
 . شنبه . 11 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4659 .    شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد پکیج تصفیه فاضالب با 
ظرفیت 110 مترمکعب در شبانه روز از محل اعتبارات طرحهای عمرانی 
خریداری  شرایط  واجد  گران  مناقصه  از  عمومی  مناقصه  طریق  از   را 

نماید .
مدت تحویل : از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 4 ) چهار ( ماه تعیین 

می گردد .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکتها  بازگشایی  و  گران  مناقصه 
شماره  با   www.setadiran.ir آدرس  به   ) )ستاد  دولت  الکترونیکی 
 فراخوان 2000005186000006 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل   , قبلی  عدم عضویت  در صورت 
مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهینامه  دریافت 

محقق سازند.
به  ریال   1،150،000،000 ارجاع کار:   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
صورت واریز نقدی به حساب شرکت , ضمانتنامه بانکی به نام شرکت 

آب و فاضالب استان البرز و یا اوراق مشارکت می باشد.
قیمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ 970،000 ریال واریزی به حساب 

رجایی شهر  تعاون شعبه  توسعه  بانک  شماره 1717-111-2262990-7 
کرج ) به نام آب و فاضالب استان البرز ( .

مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک 
الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 

1400/02/27 بصورت فایل PDF در سامانه فوق بارگذاری نمایند.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل PDF اسناد , موظف به ارائه آن در 
پاکت الک و مهر شده تا ساعت 14:30 روز  دوشنبه مورخ 1400/02/27 

به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 

خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان می توانند به منظور دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ 1400/02/08 تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه 
 www.setadiran.ir مورخ 1400/02/12 از طریق سامانه ستاد به آدرس

اقدام نمایند. تلفن تماس : 32117150 - 026
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. 

شرکت آب و فاضالب استان البرز » سهامی خاص«

شناسه آگهی : 1128488

سیستم مدیریت یکپارچه / كد 10/43/00/ف

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )شماره 9/م ع/1400(
) نوب

شرکت آب و فاضالب 
استان البرز

» سهامی خاص«

شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز 
خود را مطابق با مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای)همراه با 

انجام ارزیابی کیفی(  واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی

sz/99/661/2- شماره مناقصه  : م ع
3- نوع مناقصه :عمومی یك مرحله ای

4- مدت انجام کار : یکسال شمسی.
5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2000091701000014 

گردیده است.
6- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر250ر3 )سه میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال( ریال كه بایستی به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درصورت 
برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد بارمالی سالیانه پیمان باشد.

الف(-ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری كارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذكر
ب(-ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90 روز( 

معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7- محل اجرا: منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی واقع در استان هرمزگان

8- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا 6  روز پس از انتشار آگهی نوبت اول.
9- مهلت تسلیم )بارگذاری( اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر14روز پس از آخرین مهلت 

دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی.   
10- آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد : www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار 
))سامانه ستاد(( نامیده میشود( که مناقصه گران می بایست ابتدا اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با مراجعه به سایت contract.szogpc.com پس از 
آشنایی با نحوه تکمیل و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی، خروجی اسناد بارگذاری شده 
را در قالب فایلPDF دانلود و سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزیابی کیفی( بارگذاری 

نمایند.

11- آدرس: شیراز-خیابان کریمخان زند-روبروی خیابان خیام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها: 

8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 8671-07132138285 تلفن تماس 
کمیسیون مناقصات:07132138432

12- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی:
1-12 –داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهی تأسیس روزنامه 

رسمی، آخرین تغییرات(
2-12-ارائه گواهینامه كد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی. 

3-12-گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
4-12- داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در زمینه مربوطه 

که دارای اعتبار باشد.
5-12- برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای واجد 
شرایط ابالغ می گردد . تاریخ گشایش پاکات  حداقل ظرف 5 روز از تاریخ صورتجلسه قبل از 

پیشنهاد نرخ بوده و شرکت در جلسه بالمانع می باشد .
6-12- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی 

خواهد بود.
7-12-حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه )50 امتیاز( می باشد.

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می آید حداکثر تا 6 روز پس از انتشار 
آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران 
مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ،کلیه مدارک و مستندات مندرج 
در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرر و با توجه به مفاد مندرج در بند 10 بارگذاری نمایند. 
از طریق سامانه مذکور صورت  و صرفاً  گران بصورت غیرحضوری  مناقصه  کیفی  ارزیابی  ضمناً 
خواهد پذیرفت. الزم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان 
متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی 

کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.

روابط عمومی  شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیانتشار نوبت اول : 1400/02/08 نوبت دوم : 1400/02/11

شناسه آگهی : 1128024

 آگهی فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی یك مرحله ای
sz/99/661/به شماره م ع

ت دوم(
) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسل اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق 
 راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر 

به نشانی www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

شناسه آگهی: 1400-04 آگهی فراخوان شركت فوالد مباركه اصفهان  

عشمارهنوع فراخوانرديف ضو مهلت ارسالمو
مدارک

مدیریت
مرتبط

قراردادهای خرید1400/02/10خدمات تعویض شن های سند فیلترهای ریخته گری48522482مناقصه عمومي1

انجام عملیات  تعمیر و بازسازی انواع پمپ های سانتریفیوژ ضد 48522185مناقصه عمومی2
قراردادهای خرید1400/02/09اسید مجنمع فوالد مبارکه

فراخوان عمومی یک 3
قراردادهای خرید1400/02/17طراحی مرکز داده مبتنی بر SDDC  شرکت فوالد مبارکه48529215مرحله ای

1– مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی– پالک 33- طبقه همکف - کمیسیون معامالت

 2- موضوع مناقصه:  خدمات ، دبیرخانه و پذیرایی دفتر مرکزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  شماره مناقصه:     2000001014000033
3- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR 900100004001039806370564  با کد شناسه شماره 
 931203900100000000000000000011 خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار

)کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید  )موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده تا ساعت 15/30 روز شنبه  مورخ 1400/02/25  به مناقصه گزار 

تسلیم گردد.
4- مبلغ و مدت اعتبار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3/100/000/000 ریال )سه میلیارد و یکصد میلیون ریال( به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 

کشور با حداقل 3 ماه اعتبار از تاریخ انتشار اگهی نوبت اول .
5-زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:

5-1- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ســاعت 17 روز  چهارشنبه  مورخ 1400/02/15
5-2- مهــلت ارائـه پیـشنهاد در ســامانه ستاد: تا ســاعت  17 روز  شنبه  مورخ 1400/02/25

5-3- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصل تضمین: تا ســاعت15/30  روز   شنبه  مورخ 1400/02/25
5-4-زمـان بازگشایی و رسیـدگی به پیشنهاد ها : 

  ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 واقع در نشانی مناقصه گزار.
شبا  حساب  شماره  به  استرداد  قابل  )غیر  ریال   500/000 مبلغ  واریز  از  پس  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان  اسناد:  خرید    -6
IR 31010000 4001039804006087  با کد شناسه شماره 377039882203900800000000001103  بصورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق 
 سامانه ستاد( در زمان مهلت دریافت اسناد )ردیف1- 5 آگهی( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

 7- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
 در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقـصه در سامـانه روز   چهارشنبه    مـورخ 1400/02/08   مـی بـاشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی   

شناسه آگهی : 1128116 م الف : 376

شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور
آگهی مناقصه  عمومی شماره 1400/10/م

همه شرکت های تولیدی صندوق 
فوالد به سودآوری رسیدند

شــرکت های تولیدی صندوق بازنشستگی فوالد در سال 
۱۳۹۹ )سال جهش تولید( به سودآوری رسیدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، 
شــرکت های  شــامل  صنــدوق  تابعــه  تولیــدی  شــرکت های 
سنگ آهن مرکزی ایران، زغالسنگ کرمان و معادن اسفندقه از 
زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد 
در ســال جهش تولید ســودآور بوده اند.همچنین بر اساس این 
گزارش شرکت دخانیات ایران از دیگر شرکت های زیر مجموعه 
صندوق نیز در سال 1۳99 دارای سود عملیاتی بوده است.الزم 
به ذکر اســت صندوق بازنشســتگی فوالد در یک سال اخیر و با 
تاکیدات مســرور مدیرعامل صندوق، برنامه ریزی گســترده ای را 
بــرای جهــش تولید و فعالیت ســودآور شــرکت های تابعه انجام 
داده است. تالش همه جانبه برای تحقق جهش تولید و اجرای 
طرح های توسعه ای با هدف ایجاد درآمد پایدار از جمله مهم ترین 
اقدامات و برنامه های صندوق در یک سال گذشته بوده است.در 
اجرای طرح های توسعه ای، پروژه ملی و عظیم گندله سازی سه 
چاهون در اسفند سال گذشته از سوی رئیس جمهوری افتتاح 
و به بهره برداری رسید.گزارش عملکرد تولید و فروش و طرح های 
توسعه ای شرکت ها در سال 1۳99 در جلسات ارزیابی عملکرد 
شرکت ها و با حضور مسئوالن صندوق و مدیران شرکت ها رصد 
شده و برنامه ریزی الزم برای تحقق اهداف در سال 1400 صورت 

پذیرفته است.
سود »کخاک« کاهشی شد

صورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه ۳0/1۲/1۳99 
حسابرسی نشده شرکت صنایع خاک چینی ایران بررسی شد.

بــه گــزارش پایگاه خبــری بااقتصاد،  شــرکت صنایع خاک 
چینی ایران در دوره 1۲ ماهه منتهی به ۳0/1۲/1۳99 به ازای هر 
ســهم ۲,60۲ ریال ســود محقق کرده اســت که نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۲۳% افت داشته است.
 »کخاک« با سرمایه ثبت شده 1,۵00,000 میلیون ریال طی 
عملکرد 1۲ ماهه منتهی به ۳0/1۲/1۳99 مبلغ ۳,90۲,۸41 میلیون 

ریال سود محقق کرده است.
سود 20 تومانی دزهراوی

صورت هــای مالــی ســال مالــی منتهــی بــه 1۳99/1۲/۳0 
حسابرسی نشده شرکت داروسازی زهراوی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی زهراوی 
در دوره 1۲ ماهه منتهی به ۳0/1۲/1۳99 به ازای هر سهم ۲0۷ 
ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

1۸۸% افزایش داشته است.
 »دزهراوی« با سرمایه ثبت شده ۲,۵04,000 میلیون ریال 
طــی عملکــرد 1۲ ماهه منتهی بــه ۳0/1۲/1۳99 مبلــغ ۵1۷,461 

میلیون ریال سود محقق کرده است.
پذیرش کنسانتره سنگ آهن چادرملو در بورس کاال

مدیریت پذیرش و بازاریابی شــرکت بورس کاالی ایران با 
انتشــار اطالعیه ای، اعالم کرد که کنســانتره سنگ آهن شرکت 

معدنی و صنعتی چادرملو در بازار اصلی بورس پذیرفته شد.
به گزارش بااقتصاد، پس از تصویب پذیرش ســنگ آهن 
دانه بنــدی شــرکت چادرملــو در هفته های اخیر، روز چهارشــنبه 
شاهد انتشار خبر پذیرش کنسانتره سنگ آهن این شرکت در 
بازار اصلی بورس کاال بودیم.براساس اطالعیه بورس کاال، پذیرش 
کنسانتره سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از 
بررســی مدارک و مســتندات در دویســت و هشــتاد و ششــمین 
جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۷ اردیبهشت جاری در بازار اصلی 

بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس پشتیبانی طرح های 
دفتر توسعه صنایع تکمیلی: 
محصوالت پتروشیمی مواد 

خام محسوب می شود

رئیس پشــتیبانی طرح های دفتر توسعه صنایع 
تکمیلی معتقد اســت نمی توان گفت فقط محصولی 
که از پاالیشگاه خارج می شود خام است و محصولی 
کــه از پتروشــیمی خارج می شــود خام نیســت، بلکه 
محســوب  خــام  مــواد  هــم  پتروشــیمی  محصــوالت 

می شود.
معصومــه محمودی، رئیس پشــتیبانی طرح های 
مشــترک  در جلســه  تکمیلــی  توســعه صنایــع  دفتــر 
کمیســیون فنــی و کمیســیون صــادرات انجمــن ملــی 
صنایــع پلیمــر ایــران کــه بــرای تعییــن مصادیــق مــواد 
خام و نیمه خام تشــکیل شــده بود، درباره خام بودن 
یــا خــام نبــودن محصــوالت پتروشــیمی اظهــار کــرد: 
اینکه بخواهیم فقط نفت را جزو مواد خام محســوب 
کنیــم و فروآورده هــای آن را چــون فقط یک پاالیشــی 
روی آن صــورت گرفتــه، مواد خام به حســاب نیاوریم 
منطقی نیست چون شاید خود پتروشیمی ها بتوانند 
بــه گونــه ای واحد خــود را طراحی کننــد که یک بخش 
پاالیشــگاهی و یک بخش پتروشــیمی داشــته باشــند 
ولــی بــا توجه به اینکه در کشــور مــا مرز میان تعریف 
پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها دارد فکر نمی کنم به 
راحتی بتوان محصوالت پتروشیمی را مواد نیمه خام 
تعریــف کرد و بنظــر من این محصوالت نیز مواد خام 

محسوب می شوند.
وی افــزود: اگــر قــرار باشــد بین خــام و نیمه خام 
تقســیم بندی صــورت گیــرد صرفا محصول پاالیشــگاه 
ماده خام محســوب نمی شــود، بلکه مواد پتروشــیمی 
هم محصول خام به حساب می آید چرا که پتروشیمی 
اجازه ندارد در بخش های پاالیشگاهی سرمایه گذاری 
کند. بنابراین نمی توان گفت محصولی که از پاالیشگاه 
خارج می شود خام است و محصولی که از پتروشیمی 

خارج می شود خام نیست.
محمودی همچنین در خصوص اعمال مالیات بر 
درآمدهــای حاصــل از صادرات مواد خام خاطر نشــان 
کرد: از آنجایی که صادرات محصوالت پتروشیمی برای 
کشور ارزآوری دارد، پتروشیمی ها به صادرات تشویق 
هم می شوند، ضمن اینکه خیلی از این پتروشیمی ها 
مجبور به تامین مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و 
در نتیجه ناچار به صادرات هستند، بنابراین اگر این ها 
را مجبــور بــه پرداخت مالیات هم کنیم شــرایط خیلی 
وخیم می شود.این گفته ها می تواند به معنای مخالفت 
با تبصره 6 قانون بودجه 1400 مبنی بر اعمال مالیات 

بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، باشد.

اخبـــــــــــــــــار
همایش چشم انداز اقتصاد صنایع پالستیک در ایران ١۴٠٠ 

برگزار می شود
قنبرپــور، عضــو هیــات مدیــره و رئیس 
کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر 
ایــران از برگــزاری دومیــن همایــش اقتصــاد 
صنایع پالستیک در ایران در سال جاری خبر 

داد.
نشست خبری دومین همایش چشم انداز 
اقتصاد صنایع پالستیک در ایران ١4٠٠ با حضور 
برمــک قنبرپــور، دبیــر کل همایــش، مهندس 
علیرضا میربلوک، مشاور علمی و اجرایی و فرزانه 
علیرضایی دبیر اجرایی همایش و با مشارکت 

اصحاب رسانه به صورت آنالین برگزار شد. 
قنبرپــور، عضــو هیــات مدیــره و رئیــس 
کمیســیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر 
ایران در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری 
دومین همایش اقتصاد صنایع پالســتیک در 
ســال جاری گفت: با توجه به شــرایط کشــور 
و برخی بحران های جهانی و داخلی، اهمیت 
علم اقتصاد برای فعاالن اقتصادی روز به روز 
پررنگ تر شــده اســت. در سطوح حاکمیتی ۸ 
سال است که محور اصلی جهت دهی مسیر 
حــوزه هــای مختلف جامعه، اقتصــاد و تولید 
است که در نامگذاری های سال از سوی مقام 

معظم رهبری نیز مبرهن است.
وی افزود: مهم ترین ابزار برای پیشرفت 
در مســیر توســعه، اســتفاده دقیــق از علــم 

اقتصاد است .
بــه گفته قنبرپور فعــاالن صنعت پلیمر 
معتقدند بزرگترین مزیت رقابتی کشور ما در 
حوزه اقتصاد، صنایع پتروشیمی و پلیمر است 
چرا که هرچقدر از خام فروشی فاصله گرفته 
و محصوالتــی بــا ارزش افزوده بیشــتر چه در 
داخل و چه برای صادرات اســتفاده کنیم، در 
افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه رشد و 
توسعه و پیشرفت کشور تاثیرگذارتر خواهیم 

بود. 
دبیــر کل همایــش چشــم انداز اقتصــاد 
صنایع پالســتیک در ایران ١4٠٠ خاطر نشان 
کرد: صنایع پلیمر ایران، اشتغالزاترین صنایع 
کشور با بیش از ۷۵0 هزار نفر نیروی انسانی 
هســتند و نــگاه اجمالــی بــه تعــداد صــدور 
پروانه هــای تأســیس و بهره بــرداری از ســوی 

وزارت صمت نشان می دهد.
ظرفیت تولیــد صنایع پلیمر ایران بیش 
از ۲0 میلیــون تن اســت اما امــروز با ظرفیت 
تنهــا ۵ میلیــون تولیــد فعالیــت می کند که با 
همیــن میــزان، ارزآوری بیــش از 1 ۵. میلیــارد 
دالری و اشــتغالزایی ۷۵0 هــزار نفــری بــرای 
کشــور را رقم زده اســت و معتقدیم با بهبود 
قوانیــن و مقــررات، بــه کارگیــری مشــوق ها و 
از بیــن رفتــن موانــع، به راحتــی می توانیم به 
ظرفیت تولید بیش از ۳ برابر ظرفیت کنونی 
دســت یابیــم. ایــن ۳ برابر شــدن تولید تاثیر 
 بســزایی در ارزآوری و اشــتغال نیــز خواهــد 

داشت .

وی گفــت: از مهم تریــن ســرفصل هــای 
فعالیــت انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر ایــران، 
بهســازی منابــع انســانی و افزایــش دانــش و 
مهــارت و آمــوزش منابع انســانی و بــاال بردن 
تــوان رقابتی بنگاه هاســت.  در همین راســتا 
دوره های آموزشی و همایش های مرتبط برگزار 
می شود که همایش اقتصاد در صنعت پلیمر 
نیــز به همیــن منظور دو ســال متوالی برگزار 

 شده است. 
میربلوک، دبیر کل خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران و مشاور و عضو کمیته 
علمی و اجرایی این همایش نیز در ادامه خاطر 
نشان کرد: صنایع پالستیک هم در کشورهایی 
بــا منابــع نفتــی و هم کشــورهایی بــدون این 
منابع، صنایعی اشتغالزا و ثروت آفرین هستند 
و ایــن صنایــع بــرای کشــور مــا ادامــه زنجیــره 
خام فروشــی اســت اما برای کشــورهایی مثل 
آلمان، ترکیه و ژاپن سرفصل جدیدی محسوب 
شــده و بــرای آنهــا صنایعــی عدالــت محــور 
اقتصادی است، به عبارتی در توزیع ثروت در 
صنایع کوچک و متوسط صنعت پالستیک در 

رتبه اول یا دوم قرار دارد.
وی افزود: قدمت صنایع پلیمر در ایران 
به سال 1۳۳6 برمی گردد و اولین پلیمر گرانولی 
ایران مربوط به سال 1۳۷1 است و البته پیش 
از این ها در اوایل دهه ۲0 ما قطعه سازی در 

ایران داشتیم.
بــه گفتــه میربلوک رشــد چنین صنعت 
ریشــه داری نشــان می دهد تداوم اجتماعی و 
فرهنگــی ایــن صنعت نیز باالســت و امتحان 

خود را در کشور پس داده است.
علیرضایی، دبیر کل انجمن ملی صنایع 
پلیمر ایران و دبیر اجرایی همایش نیز در ادامه 
این نشست به بیان اهداف اصلی برگزاری این 
همایش پرداخت و گفت: با توجه به مشاهده 
برخی سردرگمی ها در سرمایه گذاری و توسعه، 
و پیش بینی نکردن و تحلیل شرایط  آینده در 
میــان واحدهــای تولیــدی و همچنین با وجود 
ظرفیت هــای بــاالی انجمــن ملــی بــا عضویت 
14 تشــکل که طیف گسترده ای از فعالیت ها 

در صنعت پلیمر را شــامل می شــود، تصمیم 
گرفتیــم دیــد کلی و بــرآورد صحیحی از آینده 
این صنعت را در ابتدای هرسال برای فعاالن 
ترسیم کنیم و به همین منظور سال 9۸ اولین 
دوره همایش اقتصاد در صنعت پلیمر برگزار و 

با استقبال باالیی همراه شد.
وی افــزود: در ســال جــاری نیــز دومیــن 
دوره ایــن همایــش در ۷ محــور و ۲ قســمت 
سخنرانی های عمومی و سخنرانی های مرتبط 
بــا صنایــع باالدســت و پاییــن دســت برگــزار 
می شــود که از ظرفیت صاحب نظران دولتی 
و خصوصی، متخصصان حوزه اقتصاد و پلیمر 

استفاده شده است.
در ادامه این نشست خبرنگاران سواالت 

خود را مطرح کردند.
مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  قنبرپــور 
بــر درآمدهــای وارداتــی و صادراتــی صنایــع 
پلیمرگفت: یکی از شاخصه های توسعه یافتگی 
بحث مصرف پلیمرهاست، نگاه جامعه جهانی 
به پلیمر به عنوان کاالیی در خدمت آسایش 
و بهداشت جوامع جهانی است که مثال بارز 
آن در دوران شــیوع کوویــد 19 اســت کــه از 
بســته بندی لوازم شوینده و پزشکی از جمله 
ماســک و گان و ... مصنوعــات و محصــوالت 
پلیمری هستند. در جوامع توسعه یافته بین 
۸0 تــا 1۲0 کیلوگــرم مصــرف پلیمــر اســت و 
ایــن رقم برای ایــران حدود ٣٠ الی ۳۵ گرم و 
بســیار پایین تــر از میانگیــن جهانی اســت اما 
برخی تبلیغات گسترده مبنی بر مصرف باالی 
پالستیک در ایران به صورت غیرعلمی صورت 

گرفته است.
علیرضایــی نیــز در پاســخ به ســوالی به 
وجود مباحثی مثل فرصت های سرمایه گذاری 
در همایش اشاره کرد که حوزه های داخلی و 

جهانی را شامل می شود. 
در ادامه میربلوک در پاسخ به پرسشی 
در خصــوص موانــع موجــود در صنعت پلیمر 
بــرای رســیدن بــه اهــداف افزایــش تولیــد و 
توسعه ای گفت: مهم ترین عامل تاثیرگذار در 

سرمایه گذاری تورم است.

وی در ادامه گفت: از آنجایی که شخص 
سرمایه گذار می تواند با قرار دادن سرمایه خود 
در بانک یا خرید ملک، ســود بیشــتری ایجاد 
کند، تمایل به سرمایه گذاری در صنایع کاهش 
پیــدا می کند و این موضــوع یکی از مهم ترین 
موانع توسعه در بسیاری از صنایع است. بر 
این اساس می توان گفت که بزرگترین تهدید 
صنایع پالستیک، در داخل این صنعت نیست 
و سرمایه گذاران به دلیل این که در بازارهای 
موازی به شدت سود کسب می کنند، وارد این 

صنعت نمی شوند.
میربلوک ادامه داد: این در حالی اســت 
که صنعت پالستیک به دلیل افزایش قیمت 

مواد اولیه، بسیار سرمایه بر شده است.
در خصــوص ایــن پرســش، قنبرپــور نیز 
اظهــار کــرد: تــورم یکــی از مهم تریــن موانــع 
سرمایه گذاری و توسعه است، اما موضوعاتی 
مانند ثبات نرخ ارز و تعیین نرخ ارز بر مبنای 
سیستم عرضه و تقاضا که باید طی یک برنامه 
و مســیر مشــخص محقق شود نیز بسیار در 

وضع توسعه صنعت پلیمر موثرند.
وی ادامه داد: مانع دیگر موضوع ارتباط ما 
با جهان است که تقریبا در سال های گذشته 
قطــع شــده اســت و مســاله ارتبــاط بــا جهان 
باید حل شــود؛ چرا که بســیاری از مواد اولیه 
مناسب برای صنعت پالستیک در کشور وجود 
ندارد و برای کسب دانش فنی و دستیابی به 
مواد اولیه باکیفیت، موضوع ارتباط با جهان 

باید جدی گرفته شود.
قنبرپور در ادامه گفت: موضوع دیگر این 
است که قوانین و دستورالعمل هایی در کشور 
بدون در نظر گرفتن دیدگاه های کارشناســی 
و یاری گرفتن از تشکل های بخش خصوصی 
تدوین می شود که مانعی جدی برای توسعه 

محسوب می شود.
وی اظهار کرد: منابع انسانی، یکی دیگر از 
موانع موجود برای توسعه است. متاسفانه در 
کشور ما در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم 
کــه فارغ التحصیــالن بهتریــن دانشــگاه های 
کشور، نیاز به دوره های آموزشی جدی دارند تا 
بتوانند وارد کار شوند. این مساله هزینه هایی 
را به بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و توان 
رقابتی صنایع ما را با ســایر کشــورها کاهش 

می دهد.
عضــو هیــات مدیره انجمــن ملی صنایع 
پلیمر ایران در خاتمه نیز افزود: یکی دیگر از 
موانع موجود این اســت که موضوع واگذاری 
منابع مالی به صورت صحیح است. برای مثال 
می تــوان گفت که منابع مالی به بخش هایی 
واگذار می شــود که توان ایجــاد ارزش افزوده 
را ندارنــد. از ایــن رو بایــد ســاز و کاری دقیــق 
بــرای واگــذاری منابع مالی ایجاد شــود که در 
این راستا می توان از ظرفیت های تشکل ها به 

صورت جدی کمک گرفت.


