشت ماه 1400 - شماره چهارم

در آخریــــــن روزهای بهمــــــن 99، مصطفی میزبان، 
مدیرعامــــــل مجموعــــــه »زرین رویــــــا« بــــــه همراه 
معاونان و مدیران خود، به تماشای ثمره زحمات 
و تالش مجموعه و همکارانش نشســــــته اســــــت. 
»پوشینه شــــــورتی مخصوص بزرگساالن«، یکی از 
برگ های زرین این مجموعه اقتصادی اســــــت که 
در این رونمایی، معرفی خواهد شــــــد. برگ زرینی 
که می تواند نتایــــــج مثبت اجتماعی و اقتصادی در 

برداشته باشد.
»زرین رویا«  میزبان، مدیرعامل مجموعه  مصطفی 
»ایزی الیف«،  »مای لیــــــدی«،  مطرح  برندهای  که 
»کوکومــــــی« و »مای بیبــــــی« را در کارنامــــــه زرین 
مجموعه خود دارد در خصــــــوص محصول جدید 
ایــــــن شــــــرکت می گویــــــد: » در دوران فعالیــــــت 
بــــــه این امر باور داشــــــته ایم که  اقتصادی خود 
زرین رویا می توانــــــد کیفیت زندگی خانواده ایرانی 
را افزایش دهــــــد و برای تحقق این موضوع عالوه 
با همکاری  مالی گســــــترده  بر سرمایه گذاری های 
همکارانم در مجموعه زرین رویا، توانســــــته ایم در 

جایگاه ممتاز کاالی ایرانی قرار بگیریم.«
مدیرعامل مجموعه زرین رویا در خصوص محصول 
جدید ایزی الیف می گوید: » تولید پوشینه شورتی 
بزرگســــــاالن نیازمنــــــد تجهیزات و دســــــتگاه های 
مخصوص به خود است که تعداد کشورهایی که 
در جهان از این فــــــن آوری بهره می برند در حدود 
50 عدد و در خاورمیانه انگشت شــــــمار اســــــت و 

خوشــــــبختانه با همت و تــــــالش زرین رویا، ایران 
عزیزمان در زمره کشــــــورهای دارای فن آوری این 
محصول و البتــــــه مالک تجهیزات پیشــــــرفته این 
محصول شــــــده کــــــه می تواند آینده کشــــــور را در 

جایگاه صنعت سلولزی متحول کند.«
مصطفی میزبان از مشــــــکالت خرید و بهره برداری 
فن آوری و تجهیزات ایــــــن محصول می گوید:» در 
ایرانی  اقتصــــــادی  مجموعه  یک  تحریم،  شــــــرایط 
تصمیــــــم می گیرد که نــــــام کشــــــورش را در میان 
کشــــــورهای بزرگ صاحب برندهای مطرح سلولزی 
ثبت نماید، این موضوع سرآغاز مشکالت است. 
خرید دستگاه و تجهیزات با مشکالت متعدد انجام 
گرفت اما جنبه نرم افزاری و راه اندازی دســــــتگاه 
تولیــــــد، بزرگ تریــــــن معضل پیــــــش روی ما بود، 
چراکه تحریم ها سبب شــــــد تا دانش نرم افزاری 
به کشــــــور وارد نشــــــود اما با افتخــــــار باید عنوان 
کنم که با تالش شــــــبانه روزی پرسنل زرین رویا، 
دانــــــش نرم افزاری و بهره بــــــرداری از تجهیزات در 
داخل کشور و توسط پرســــــنل مهندسی مجموعه 
تدوین و اجرا شــــــد و توانســــــتیم افتخار دیگری را 
برای مجموعه زرین رویا و کشور به ثبت برسانیم. 
زندگی ارزشــــــمند اســــــت و برای ارزشمند ماندن 
زندگی خانوار ایرانی از هر تالشی دریغ نمی کنیم.«

خصوص  در  »زرین رویــــــا«  مجموعــــــه  مدیرعامل 
اهمیت ســــــرمایه گذاری در تولید محصول جدید 
» ایزی الیــــــف« می گویــــــد: » پوشــــــینه شــــــورتی 
ایزی الیف، تنها یک محصول نیســــــت بلکه نقطه 
امید افرادی اســــــت که عدم کنترل بر ادرار باعث 
شــــــده از جامعه فاصله گرفته و منزوی شــــــوند. 
از جنبــــــه اجتماعی این محصــــــول باید عنوان کرد، 
توانخواه  افراد  تنها  ایزی الیف،  شــــــورتی  پوشینه 
، ســــــالمندان و بیماران را شــــــامل نمی شود بلکه  
افرادی که به دالیل مختلف که علیرغم آنکه هنوز 
به سن سالمندی نرسیده اند اما به دلیل مشکل 
بی اختیاری ادرار نمی توانند در فضای شــــــغلی و یا 

اجتماع حاضر شوند را در برمی گیرد.

بخشــــــی از جامعــــــه کــــــه می تواند برای کشــــــور و 
اطرافیان خود مفید باشد اما خانه نشین و منزوی 
شده  با اســــــتفاده از این محصول، بدون آنکه در 
ظاهر لباس تغییری بوجــــــود آورد و در مدت زمان 
طوالنی مــــــی تواند بیرون از منزل حضور داشــــــته 
باشد و از محصول جدید ایزی الیف، مانند لباس 
زیر خود استفاده کند و هر زمان که نیاز باشد آنرا 

تعویض کند.«
میزبان در خصوص مزایای اقتصادی این محصول 
ادامه می دهد: » نمونه های خارجی این محصول 
با هزینه گزاف در کشــــــور به فروش می رســــــد و 
با توجه به آنکــــــه این پوشــــــینه، کاالی مصرفی 
روزمره افراد است، خانواده ها برای تامین نمونه 
خارجی باید فشــــــارهای اقتصــــــادی قابل توجهی 
را تحمــــــل کنند که بی شــــــک با توجه به شــــــرایط 
اقتصــــــادی جامعه و وارداتی بودن ، یکی از دالیل 
این محصول هستند،  افرادی که مخاطب  انزوای 

فشارهای تحمیلی اقتصادی است.«
این فعال اقتصــــــادی در خصوص کیفیت و  قیمت 
ایزی الیف،  شــــــورتی  پوشــــــینه  ایرانی  محصــــــول 
می گوید: » تمامی محصــــــوالت زرین رویا به دلیل 
کیفیــــــت باالیی که دارند، مورد اســــــتقبال جامعه 
قرار دارند و پوشینه شورتی ایزی الیف نیز این امر 
مستثنی نیست و کیفیتی برابر با نمونه خارجی خود 
دارد. در خصوص قیمت ایــــــن محصول با کیفیت 
تولید داخل، باید بگویم که پوشــــــینه شــــــورتی 
ایزی الیف از یــــــک دوم تا یک چهارم قیمت نمونه 
وارداتی روانه بازار شــــــده و خوشــــــحالم که این 
پوشینه، می تواند مسیری در جهت بازگشت افراد 

به جامعه باشد.«
برخی از مجموعه های اقتصادی در دنیا، عالوه بر 
عشق و عالقه به تولید و اشتغالزایی، رویای بزرگی 
را در ســــــر می پرورانند که می تواند به یک فرهنگ 
اجتماعی و دلیلی برای تشویق به کارآفرینی تبدیل 
شــــــود، »زرین رویا« توانست رویای زرین و زیبای 

خودباوری ایرانی را محقق کند.
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در صادرات کاالهای سالمت محور چگونه بوده ایم؟
نگاه فرامرزی صنایع شوینده

کاالهای سالمت محور از جمله کاالهای استراتژیک 
در هر کشــــــور به شــــــمار می روند و آمــــــار تولید و 

صادرات آنها بسیار حائز اهمیت است.
اگرچــــــه ایــــــن موضــــــوع پیوســــــته مــــــورد توجه 
سیاســــــت گذاران حــــــوزه ســــــالمت و نهادهــــــای 
بین المللی بوده اما در ســــــال گذشته همه گیری 
ویــــــروس کرونا در جهان باعث شــــــد تــــــا تجارت 
کاالهای ســــــالمت محور اهمیتی دوچنــــــدان پیدا 
کند. شــــــرکت های تجهیزات پزشکی، شرکت های 
تولیدکننــــــده دارویــــــی و تولیدکننــــــدگان مــــــواد 
شــــــوینده، آرایشی و بهداشــــــتی در سال گذشته 
بیشترین میزان فعالیت را داشتند و در دوره ای که 
بسیاری از شرکت ها و برندهای معتبر با رکود بازار 
مواجه بودند، محصوالت این شرکت ها همچنان 
به فروش می رسید و برخی از تولیدکنندگان حتی 
شــــــیفت های اضافه تولید  را برای تامین نیاز بازار 
درنظر گرفتند.  تولیدکنندگان داخلی نیز در ســــــال 
99 به ویژه در حوزه مواد شــــــوینده و بهداشــــــتی 
به شــــــکل بســــــیار مطلوب فعالیت کردند چراکه 
به خوبی توانستند عالوه بر رفع نیاز داخل  ،  بخشی 
از نیا زهــــــای صادراتی را نیز تامیــــــن کنند. اما واقعا 
سالمت محور  کاالهای  بخش  در  صادراتی  فعالیت 
در سال گذشــــــته به چه شــــــکل بوده است؟  با 

گزارش صمت در این باره همراه باشید:
آمارها چه می گوید

نشان  کشور  تجارت  توســــــعه  ســــــازمان  آمارهای 
می دهد با وجود تداوم تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونــــــا در ســــــال 1399، صــــــادرات فرآورده های 
سالمت محور کشــــــور کارنامه قابل قبولی داشته 
و بخشی از ارز مورد نیاز کشــــــور را که درحال حاضر 
متکی به صــــــادرات غیرنفتی  اســــــت، تامین کرده 
بر اســــــاس داده های ســــــازمان توسعه  اســــــت. 
تجارت ایران، آمــــــار این بخش از صادرات غیرنفتی 
کشــــــور در 3 حوزه محصوالت بهداشتی  آرایشی، 
محصوالت داروهای شیمیایی و شوینده ها از نظر 
وزنی نسبت به ســــــال قبل از آن افزایش داشته 
و در حوزه تجهیزات پزشــــــکی کاهش یافته است. 

در مقابل، از نظر ارزی تجهیزات پزشکی با افزایش 
8.6 درصدی بیشترین میزان افزایش را داشته و 
شــــــوینده ها و محصوالت آرایشی و بهداشتی به 
ترتیب با 7.4 و 7 درصــــــد افزایش، در رتبه های 
بعدی رشد درآمد ارزی صادرات در این حوزه قرار 
ارزی صادرات داروهای شــــــیمیایی  نظر  از  دارند. 
با وجود افزایش وزنــــــی، با کاهش میزان ارزآوری 

نسبت به سال 1398 روبه رو شده است.

رشــــــد صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در 
سال 99

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا 
و دارو با اشاره به اینکه در شرایط تحریم و شیوع 
کرونا در ســــــال 1399 اقدامات مناســــــبی در حوزه 
تولیــــــد و حتی صادرات محصوالت ســــــالمت محور 
انجام شد، گفت: در ســــــال گذشته شاهد رشد 
8 و 23 درصدی صادرات فرآورده های دارویی و 

تجهیزات پزشکی بوده ایم.
درمان  بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  گزارش  به 
و آموزش پزشــــــکی، دکتر محمدرضا شانه ساز در 
این زمینه اظهار کرد: در سال 1399 باوجود تحریم 
و شــــــیوع کرونا، موضوع تقویت صادرات بســــــیار 
اهمیت داشت و اقدامات بســــــیار مناسبی نیز در 
راستای تامین اقالم مورد نیاز برای مبارزه با کرونا 
انجام شــــــد که از تمامی فعاالن این حوزه به ویژه 
کسانی که در شــــــرایط ســــــخت به مردم و کشور 

خدمت کردند، سپاسگزاریم.
وی با اشــــــاره به رشــــــد صادرات در ســــــال 1399 
کرد:  تصریــــــح  محدودیت ها،  تمامــــــی  باوجــــــود 
تجارت، خوشبختانه  آمار سازمان توسعه  برمبنای 
میزان افزایش صادرات نســــــبت به ســــــال 1398 

بیانگر ظرفیت های  اما می تواند  اندک بود  اگرچه 
فراوان موجود و نویدبخش افزایش روزافزون در 
ســــــال های آینده باشد. معاون وزیر بهداشت به 
رشد صادرات در 11 ماه نخست سال 99 نسبت به 
سال 98 اشاره کرد و گفت: در حوزه فرآورده های 
دارویــــــی تقریبا 8 درصد در 11 ماه 99 نســــــبت به 
مدت مشــــــابه در ســــــال 98 رشد داشــــــتیم، در 
حوزه تجهیزات پزشــــــکی نزدیک به 23 درصد، در 
حوزه محصوالت آرایشــــــی و بهداشتی 15 درصد، 
در حوزه محصوالت شــــــوینده ها هــــــم 13 درصد 
رشد صادراتی نســــــبت به مدت مشابه در سال 
داشــــــته ایم. وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم 
ارز مورد نیاز  و مسئوالن کشور باید بدانند تامین 
کشــــــور از محل صادرات غیرنفتــــــی از اهم واجبات 
است، اعالم کرد: سازمان غذا و دارو تمام توان 
خود را برای رشــــــد صادرات در سال 1400 به کار 
خواهد بست، یکی از برنامه های مهم سال آینده 
ســــــازمان تســــــهیل صادرات و فعالیت بیشــــــتر در 

بازارهای کشورهای هدف خواهد بود.

می توانیم رکوردها را افزایش دهیم
بختیــــــار علم بیگی، رئیس انجمن شــــــوینده 
بهداشتی و آرایشــــــی ایران در این زمینه در 
گفت وگو بــــــا صمت ابراز کرد: صنایع شــــــوینده و 
بهداشتی و آرایشی کشور با توجه به تولید انبوه 
3 برابری حد نیاز داخلی کــــــه دارند، برای ادامه 
روند تولید خود باید صادرات را مدنظر قرار دهند 
و برای یافتن بازارهای خارجی بیشتر تالش کنند و 

این یک امر طبیعی است.
علم بیگــــــی درباره صــــــادرات مواد شــــــوینده در 
ســــــال 1399 عنوان کــــــرد: میزان صــــــادرات مواد 

محمدرضا شانه ساز

بختیار علم بیگی
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شوینده نیز در ســــــال گذشــــــته با وجود دو ماه 
افزایشی داشت  روند  باز هم  ممنوعیت صادرات 
و اگر محدودیت ها در این زمینه نبود به طور قطع 

رکورد های بهتری به ثبت
می رســــــید. وی در ایــــــن بــــــاره افــــــزود: به راحتی 
می توانیم عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور، نقش 
فعالی نیز در صادرات داشته باشیم و در حال حاضر 
نیز اگر در تامین مــــــواد اولیه مورد نیاز این صنایع، 
با مشــــــکل خاصی مواجه نشــــــویم، می توانیم با 
روند بهتــــــری به صادرات بپردازیــــــم و این میزان 
را افزایــــــش دهیم ولی برخی از شــــــرکت ها با این 
روند نمی توانند رقابت قیمتی داشــــــته باشــــــند. 
رئیس انجمن شــــــوینده بهداشتی و آرایشی ایران 
مهم ترین دغدغه صنایع شوینده کشور را مربوط 
به قیمت گذاری های صنایع پتروشــــــیمی دانست 
و پیرامون این موضــــــوع گفت: درحال حاضر روند 
کار به گونه ای است که هر هفته قیمت گذاری ها 
تغییــــــر می کند و بهای مواد اولیــــــه مورد نیاز ما که 
پلی اتیلن از مهم ترین آنهاســــــت افزایش می یابد 

و این موضوع ما را دچار مشکالت زیادی می کند.
علم بیگی درباره راهکار حل این مشکل نیز عنوان 
کرد: دولت باید در این زمینه وارد عمل شــــــود و 
همان گونه که برای یک واحد تولیدی غیردولتی، 
بررســــــی نرخ و تعیین ســــــود منصفانه مشــــــخص 
می شــــــود، می توانــــــد در ایــــــن زمینه نیــــــز نظارت 
باشــــــد. وی درباره وضعیت  را داشــــــته  بیشتری 

و  بهداشتی  شوینده،  صنایع، 
آرایشی در سال 1400 نیز تاکید 
کرد: روند رو به رشــــــد تولید 
در  فرآورده ها  این  صادرات  و 
سال جاری نیز می تواند ادامه 
داشــــــته باشــــــد که البته این 
به  مستقیمی  بستگی  موضوع 

تامین مواد اولیه دارد.
شــــــوینده  انجمــــــن  رئیــــــس 
ایران  آرایشــــــی  و  بهداشــــــتی 
درباره وضعیــــــت فرآورده های 
نیز  کشــــــور  تولیدی  آرایشــــــی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
به  واردکنندگان  از  تعــــــدادی 
حــــــوزه تولیــــــد ورود کرده اند 
و خــــــط تولید داخلــــــی در این 
بخش تقویت شــــــده و تقریبا 
80 درصد این کاالها در کشور 
تولید می شود؛ به این ترتیب 
می توان امید داشــــــت شرایط 

از  بهتر  امســــــال  آرایشــــــی و بهداشتی  محصوالت 
گذشته باشد. علم بیگی در پایان درباره قوانین 
و دســــــتورالعمل های موجود در این حوزه عنوان 
کرد: بدون شــــــک ســــــازمان غذا و دارو به عنوان 
سازمان متولی این حوزه در کشور می تواند درباره 
قوانین و مقــــــررات بازدارنده موجود در این حوزه 
تجدید نظــــــر کند تا موانع داخلــــــی در این بخش از 

میان برداشته شود و بازار تولید رونق بگیرد.

خودمان را تحریم نکنیم
البته موانــــــع داخلی، موضوعی اســــــت که 
بسیاری از فعاالن حوزه بهداشتی،  آرایشی و 
شــــــوینده از آن گالیه دارند و معتقدند در صورت 
رفع آن، این صنعت در کشور به شکوفایی قابل 

قبولی خواهد رسید.
محمد بقایی داروساز، تولیدکننده و مشاور اداره 
کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو در گفت وگــــــو با صمت عنوان کرد: نکته ای 
که در خودکفایــــــی و صادرات اســــــت باید مورد 
توجه صاحبان صنعت و دســــــت اندرکاران وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد این اســــــت که 
کشور همپا و همگام با تولید محصوالت نهایی در 
حوزه بهداشتی و آرایشــــــی، باید در راستای تولید 

نهاده ها و مواد اولیه این صنعت نیز حرکت کند.
بقایی در این باره افزود: حقیقت این اســــــت که 
در حوزه بهداشــــــتی آرایشی و شوینده، در شرایط 
فعلی تنها در برخی موارد در حوزه مواد شــــــوینده 
توان تولید این مواد اولیه را یافته ایم اما همچنان 
می تــــــوان گفــــــت درحال حاضر تقریبــــــا 99 درصد 
بــــــه واردات مــــــواد اولیه و تولیدات کشــــــورهای 
دیگر وابســــــته هســــــتیم. اگرچه در یک سال اخیر 
اقدامات خوبی در این حوزه انجام شــــــده اما این 
اقدامــــــات تنها جوابگوی درصد کمــــــی از نیازهای 
آرایشی  و  بهداشتی  شــــــوینده،  محصوالت  تولید 
خواهد بود و نمی تواند تاثیر زیادی بر خودکفایی 
کشــــــور و تقویت صادرات در این زمینه داشــــــته 
باشد. وی درباره تاثیر تحریم ها در کاهش تولید 
و صادرات کاالهای ســــــالمت محور در کشور گفت: 
تحریم ها وجود داشته باشند یا نه، ما دیر یا زود 
باید در زمینه تولیــــــد و خودکفایی مواد اولیه در 
کشــــــور اقدام کنیم تا به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان محصوالت شــــــوینده، بهداشتی و 
آرایشــــــی در منطقه، بتوانیم مــــــواد اولیه مورد نیاز 
این صنایع را در کشــــــور تولید کنیــــــم و در کنار آن 
نیم نگاهی نیز به بازار کشورهای این حوزه داشته 

باشیم.

محمد بقایی



www.hamgambasanat.ir

63

بقایی در این باره اضافــــــه کرد: ما باید با تقویت 
زیرســــــاخت ها و فراهم کردن بسترهای مورد نیاز، 
به تولید محصول نهایی و تامین بازارهای داخلی 
و خارجــــــی توجه ویــــــژه کنیــــــم و تالش های جدی 
در زمینه بازاریابی و برندینگ داشــــــته باشــــــیم. 
عالوه بر این، تولیدکنندگان ما باید بسته بندی را 
که نقش مهمی در ضریــــــب نفوذ کاال در بازارهای 
مختلف داخلی و خارجــــــی دارد مدنظر قرار دهیم. 
این تولیدکننده در ادامه بیــــــان کرد: تا روزی که 
خودکفایــــــی در تولید مواد اولیه حاصل شــــــود، 
تحریم ها و سایر عوامل بازدارنده در مسیر واردات 
مــــــواد اولیه، اتفاقاتی اســــــت که  بــــــا آنها مواجه 
خواهیم بود و مســــــئوالن دست اندرکار این حوزه 
در نهادهای مختلف باید همه این موارد را در نظر 
بگیرند تا بتوانیم با تمهیدات مناســــــب در شرایط 
فعلی بــــــه تولید ادامه دهیم؛ این کاری نیســــــت 
که فقــــــط از تولید کننــــــدگان و واردکنندگان انتظار 
ارکان تجاری کشور باید  داشته باشیم بلکه همه 

سعی در تامین نهاده های تولید داشته باشند.
وی در عیــــــن حال دربــــــاره تحریم هــــــای داخلی و 
موانعی که در مســــــیر تولید و صــــــادرات کاالهای 
همچنین  شد:  یادآور  دارد،   وجود  ســــــالمت محور 
برای اجرایی شــــــدن روند تولید، بایــــــد بتوانیم 
خودتحریمی ها و مشکالت داخلی در حوزه تجارت 
را  برطرف کنیم؛ ما در این مدت با مشکالت فراوانی 
در گمرک برای واردات و ترخیص مواد اولیه تولید 

دبیر انجمن تولیدکنندگان محصوالت شــــــوینده تاکید کرد: تا پایان خردادماه قیمت انواع شوینده تغییر 
نمی کند.

جمشــــــید فروزش در خصوص زمزمه های افزایش 35 درصدی قیمت شوینده ها که در بازار مطرح شده 
است، گفت: هنوز هیچ پیشنهادی برای تغییر قیمت انواع شوینده ارائه نشده است.

 وی با اعــــــالم اینکه با توافق به عمل آمده میان تولیدکنندگان قرار اســــــت هیچ تغییــــــر قیمتی تا پایان 
خردادماه اجرایی نشود، افزود: از خردادماه به بعد با توجه به شرایط بازار و تامین مواد اولیه تصمیمات 

برای قیمت شوینده اجرایی خواهد شد.
  دبیر انجمن تولیدکنندگان محصوالت شوینده با تاکید براینکه تعرفه های گمرکی از 4200 به ارز نیمایی 
تغییر پیدا کرده اســــــت، تصریح کرد: این رقم نشــــــان می دهد تعرفه های گمرکی سه برابر شده است 
عالوه بر این مواد پتروشــــــیمی نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است به نحوی که این افزایش قیمت ها 

در مواد پتروشیمی پدر صنعت را درآورده است.
فروزش اضافه کرد: در حال حاضر شــــــرکت ها با توجه به موجودی مواد اولیه خود اقدام به تولید می 

کنند و تا خرداد ماه هیچگونه افزایشی در محصوالت اعمال نخواهد شد.

مواجه بوده ایم که می توانســــــت به نحو مطلوبی 
از مســــــیر تولید کنار برود. این فعال و کارشناس 
اقتصاد  گفت: یکی از معضالت و مشــــــکالت بزرگ 
داخلی ما در دوران تحریم این اســــــت که در حوزه 
تامین مواد اولیه و واردات جامعیت تصمیم گیری 
وجود ندارد و تعامالت بین ســــــازمانی سازنده در 

این زمینه کمتر مشاهده می شود.
به همین دلیل اســــــت که همچنان می بینیم این 
دســــــتورالعمل ها از هــــــم منفک هســــــتند و حتی 
گاهــــــی با یکدیگــــــر تناقص دارنــــــد و تطابق همه 
و  تکراری  این دستورالعمل ها و مصوبات موازی، 
متناقض در گمرک و اعمال نظر نهادهای مختلف، 
همواره زمان بر و فرسایشی است. وی تاکید کرد: 
وقتی تولیدکننده گاهی حدود 5 تا 6 ماه در چرخه 
تخصیــــــص ارز تا ترخیص مواد اولیــــــه مورد نیاز خط 
تولید خود از گمرک معطل می ماند چطور می تواند 
با تولید حداکثری، بهره وری را در تولید ایجاد کند 
و منجر به ایجاد توســــــعه اقتصادی شود؟  بقایی 
در پایان گفــــــت: وجود موانع فقــــــط باعث از بین 
رفتن وقــــــت و انگیزه تولید کننده می شــــــوند؛ در 
شــــــرایطی که باید تالش هرچه بیشتر در راستای 
افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی در این حوزه 
انجام شــــــود، ما با تصمیمات نامناســــــب، منابع 
موجود خود را نیز در هــــــزار توی مقررات و قوانین 

دست و پاگیر معطل می کنیم.
بنابرایــــــن در کنــــــار تــــــالش تولیدکننــــــدگان برای 

افزایش تولید و بهره وری در جهت تامین نیازهای 
داخلی و صادرات، سیاست گذاران و تصمیم گیران 
حوزه تجارت و تولید بایــــــد زمانی که قصد دارند 
دســــــتورالعمل های جدید در این حــــــوزه را صادر 
کنند، به تاثیرات آن بر اقتصاد ملی نیز توجه کافی 
را داشته باشــــــند و آگاهی از این تاثیرات نیازمند 
وجود یــــــک پنجره واحد و وحــــــدت رویه در همه 

نهادهای ذی ربط در این حوزه خواهد بود.
سخن پایانی

صنایع شــــــوینده، بهداشــــــتی و آرایشی کشور در 
چند ســــــال اخیر دچار تحوالت قابــــــل مالحظه ای 
شده است و توانســــــته با اتکا به افزایش تولید 
ســــــهمی در صادرات غیرنفتــــــی و ارزآوری در این 
حوزه داشــــــته باشــــــد اما حقیقت این اســــــت که 
تولیــــــد همه ماجــــــرای تجارت نیســــــت. موفقیت 
تجارت در دنیای امروز عالوه بر کیفیت محصول به 
عواملی چون برندســــــازی، بازاریابی، بسته بندی 
و زیرســــــاخت های صادراتــــــی بســــــتگی دارد و به 
نظر می رســــــد آنچه صــــــادرات امروز مــــــا چوب آن 
را می خورد، بیشــــــتر ناشــــــی از غفلت در گذشــــــته 
است. بنابراین شــــــاید وقت آن رسیده باشد که 
دست اندرکاران و تصمیم گیران این حوزه، بیش از 
پیش در کنار رفع موانع داخلی و دستورالعمل های 

خلق الساعه، به این عوامل نیز توجه ویژه کنند.

نویسنده :پیمان صفردوست

چرا مواد شوینده دوباره گران شد؟
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و فوالد کردستان است. در حال حاضر، شرکت کیمیا 
معادن سپاهان 300 هزار تن کنسانتره تولید می کند 
که در نظر داریم این مقدار را تا 600 هزار تن افزایش 
دهیم و عالوه بر آن، 600 هزار تن گندله نیز تولید 
کنیم. ضمن اینکه 16 درصد از سهام شرکت آهن و 
فوالد کردستان را در اختیار داریم که در مرحله پروژه 
قرار دارد و پیش می رود. ذخیره معدنی که در اختیار 
داریم، پیش تر 10 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتی با 
پنج  اکتشافات،  با توسعه  که  بود  عیار 53 درصد 
میلیون تن دیگر به آن اضافه شــــــــــده است. عیار 
اکنون  هم  می رسد.  درصد  به 66٫5  آن  کنسانتره 
مشتریان اصلی ما، فوالد خوزستان، فوالد خراسان 

و ذوب آهن اصفهان هستند.
 1۴۰۰ ســــــــــال  در  طرح هایی  و  برنامه ها  چه 

خواهید داشت؟
در سال 1400 دو خط جدید »کنسانتره فاز 2« 
با ظرفیت 300 هزار تن در سال و »کارخانه گندله« 
را به  با ظرفیت 600 هزار تن در بیجار کردســــــــــتان 

بهره برداری خواهیم رساند.
عمده   ترین مشــــــــــکالتی که در حال حاضر شرکت 
هلدینگ کیمیا بـــا آن مواجه هست را بفرمایید؟
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صدای صنعت

علی خیرالهی مدیر عامل شرکت کیمیا معادن سپاهان:

افزایش حقوق دولتــــی، چالش جدی بخـش معدن
یکی از حوزه هایی که از آن به عنوان جایگزین نفت، 
نام برده میشود، بخش معدن است اما این بخش 
بیش از آنکه از تحریم ها صدمه دیده باشــــــــــد، از 
بیتدبیریهایی همچون افزایش حقوق دولتی و عدم 
ویژه  به  باالدستی  محصوالت  صحیح  قیمت گذاری 
حوزه فوالد با چالش مواجه شــــــــــده است. فعاالن 
جدی  چالش  با  ســــــــــال 1399  در  سنگ آهن  حوزه 
افزایش حقوق دولتی مواجه شده اند که در همین 
راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« 
با علی خیرالهی، مدیرعامل شــــــــــرکت کیمیا معادن 
سپاهان به گفت وگو نشسته است که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید:
هلدینگ  وضعیت  خصوص  در  توضیحاتی 
کیمیا و نقش آن در بخش معدن و به ویژه 

حوزه سنگ آهن بفرمایید.
سپهر  کیمیا  معدنی  صنعتی  ســــــــــرمایه گذاری  گروه 
مهم ترین  از  کیمیــــــــــا  هلدینگ  نــــــــــام  با  آذرخش 
شرکت های فعال کشــــــــــور در حوزه تجاری و صنعتی 
است و پنج شرکت بســــــــــیار مهم به ویژه در حوزه 
ســــــــــنگ آهن و فوالد کشــــــــــور در اختیار دارد که از 
مهم ترین آن ها شرکت کیمیا معادن سپاهان و آهن 

مشــــــــــکالت عمده ای که در حال حاضر با آن مواجه 
محصوالت  واقعی  قیمت گذاری  عدم  هســــــــــتیم، 
سنگ آهنی اســــــــــت که به درستی مشخص و واضح 
نیست. عالوه براین، حقوق دولتی که هر سال روند 
متفاوت است، دیگر  با سال دیگر  و  نامشخص  آن 
سال  در  اینکه  ضمن  می شود.  محسوب  ما  چالش 
1399 هم میزان حقوق دولتی برای شــــــــــرکت های 
بخش خصوصی را چندین برابر قیمت بخش دولتی 
اعالم کردند که اگر وضعیت بــــــــــا این روند ادامه 
باال دستی  صنایع  و  معادن  کل  بر  عالوه  کند،  پیدا 
و پایین دستی فوالد کشــــــــــور، هزینه های گزافی بر 
مشکل  می شود.  تحمیل  کشور  معدنی  صنایع  کل 
دیگر، واردات ماشــــــــــین آالت معدنی بوده که اخیرا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردات آســــــــــان 
این ماشــــــــــین آالت موافقت کرده است. ورود این 
ماشــــــــــین آالت نیز باید آسان تر شــــــــــود و قطعا اگر 
این مشکل حل شــــــــــود و بتوانیم معادن را با این 
ماشین آالت بازسازی اساسی کنیم، تولیدکنندگان 
خواهند توانست قیمت تمام شده را کاهش دهند 
که این امر به سود تولید کنندگان و در نهایت مردم 

خواهد بود.
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به نظر شما آیا توسعه و اکتشاف می تواند 
باشد  سنگ آهن  به  کشور  نیاز  پاسخگوی 
معدنی  ماده  این  وارد کننده  باید  ایران  یا 

شود؟
قطعا توسعه اکتشافات می تواند گزینه مناسب تری 
باشــــــــــد. شــــــــــرکت ما در حال حاضر بــــــــــه دلیل 
توسعه  حوزه  در  شده  کارشناسی  برنامه ریزی های 
اکتشاف و پیشبرد آن، موفق شد سطح ذخیره خود 
را باال ببرد و حدود پنج میلیون تن نیز افزایش ذخیره 
در پروانه بهره برداری داشته باشد که این روند در 
سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت. در واقع اگر این 
رویه در کل کشــــــــــور اجرا و برنامه ریزی های درست 
برای آن انجام شود، قطعا برای افزایش ذخایر کنونی 
و طول عمر تامین مواد اولیه از داخل کشور ثمربخش 
خواهد بود. ضمن اینکه در این امر باید به ویژه به 
اکتشاف ذخایر عمقی که از اهمیت خاصی برخوردار 
هستند نیز توجه شــــــــــود. البته در کنار آن استفاده 
بهینه از مواد معدنی موضوع به شدت مهمی است 
کانه آرایی  و  فرآوری  بخش  شــــــــــود  سعی  باید  که 
حداقل هدررفت را در حوزه تولید داشــــــــــته باشد 
به  انجام شود.  مواد معدنی  از  استفاده  و حداکثر 
طوری که در تولید کنسانتره، میزان هدررفت مواد 
آهن دار به کمتر از 10 درصد تقلیل یابد. در واقع اگر 

بازیابی آهن و مواد معدنی باال برود، تاثیر مستقیمی 
بر میزان و طول عمر ذخایر ایران خواهد داشت.

سپاهان  معادن  کیمیا  شرکت  مشترک  طرح 
مرحله ای  چه  در  دولت  و  صبانور  شرکت  با 

است؟
طرح فوالد کردستان در دو فاز یک میلیون و 600 هزار 
تن تولید آهن اسفنجی و یک میلیون تن محصوالت 
فوالدی بوده که در حال پیشرفت است. البته احداث 
واحد  آهن اسفنجی در بیجار کلید خورده و زیرساخت و 
طراحی های آن نیز تکمیل شده است. همچنین تامین 
مالی در فاز یک نیز صورت گرفته است و امیدوار هستیم 
که تا دو سال آینده برنامه بهره برداری و راه اندازی به 
انجام برسد. الزم به ذکر است که در این پروژه دولت 
سهامدار عمده بوده و تصمیم گیرنده اصلی محسوب 
می شود. شــــــــــرکت کیمیا معادن سپاهان به عنوان 
بخش خصوصی حداکثر تالش را در کنار دولت خواهد 

کرد که این طرح به نتیجه برسد.
از نظر شما محصوالت باالدستی صنایع  فوالد 
خواهند  پیــــــــــش  روی  در  را  آینده ایی  چه 

داشت؟
وضعیت محصوالت باالدســــــــــتی تابع بازار و مصرف 
کشور  در  اقتصادی  رشــــــــــد  شرایط  و  فوالد  صنایع  
است و به عبارت دیگر، این صنایع فوالدی هستند 

تولید و محصوالت باالدستی  بر  تاثیر مستقیمی  که 
می گذارند.  گندله  و  کنســــــــــانتره  همچون  صنعت 
امیدوار هســــــــــتیم که حداقل تمــــــــــام محصوالت 
باال دستی فوالد وارد بورس کاال شوند؛ چراکه با این 
اقدام قیمت محصوالت باالدستی برخالف وضعیت 
کنونی، به تعادلی عادالنه و قیمت واقعی می رسد. 
اکنون کنسانتره ســــــــــنگ آهن به صورت ضریبی از 
شمش فوالد خوزســــــــــتان و 16 درصد قیمت گذاری 
می شود. این در حالی است که متاسفانه محصوالت 
فوالدی زمانی که وارد بورس کاال می شــــــــــوند، به 
قیمت چندین برابر به دست مصرف کننده می رسد 
و این واسطه ها هستند که منافع اصلی را می برند. 
این رویه موجب می شود که منافع اصلی زنجیره و 
ســــــــــود نهایی نصیب تولیدکنندگان از باالدست تا 
به  منفعت  نهایی  اگر  واقع  در  نشود.  پایین دست 
تولید کنندگان برسد، می توانند سرمایه گذاری خود 
را در بخش معادن، اکتشــــــــــاف، گندله، کنسانتره و 

دیگر محصوالت باالدستی انجام  دهند.
در نهایت امیدوار هستیم برنامه های حمایتی دولت 
در بحث زیرساخت ها، معدنی، تولید، ماشین آالت، 
زیرساخت ها و ســــــــــوخت و موارد دیگر انجام شود 
و  قیمت  میزان کاهش  بر  تاثیر مســــــــــتقیمی  چراکه 

افزایش تولید خواهد داشت.
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