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خراســان  زعفــران کار  کشــاورزان  گفتــه  بــه 
جنوبــی بــه عنــوان قطــب اصلــی تولید زعفــران در 
به صرفــه  مقــرون  زعفــران  کشــت  دیگــر  کشــور، 
نیســت و بســیاری از کشــاورزان مایــل بــه کشــت 
جایگزیــن هســتند و بــا ایــن رونــد انحصــار جهانی 

تولید ایران به پایان می رسد.

زعفرانی که به جای سودآوری 
گریبانگیر کشاورز شده است

حمیــد میرزایــی، یکــی از تولیدکننــدگان عمده 
زعفران به ایسنا گفت: اکنون زعفران نه تنها صرفه 

اقتصادی ندارد بلکه به ضرر کشاورز نیز است.
او افزود: هزینه کارگری تا هزینه کود و ســایر 
عوامــل هــر ســاله افزایــش می یابد، امــا زعفران که 
معیشت مردمان کویر خراسان جنوبی از آن تامین 
می شود با کاهش شدید قیمت روبه رو شده است.
این تولیدکننده زعفران بیان کرد: با این روند 
نه تنها ســطح زیر کاشــت زعفران به شدت کاهش 
خواهــد یافــت؛ بلکــه جایگزینی با ســایر محصوالت 
مثــل پســته اتفــاق خواهــد افتــاد و جایگزیــن یــک 
محصــول چند ســاله پســته با زعفــران دیگر فرصت 

کاشت برای زعفران فراهم نخواهد آمد.
میرزایی ادامه داد: تولید زعفران از کاشــت تا 
برداشــت بــه صورت ســنتی انجام می گیــرد و عالوه 
برایــن نیــز در طــی چنــد ســال اخیــر بــه خصــوص 
امسال قیمت زعفران نه تنها افزایش نداشته بلکه 

کاهش نیز داشته است.
او افــزود: ایــن در صورتــی اســت کــه قیمــت 
تمام شــده آن هر ســال افزایش می یابد و امسال با 
توجــه به بازار زعفران، کشــاورزان تمایل کمتری به 
کاشــت آن داشــتند و در برخی موارد، وجود فشــار 
زیــاد بــه برخــی کشــاورزان و به صرفه نبــودن تولید 

آن، باعث شده پیازها خوراک دام شوند.

فروش زعفران ایران در سایر 
کشورها با قیمت چندین برابری 

عضــو هیات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز گفت: 
زعفــران ایــران در ســایر کشــورها بــا قیمــت چندین 
برابــری بــه فــروش بــه می رســد و این نشــان دهنده 
ایــن  کــه  اســت  بــازار  در  فــروش  پتانســیل خــوب 
نیازمند برنامه ریزی بســیار خوب و موثر و کاربردی 

در این زمینه است.
کــه  صورتــی  در  افــزود:  شــاهی  طیبــه 
سیاســت گذاری برای قیمت زعفران اتفاق نیفتد نه 
تنهــا بــازار زعفــران در دنیــا از دســت خواهد رفت و 
فرصتی برای سایر رقبا فراهم خواهد شد بلکه یکی 
از محصــوالت کــم آب منطقــه کــه از نظــر اقتصــادی 
نیز به صرفه بوده اســت و معیشــت گروه زیادی از 
خانواده هــا بــا آن تامین می شــده اســت نیز با خطر 

جدی روبه رو خواهد شد.
کــرد:  بیــان  غذایــی  صنایــع  پژوهشــگر  ایــن 
زعفــران بــه عنــوان طالی ســرخ به عنوان یــک گیاه 
دارویــی منحصــر به فرد به شــمار می رود، گرچه در 
خام فروشــی و عرضه و بســته بندی مناســب و ورود 
بــه بازارهــای جهانــی بایــد تدابیر ویژه ای اندیشــیده 
شــود تــا بــه کام و نــام دیگــران نباشــد بلکــه زمینــه 
فــرآوری آن در صنایــع مختلــف دارویــی، غذایــی و 

بهداشتی نیز فراهم شود.
شاهی ادامه داد: اکنون در دنیا از گلبرگ های 

زعفــران کــه بــه عنــوان ضایعــات در کشــور مــا دور 
ریختــه می شــود در صنایــع آرایشــی مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.

خواص زعفران
او بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت امــروزی 
اســترس و اضطراب اســت، افزود: عوارض استرس 
جنبه هــای  و  اســت  زیــاد  بســیار  عصبــی  فشــار  و 
مختلــف زندگــی انســان را تحت تاثیر قــرار می دهد 

و کیفیت زندگی را کاهش می دهد.
کــرد:  بیــان  غذایــی  صنایــع  پژوهشــگر  ایــن 
کروســین و ســافرانالی کــه در گیــاه زعفــران باعــث 
زعفــران  در  قدرتمنــدی  افســردگی  ضــد  اثــرات 
می شــود، کروســین موجــب کاهــش یافتــن ســطح 
اســترس می شود و همچنین ســافرانال هم موجب 
منظم شدن سیستم خواب بدن می شود و آن را به 

حالت طبیعی خود بازمی گرداند.
شــاهی ادامــه داد: ســازمان بهداشــت جهانــی 

دغدغه اصلی تا سال 2020 را افسردگی بیان کرده 
اســت، زعفــران در دنیــا به عنوان یک گیــاه دارویی 
ضد افسردگی معرفی شده است و طبق تحقیقات 
صــورت گرفتــه  خــواص ضد افســردگی آن به اثبات 

رسیده است.
کــه  اســت  شــده  ثابــت  همچنیــن  افــزود:  او 
زعفــران بــرای روحیه افــرادی که هیچ افســردگی ای 
ندارند، هم بســیار موثر اســت و امید و انرژی را در 

آنان دوچندان می کند.
عضــو هیات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهان 
دارویــی جهــاد دانشــگاهی خراســان جنوبــی بیــان 
کــرد: یکــی از بهتریــن خــواص زعفــران ایــن اســت 
دارای مقادیــر زیــادی از آنتی اکســیدان هایی ماننــد 
کروسین، کروستین و سافرانال است و وظیفه این 
آنتی اکســیدان ها خنثــی کــردن رادیکال هــای آزاد و 
به تبع آن تضمین سالمت قلبی و عروقی ماست.

شاهی اظهار کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته 
ترکیبــات زعفــران بــرای رفــع مشــکالت و اختــالالت 

حافظه و یادگیری بسیار موثر است و موجب تقویت 
روند بهبودی در بیماران آلزایمری می شود.

او بیــان کــرد: زعفران دارای خواص فوق العاده 
بســیار زیــادی اســت کــه توجــه بــه هــر یــک از ایــن 
خواص زمینه تولید بســیاری از فرآورده های غذایی 
و دارویــی و مکمل هــا را فراهــم مــی آورد و ارزش 

افزوده بسیار باالیی را ایجاد کند.

دارودرمانی با زعفران؛ امری که 
ناشناخته است

عضــو هیات علمــی مجتمــع تحقیقــات گیاهان 
دارویــی جهــاد دانشــگاهی خراســان جنوبی تصریح 
کرد: قرار گرفتن زعفران در ترکیبات و فرموالسیون 
محصوالت غذایی نه تنها مشکل استفاده از رنگ ها 
و طعم دهنده هــای مصنوعــی را رفــع می کنــد بلکــه 
باعث ایجاد غذاهای ســالم و فراســودمند می شود. 
شــاهی یادآور شــد: تولید دارو و مکمل های غذایی 
از زعفــران نیــز دارای پتانســیل بســیار خوبــی بــوده 

بلکــه باعــث عرضــه بهتــر و بیشــتر زعفران بــا تنوع 
زمینــه  و  می شــود  بــازار  در  مختلــف  محصــوالت 

گسترش و اهمیت بیشتر آن را فراهم می کند.

ناشناخته بودن و ضربه ای که 
می خوریم

رئیس شورای ملی زعفران نیز به ایسنا گفت: 
بیان مطالب غیر کارشناســی و غیر مدیریتی و دور 
از مطالعــه و تجزیــه و تحلیــل بــازار جهانــی زعفران 
جهانــی  بازارهــای  دادن  دســت  از  جــز  نتیجــه ای 
زعفــران بــه رقبــا و ضــرر بــه کشــاورزان زعفرانــکار 

نخواهد داشت.
محســن احتشــام با بیان اینکه قیمت زعفران 
به نسبت زحمتی که کشاورزان می کشند، مطلوب 
نیســت، تصریــح کــرد: بســته بندی زعفــران بایــد بــا 

برند ایرانی بوده و با این برند صادر شود.
احتشــام با بیان اینکه قیمت خرید از کشاورز 
بــا قیمــت صادراتــی بســیار فاصلــه دارد، بیــان کرد: 
بــا افزایش نرخ ارز، ســرمایه کشــاورزان زعفران کار 
بــه هــدر رفته و فاصلــه قیمتی بســیاری بین قیمت 

خرید از کشاورز تا بازار صادراتی وجود دارد.
او یادآور شد: شورای ملی زعفران تالش دارد 
بــا برندســازی و حضــور در بــازار جهانــی و مدیریــت 
بــازار صــادرات زعفــران بــه ســمتی حرکــت کنــد که 
قیمــت زعفران بــه نفع کشــاورزان منصفانه تعیین 
شــود. احتشــام بیان کرد: متاســفانه راندمان تولید 
زعفــران پایین اســت و بایــد فرایند صادرات زعفران 
بــه نحــوی مدیریــت شــود تــا کشــاورزان دســتمزد 
واقعــی خــود را دریافــت و حاصــل دســترنج آنان به 

هدر نرود.
 رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه 
دلیــل  بــه  زعفــران  حــوزه  مشــکالت  از  بســیاری 
ناشــناخته بــودن اهمیت آن گاهی حتــی برای خود 
ماســت، یادآور شد: ثبت جهانی برند زعفران ایران 
و توجــه بــه رونــد صــادرات و مدیریــت آن می توانــد 
از ایــن ناشــناحته بــودن و هــدر رفتن ســرمایه ملی 
جلوگیری کند. این زعفران ناب باید شناخته شود. 
باید آن قدر کشــاورز از داشــتنش مسرور باشد که 
آن را چــون طــال بدانــد، بایــد از پیــاز تــا گلــش برای 
خراســان جنوبی هــا بلکــه بــرای تمام دنیا ارزشــمند 
باشــد  و مــا بایــد ایــن عصاره شــناخت را بــه خود و 

سپس به دنیا تزریق کنیم.

عضــو هیات مدیــره اتــاق مشــترک بازرگانــی 
ایران و عراق اظهار کرد که عراقی ها با بهانه های 
مختلــف ماننــد تحریــم بــودن بانک هــای ایرانــی 
سعی کردند که از پرداخت پول به ایران اجتناب 

کنند.
یحیــی آل اســحاق در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد وضــع تجــاری ایــران و عــراق اظهــار 
کــرد: بــا وضــع تجــارت ایــران و عراق در ســال آتی 
قطعــا بهتر از ســال گذشــته خواهد بــود. علی رغم 
اردن،  عربســتان،  ماننــد  جدیــدی  رقبــای  اینکــه 
ترکیــه، چیــن و غیــره ممکــن اســت وارد بــازار این 

کشــور شــوند ولی در مجموع برآورد ما این اســت 
که با توجه به مقدماتی که فراهم شده مانند رفع 
موانــع بروکراســی، امکان هــای عملی برای حمل و 
نقل، بیمه، تعداد گذرگاه های مرزی و غیره که در 
دست ساماندهی است، توافق های بین دولت ها، 
نقــل و انتقال هــای بانکــی و دیگــر عوامــل وضــع 

تجاری دو کشور بهتر خواهد شد.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق 
خاطرنشــان کرد: سعی عربستانی ها بر این است 
کــه در حــوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند؛ دیداری نیز 
با الکاظمی، نخست وزیر عراق داشتند و در مورد 

ســرمایه گذاری های مشــترک صحبت هایــی کردند 
امــا در ایــن مــورد جای نگرانی نیســت. مزیت های 
ما در بازار عراق به گونه ای است که علی رغم عزم 
عربستان برای حضور بیشتر در عراق جای نگرانی 

برای ایران وجود ندارد.
آخریــن  مــورد  در  نیــز  حســینی  ســیدحمید 
وضــع پول هــای بلوکــه شــده ایران در عــراق اظهار 
کــرد: وقتــی آمریکایی هــا بــه یــک کشــور معافیت 
می دهنــد، مشــکلی بــرای پرداخــت پــول ندارنــد. 
بایــد ســازوکار  بــا اعطــای معافیــت حتمــا  یعنــی 
پولــی را نیــز هماهنــگ کنند و اجــازه دهند تا پول 

پرداخــت شــود. اما عراقی ها بــا بهانه های مختلف 
ماننــد تحریم بودن بانک های ایرانی ســعی کردند 
که از پرداخت پول اجتناب کنند. پول برق را چون 
می توانیــم در قبــال آن دینــار دریافــت کنیــم بهتر 
پرداخــت کرده انــد امــا بــرای پــول گاز هنــوز اتفاق 

خاصی رخ نداده است.
پول هــا  ایــن  آزادســازی  بــرای  افــزود:  او 
پیگیری هایی در حال انجام است، اما هنوز اتفاق 
خاصی رخ نداده است. آمریکایی ها مجبور شدند 
صراحتــا اعالم کنند کــه وقتی ما معافیت داده ایم 
دیگــر  امیدواریــم  داده ایــم.  نیــز  پرداخــت  اجــازه 

عراقی ها بهانه ای نداشته باشند.
اتــاق مشــترک بازرگانــی  عضــو هیات مدیــره 
ایــران و عــراق در مــورد حضــور عربســتان در بازار 
عــراق گفــت: عربســتان رقیــب تجاری مــا در عراق 
نیســت بلکــه رقیــب سیاســی ماســت. عربســتان 
چندان سهم عمده ای از بازار عراق ندارد. عالوه بر 
این این دو کشور با اینکه با هم همکاری می کنند 
امــا رقیب یکدیگر هســتند. بنابرایــن چندان نباید 
البتــه  بــود.  عــراق  در  عربســتان  حضــور  نگــران 
عربســتان ایــن قــدرت را دارد کــه در عــراق تامیــن 
مالــی و ســرمایه گذاری کنــد. یعنــی می توانــد برای 

ما مشکل سازی کند اما رقیب تجاری ما نیست.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته 
صــادرات مــا به عــراق 14 تا 15درصــد کاهش پیدا 
کــرد و در کنــار آن قاچــاق بــه شــدت افزایش پیدا 
کــرد. بخشــی از آن نیــز به دلیل بی ثباتــی قوانین 
و مقــررات مــا بــود که صــادرات بســیاری از کاالها 
ممنــوع شــد و تبــع آن بخــش زیــادی از کاالهــا به 
صورت قاچاق وارد عراق شد. امیدواریم که با حل 
شدن موضوع برجام، مساله پیمان ارزی هم حل 
شــود تــا دیگــر شــاهد روش هــای غیرقانونــی برای 

صادرات نباشیم.

ســازندگان  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران عنــوان کــرد کــه از 
نظــر ســاخت تجهیــزات نفتــی به رشــد 85درصدی 
رســیده ایم امــا بعــد از تحریم هــای مــود اولیــه بــا 
مشــکل مواجــه شــده ایم و الزم اســت کــه دولــت 

سرمایه گذاری در مواد اولیه را کلید بزند.
بــا خبرگــزاری  مجیــد محمدپــور در گفت وگــو 
تســنیم، اظهــار کــرد: ما اکنــون مدعی این هســتیم 
کــه مــی توانیم 85درصد از اقــالم مورد نیاز صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی را در داخل کشــور بســازیم 
و در ایــن زمینــه توانمندی هــای ســازندگان داخلــی 

تجهیزات نفتی به اثبات رسیده است.

تولید نیازمند پشتیبانی و رفع 
موانع است

او افزود: کشــور در این 85درصد از تجهیزات 
صنعــت نفــت، در برابــر هــر نــوع تحریــم مقــاوم 
شــده و قابــل تحریــم نیســت اما همیــن خودکفایی 

85درصدی پاشنه آشیل دارد.
محمدپور با اشــاره به نامگذاری ســال جاری با 
نام »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« از ســوی 
رهبــری گفــت: تولیــد در صــورت نبــود پشــتیبانی و 
رفع نشــدن موانع، دارای پاشــنه آشــیل هایی است 

که می تواند از محل آن ضربه بخورد.
تجهیــزات  از  85درصــد  تولیــد  در  افــزود:  او 
آشــیلی  پاشــنه  کشــور،  داخــل  در  نفــت  صنعــت 
بــا عنــوان مــواد اولیــه داریــم. مــواد اولیــه یکــی از 

مشکالت همیشگی صنعت تجهیزات سازی است.

مواد اولیه پاشنه آشیل ساخت 
تجهیزات صنعت نفت

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعــت نفــت ایران تصریح کــرد: اکنون عمده مواد 
اولیــه مورد نیاز ســاخت تجهیــزات صنعت نفت، از 
خارج از کشور وارد می شود؛ چرا که سرمایه گذاری 
برای تولید مواد اولیه بســیار مبالغ هنگفتی را نیاز 

دارد که بخش خصوصی چنین امکانی ندارد.
او ادامه داد: نکته ای که بسیار غم انگیز است 

ایــن اســت که مــواد اولیــه ابتدایی در کشــور وجود 
دارد، مثــال در خصــوص کاتالیســت، مواد اولیه را از 
کشــور مــا به کشــورهای دیگــر می برند، اســتحصال 
می کننــد و دوبــاره به عنــوان مواد اولیه کاتالیســت 

به ما می فروشند و این روند، دارای ایراد است.
محمدپور اذعان کرد: یکی از بزرگترین پاشــنه 
آشــیل هایی کــه مــا می توانیم به عنــوان مانع تولید 
دربــاره کل صنعت تجهیزات ســازی در نفت و گاز و 
پتروشیمی از آن نام ببریم، بحث مواد اولیه است.
او افــزود: بایــد بــرای رفــع ایــن مانــع، دولــت 
صندوق هــا،  همچــون  خصولتــی  شــرکت های  و 
در  اولیــه  مــواد  تولیــد  داخلی ســازی  زمینــه  در 
کشــور ســرمایه گذاری کننــد؛ در واقــع صندوق هــا 
بیاینــد  اینکــه  جــای  بــه  خصولتــی  شــرکت های  و 
در ســاخت مثــال شــیرآالت و اتصــاالت و یــا تولیــد 
کاتالیســت رقیب بخش خصوصی شــوند، ســرمایه 
در اختیار خود را به بحث ســرمایه گذاری در تولید 
مواد اولیه اختصاص دهند که هم ســود سرشــاری 
بــرای آنهــا به دنبال خواهد داشــت و هم مشــکالت 

کشور در این بخش حل می شود.
محمدپور با بیان اینکه »اگر خودمان به موقع 
و درســت فکر نکنیم، این غربی ها هســتند که برای 
ما فکر می کنند« گفت: ترامپ متوجه پاشنه آشیل 
موجــود در مــواد اولیــه شــد و با تحریــم برخی مواد 
اولیه، مشــکالتی را برای ساخت تجهیزات به وجود 

آورد.

امریکا مواد اولیه را تحریم کرد
او افزود: آمریکا و کشورهای استعمارگر غربی 
زمانــی به مــا تجهیــزات نمی دانند، وقتــی دیدند که 
ســازندگان داخلــی بــه میزانی از توانمندی رســیدند 
کــه می تواننــد تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت نفــت 
کشــور را تأمین کنند و ما آنقدر در این زمینه قوی 
هســتیم کــه قابل تحریم نیســتیم، بــه تحریم مواد 
اولیــه ســاخت تجهیــزات کــه وارداتــی بــود، اقــدام 

کردند.
محمدپــور بــا بیان اینکه »ضروری اســت تا در 
بحــث مــواد اولیــه ســاخت تجهیزات صنعــت نفت، 
فکر و اســتراتژی ویژه و جدیدی پیاده ســازی شــود« 

گفــت: دولــت بایــد ســرمایه گــذاری در زمینــه مواد 
اولیه را هرچه زودتر کلید بزند.

ســازندگان  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
تجهیــزات صنعــت نفت ایران با بیان اینکه نقوانین 
متعــدد و بســیاری بــرای حمایت از تولید در کشــور 
داریــم« گفــت: از نظــر وجــود قوانیــن، دچار ضعف 
و یــا کمبود نیســتیم اما از نظــر اجرای آنها ضعف و 
کمبود داریم؛ در زمینه مجری و نظارت برای اجرای 

درست قوانین کمبود داریم.

 تجهیزات مشابه سال داخل

با تکنولوژی 30 سال قبل وارد 
کشور می شود

او افــزود: بــا وجــود آنکــه همیــن االن درحــال 
ساخت بسیاری از تجهیزات صنعت نفت هستیم، 
در زمینــه تجهیزاتــی کــه حتــی تکنولــوژی 30 ســال 
قبل را دارند، شاهد ورود آنها از کشورهای خارجی 

هستیم.
مــا  کشــور  »در  اینکــه  بیــان  بــا  محمدپــور 
متأسفانه خیلی راحت قانون دور می خورد« گفت: 
رهبــری یــک دهه اســت که هر ســال بــر روی بحث 
تولیــد تأکیــد ویــژه می کننــد و اولویــت کشــور را بــه 
خوبــی مشــخص کرده انــد امــا دولــت بایــد در ایــن 
زمینه عملکرد داشــته باشد و شرکت های خصولتی 

و خصوصی را در این مسیر به کار بگیرد.
محمدپــور یکــی از موانــع تولید را اجرا نشــدن 
قوانیــن دانســت و گفــت: اول بایــد روی بحث مواد 
اولیــه کار کنیــم و در وهله دوم روی اجرای درســت 

قوانین تمرکز کنیم.

مشکالت متعدد نوسانات ارزی 
برای تولیدکنندگان

او افــزود: موضوع ســوم بــه بحث مواد اولیه و 
قیمــت آن بازمی گــردد؛ بــه طــور متوســط حدود 65 
تــا 70درصــد قیمت یک تجهیز در حــوزه نفت و گاز 
و پتروشــیمی قیمــت مــواد اولیــه آن اســت و وقتــی 
ســازنده تجهیــز می خواهد مواد اولیــه را از خارج از 
کشــور تأمین کند، به محض نوســانات نرخ ارز، به 

مشــکل برمی خــورد؛ چرا که نمی توانــد با قیمتی که 
از قبــل بــا نــرخ موجود ارز تعیین شــده بود، تجهیز 

را تحویل دهد.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعــت نفت ایران تصریح کرد: باید فکری به حال 
قراردادهای ریالی سازندگان تجهیزات صنعت نفت 

و نوسانات نرخ ارز کرد.
او ادامــه داد: وقتــی ســازنده قــرارداد ریالــی 
می بندنــد و بــرای مــواد اولیــه بایــد به صــورت ارزی 
هزینــه کنــد، بــا نوســان ارز، دچــار ضرر می شــود و 
زمانــی که ســازنده ضرر کنــد، نمی توانــد تعهداتش 
را اجــرا کنــد، کارفرما نیز به موقع به محصول مورد 
نظــرش نمی رســد و ده هــا مشــکل کــه بــه صــورت 

زنجیره وار به وجود می آید.

 عقب ماندگی 3 تا 4 ساله

در پرداخت مطالبات سازندگان
محمدپور با بیان اینکه »پس باید فکری برای 
نوســانات نرخ ارز کرد تا شــرایط باثباتی برای تولید 
فراهم شــود« گفت: موضوع بعدی بحث مطالبات 
تولیدکننــدگان اســت؛ ســود تولیــد یــک ســود 7 تــا 
10درصــدی اســت، چگونــه تولیدکننــده می توانــد از 
بانک تسهیالت با سود 18 تا 20 درصد بگیرد، مواد 
اولیــه را بــا پــول نقــد بخــرد و وقتی تجهیــز نهایی را 
ساخت و تحویل کارفرما داد، ماهها منتظر دریافت 
پولش بماند و 3 یا 4 سال دنبال مطالباتش بدود؟
او افــزود: قطعــا یکی از موانــع تولید، پرداخت 
نشــدن به موقع مطالبات تولیدکنندگان اســت. اگر 
قرار اســت پشــتیبانی کــه مد نظر رهبری اســت در 
ســال جــاری اتفــاق بیفتــد بایــد ایــن مســئله را حل 
کنیــم. بایــد تعییــن شــود که ظــرف 2 یا 3 مــاه بعد 
تســویه  تولیدکننــده  مطالبــات  جنــس،  تحویــل  از 
شــود کــه خیلــی از این تســویه نشــدن مطالبات به 

شرکت های دولتی باز می گردد.
محمدپور با بیان اینکه »عدم تسویه مطالبات 
بــه مــدت 3 یا 4 ســال نــه تنها برای ســازندگان یک 
مشــکل اساســی است بلکه به پاشــنه آشیلی برای 
کشــور تبدیــل شــده اســت« گفــت: ســازندگان و 
تولیدکننــدگان کمــک حــال دولت و کشــور هســتند 

دریافــت  در  چندســاله  عقب ماندگــی  بــا  اگــر  و 
مطالباتشــان مواجه شــوند، آسیب فقط به سازنده 
و تولیدکننــده وارد نمی شــود، بلکــه ایــن آســیب به 

اقتصاد کشور وارد می شود.

مشکل سرمایه در گردش، یکی از 
موانع تولید است

 820 بــا  اســتصنا  انجمــن  داد:  ادامــه  او 
شــرکت عضــو، در مجمــوع بــه صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم، حــدود 250هــزار شــغل ایجــاد کــرده 
اســت؛ به گفته ســخنگوی دولت، برای ایجاد شغل 
در چنین حوزه هایی به طور متوسط به یک میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری نیاز اســت؛ در واقع این 820 
شــرکت ســازنده تجهیزات صنعت نفت در مجموع 
250هــزار میلیارد تومــان از روی دوش دولت بابت 

هزینه کرد ایجاد شغل برداشته اند.
ســازندگان  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران بحــث ســرمایه در 
گــردش تولیدکننــدگان را یکی دیگــر از موانع تولید 
دانست و گفت: وقتی یک قرارداد در حوزه ساخت 
تجهیــزات می بندیم، ســازنده بایــد 70درصد هزینه 
قــرارداد را داشــته باشــد تــا بتواند بــرای خرید مواد 
اولیه اقدام کند؛ درحالی که با مشکل نبود سرمایه 

در گردش مواجه ایم.
بــرای حــل مشــکل  اگــر بخواهیــم  افــزود:  او 
تســهیالت  بــا  بگیریــم،  وام  گــردش،  در  ســرمایه 
18 تــا 20درصــدی بانک هــا مواجــه می شــویم؛ اکثــر 
می شــود،  بســته  ســازندگان  بــا  کــه  قراردادهایــی 
پــس  دارد  پیش پرداخــت  عنــوان  بــه  25درصــد 
بایــد فکــری شــود تا مشــکل ســرمایه در گــردش به 
ایــن مشــکل،  کــه  روش هــای مختلــف حــل شــود 
راهکارهــای مشــخص دارد امــا مجــری وجــود ندارد 
و کســی کــه بایــد ایــن مشــکل را حل کنــد، اقدامی 

انجام نمی دهد.

هنوز در بحث الیسنس مشکل 
داریم

محمدپــور بــا بیــان اینکــه »بایــد در کشــور بــه 

بحث های دانش بنیان و ایجاد الیســنس بپردازیم« 
گفت: ما صدها پاالیشــگاه و پتروشــیمی در کشــور 
ســاختیم اما هنوز در بحث الیســنس دچار مشکل 

هستیم.
ملــی  شــرکت  پژوهشــکده  داد:  ادامــه  او 
انجــام  کارهایــی  نفــت  پژوهشــگاه  و  پتروشــیمی 
داده انــد، امــا مــا هنوز مرکــزی در کشــور نداریم که 
بیاید بحث الیسنس را در پیش بگیرد و جلو ببرد.
ســازندگان  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
کــرد:  خاطرنشــان  ایــران  نفــت  تجهیــزات صنعــت 
الیســنس های  مــوارد  از  بســیاری  در  متأســفانه 
شــبیه بــه هــم خریــداری کرده ایــم؛ مثــال خواســتیم 
اقــدام  کنیــم،  احــداث  پتروشــیمی  مجتمــع  چنــد 
شــرکت های  از  مشــابه  الیســنس های  خریــد  بــه 
مختلــف کرده ایم، درحالی که اگر یک مرکز راهبری 
یــک  بــا  می توانســتیم  داشــت  وجــود  مشــخصی 
برنامه ریــزی درســت، اقدام به خرید یک الیســنس 

با هدف انتقال دانش کنیم.
موانــع  از  یکــی  نیــز  هم اکنــون  افــزود:  او 
پاالیشگاه ســازی و احــداث مجتمع های پتروشــیمی 
در کشــور همین بحث الیســنس است که باید آنرا 

حل کنند.

تفاهم نامه برای بازشدن اعتبار 
اسنادی ریالی برای سازندگان

امضــای  و  جدیــد  مذاکــرات  از  محمدپــور 
تفاهم نامه بین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفــت و بانــک صــادرات بــرای اســتفاده از LC ریالی 
خبــر داد و گفــت: ایــن مثلث ســه ضلــع دارد. بانک 
پای کار آمده، انجمن ســازندگان نیز اعالم آمادگی 
کــرده، کارفرمــا نیــز بایــد ایــن روند را قبــول کند که 
در ایــن زمینه بــا وزارت نفت، هلدینگ پتروشــیمی 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  و  خلیج فــارس 
صحبت هایی صورت گرفته و این مذاکرات در سال 

جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
مذاکــرات  و  تفاهم نامــه  ایــن  داد:  ادامــه  او 
مربوطه در راســتای حل بخشــی از مشــکل سرمایه 
در گردش سازندگان تجهیزات صنعت نفت است.

ایران در خط پایان انحصار جهانی تولید زعفران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: دولت سرمایه گذاری در مواد اولیه تجهیزات نفتی را کلید بزند

تعلل عراق در پرداخت مطالبات گاز ایران


