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زینب غضنفری
پنج نفر در چهار سال گذشته به عنوان وزیر و سرپرست وزارتخانه  از بین چند ماه تا کمتر از دوسال سکاندار وزارت صنعت 
معدن تجارت شده اند. یعنی در عمل هیچ ثباتی در بزرگترین وزارتخانه تولیدی کشور وجود نداشته آنهم وزارتخانه ای که 
از واحدهای کوچک صنفی تا واحدهای عظیم صنعتی و معدنی را در حیطه تولی گری خود دارد. با چنین وضعیت آشفته ای 
آنچه امروز در عرصه تولید شاهدش هستیم هیچ اتفاق بعیدی نیست. نکته تلخ تر آنکه این »ابروزارتخانه« طی همین 
ســالهای به زمین نزاع سیاســیون بدل و هر نوع تالشــی برای اصالح ســاختاری و یا تفکیک دوباره از وزارت بازرگانی نیز در 
همین گروکشی های سیاسی به محاق رفته و به نظر نمی رسد از این پس دیگر تفکیک دو حیطه تولید و تجارت هم بتواند 

دردی از جامعه خسته فعالین اقتصادی دوا کند.
حال اگر آنچه از چهار ســال اخیر روایت کردیم را کنار بگذاریم و کمی به عقب تر بازگردیم بازهم شــاهد آشــفتگی در این 
عرصه هستیم. با آمد و رفت دولت ها برنامه های صنعتی و معدنی بسیاری تهیه و تدوین شده ولی هیچ یک از این برنامه 
ها هویتی جامع نداشته و حتی همین خرده برنامه های بخشی نیز به طور کامل به اجرا در نیامده اند و تنها اثر ماندگار 
این کاغذ نوشته ها در کارنامه دولت ها شامل کلنگ زنی های چندهزار میلیاردتومانی است که یا به بهره برداری نرسیده 
اند و یا اگر هم رسیده اند با چنان تاخیری وارد عرصه تولید شده اند که سربار هزینه ها فعالیتشان را غیر قابل توجیه کرده 
است و در این میان دولت ها تنها تالش کرده اند بنا به تشخیص خود طرح های صنعتی ومعدنی جدیدی به این فهرست 

بلند باال اضافه و یا کم کنند.
کمی از مرزهای خود فاصله بگیریم و ببینم این آشفته بازار در پازل جهانی و رقابت جانانه دیگر اقتصادها حرفی برای گفتن 

دارد یا خیر؟ در پاسخ با اقتدا با آیت هللا رئیسی رئیس جمهور سیزدهم باید بگوییم :خیر.
در دنیایــی کــه عمــر فناوری هــا بــه 3 مــاه تقلیــل یافته،بــه روز ترین صنایع منضم شــده طرح های دولت ها هــم جزء صنایع 
فرسوده و از رده خارج قراردارند. البته این به معنی عدم تولید علم در کشور نیست، اما تلخی موضوع اینجاست که ایران 
در عرصه تولید علم حرکتی قابل توجه داشته ولی هنوز در تجاری سازی این دستاوردها به دلیل فضای سیاسی و آلوده 
به رانت حاکم بر روابط اقتصاد کشور ناموفق است. از سوی دیگر فضای بی ثبات اقتصادی که طی دو دهه اخیر شاهدش 
هستیم اجازه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی را در فرایندهای منجر به تحقیق و توسعه را نمی دهد و دولت  ها هم به 
دلیل نگرش کوتاه مدت انگیزه ای برای پایه گذاری فرایندهایی ندارند که سالها بعد از به پایان رسیدن دوره فعالیتشان به 
بار بنشیند. که این بی میلی در ادبیات همه دولتها نیز به طور کامل قابل لمس است ادبیاتی که منتج به نگارش برنامه 
هــای کوتــاه مــدت و طــرح هــای به اصطالح زود بازده می شــود. اما خبری از کار جدی و ریشــه ای نیســت. اگر هم باشــد به 
دلیل آنکه دولتهای ما با نفی دولت قبل به اثبات خود می پردازند، طرح های میان مدت و بلند مدتی که از سلف خود به 

ارث برده اند در اکثر مواقع مسکوت می گذارند که شاهد مثال آن  هم اتفاقی است که برای برنامه های پنج ساله افتاد.
از ایــن بحــر طویــل مصائــب کــه بگذریم به امروز بر می گردیم. در دولت های یازدهم و دوازدهم طی 6 ســال گذشــته ده ها 
هزارمیلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تزریق شده اما این اتفاق ناشی از یک برنامه مدون و یک خط سیر مشخص 
نبــوده بلکــه هــر یــک از افــرادی که ســکان وزارت صمت را به دســت گرفته بنا بــه صالح دید خود اقداماتی را در دســتور کار 
قرارداده است. نتیجه آنکه هنوز هم صادرات صنعتی کشور در مقایسه با صنایع نفتی مانند پتروشیمی و مواد خام معدنی 
صادراتی عقب بوده و سهم اندکی از کل صادرات کشور را شامل می شود که این یعنی در بهترین حالت منابع صرف شده 

تنها به تداوم وضعیت موجود کمک کرده و هیچ توسعه ای در تولید صنعتی را شاهد نیستیم. 
در سوی دیگر ماجرا نیزتحریم ها و محدودیت  تبادالت خارجی را نیز به چالشهای صنعتگران کشور بیافزاییم که زمینه ساز 
قوانین سخت و دست و پاگیرو بسیاری دیگر از نابسامانی های مرتبط با فضای تولید و کسب وکار شده است. باید دید با 

روی کارآمدن دولت سیزدهم آیا این بحرطویل نابسامانی پایان می پذیرد؟ 
امید که در دهم تیرماه سال 1401در فضایی متفاوت از تالشگران عرصه صنعت و معدن کشورمان قدردانی کنیم.
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پیشرفت و شکوفایی ایران عزیز مرهون مجاهدت 
صنعتگران و معدن کاران خالق، با انگیزه و پرتالش این 

مرز و بوم است.
روز ملی صنعت و معدن مجال مناسبی است برای 
تکریم و تجلیل از پیشگامان عرصه تولید و همه کسانی 
است که برای سربلندی کشور عزیزمان تالش می کنند.

اینجانــب فــرا رســیدن روز ملــی صنعــت و معــدن را بــه تمامــی کارآفرینــان و 
تالشــگران حوزه های صنعت و معدن تبریک و تهنیت عرض نموده، تحقق کامل 
شــعار پشــتیبانی و رفــع موانــع از تولیــد را به دســت پرتوان خانواده بــزرگ تولید و 

تجارت کشور، آرزومندم.
علیرضا رزم حسینی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت

روزنامــه عصــر اقتصــاد نیــز ضمــن گرامیداشــت روز ملــی صنعــت و معــدن و 
قدردانی از تالش و کوشش وصف ناپذیر کارآفرینان، فعاالن اقتصادی، صنعتگران، 
معدن کاران، تجار و بازرگانان و همچنین اصناف و انجمن های بخش خصوصی، 
در ادامه اهم دستاوردها و گزارش عملکرد بخشی از فعالیت های یک سال گذشته 

وزات صنعــت، معــدن و تجــارت در بخــش هــای مختلــف بــه 
مخاطبین محترم ارائه می گردد.

  ابــر پــروژه انتقــال آب خلیــج فارس به شــرق و فالت 
مرکزی کشور

از ایــن پــروژه بــه عنــوان خط انتقــال امید و ابر پــروژه یاد 
می شود. با تکمیل سه خط پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج 
فــارس بــه فــالت مرکــزی ایــران، در مجمــوع ۵۵0 میلیون متر 
مکعب آب شیرین از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران انتقال 

می یابد.
ایــن پــروژه از اســتان هرمــزگان آغاز می شــود و در مســیر 
کرمــان و خراســان جنوبــی بــه خراســان رضوی انتقــال خواهد 
یافــت و می توانــد بــه توســعه صنایــع گلخانــه ای و واحدهــای 

صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها کمک کند. 
دســتیابی بــه منابــع آبــی پایــدار و ایجــاد تحــول اقتصــادی در منطقــه فــالت 
مرکزی و اســتان های مســیر خط انتقال )هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان 
جنوبی و خراســان رضوی(، رشــد صنایع معدنی به عنوان جایگزین مناســب نفت 
و اشــتغال زایی، ظرفیت ســازی و بهره گیری از قابلیت های بومی و تثبیت جمعیت 
ســاکن مناطق فالت مرکزی و شــرق کشــور، از جمله دســتاوردهای مهم این طرح 

است. 
همچنین رفع نیاز آبی صنایع و معادن، حفظ و توسعه صنایع معدنی فالت 
مرکزی و استان های مسیر خطوط انتقال به ویژه صنایع بزرگ مس، ایجاد فرصت 
برای تامین کمبود آب شرب و توسعه کشاورزی های پربازده نظیر پسته، زعفران و 

کشت های گلخانه ای و حفظ ذخایر آب های زیرزمینی و ممانعت از حفر چاه های 
غیرمجــاز بــه منظــور احیــای محیط زیســت، دیگــر دســتاوردهای مهم این طــرح را 

تشکیل می دهند.
طی مراســم ویژه ای با حضور رییس جمهور در آخرین روزهای ســال 1399 و 
در آســتانه ســال 1400  فاز اول پروژه ملی شــیرین ســازی آب و قطعه اول انتقال 
آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران با سرمایه گذاری بیش از 160 هزار میلیارد 
ریال و اشــتغال 1200 نفر افتتاح شــد تا عیدی دولت تدبیر و امید برای مردم عزیز 

میهنمان باشد. 
همچنین قطعه 2 خط 1 انتقال آب خلیج فارس به صنایع سرچشمه و قطعه 

3 خط 1 انتقال آب از خلیج فارس به اردکان )چادرملو( نیز افتتاح شد.
گفتنــی اســت کــه در حال حاضــر  عملیات اجرایی خط 2 انتقــال آب از خلیج 
فارس به اســتان های خراســان جنوبی و خراســان رضوی، عملیات اجرایی خط 3 
انتقال آب از خلیج فارس به اســتان اصفهان و عملیات اجرایی خط 4 انتقال آب 
از دریای عمان به سیســتان و بلوچســتان)چابهار( در حال انجام اســت که حجم 
سرمایه گذاری در کل طرح ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان 1200 هزار 

میلیارد ریال است.
 توســعه ســرمایه گــذاری در راســتای پــروژه اقتصــاد 

مقاومتی
 از دیگــر برنامه هــای وزارت صمــت اجــرای طرح توســعه 
بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  پــروژه  راســتای  در  گــذاری  ســرمایه 
شرکت های برتر بوده است که تاکنون  10 تفاهم نامه در این 

راستا منعقد و عملیاتی شد. 
ارزش موافقتنامه هــای منعقــد شــده طــی دو  مرحلــه 
بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  پــروژه  هــای  نامــه  تفاهــم  برگــزاری 
شرکت های برتر تاکنون 4۵1 هزار میلیارد تومان بوده است.

گفتنــی اســت کــه وزارت صمــت از میــان 12 هــزار بنگاه 
اقتصادی با اشــتغال بیش از 10 نفر، براســاس شــاخص های 
مختلف مانند اشتغال، صادرات و ارزش افزوده، 100 شرکت 

برتر را شناسایی و انتخاب کرده است.
پاالیشــگاهی،  بخــش  در  شــرکت   39 تعــداد  ایــن  از 
پتروشــیمی و شــیمیایی، 21 شــرکت در حوزه غیرفلزی، 20 بنگاه در حوزه معدن و 
صنایع معدنی و 20 بنگاه نیز در بخش ماشین سازی و نیرو محرکه فعالیت دارند.

تاکنــون بیــش از 20 شــرکت از میــان ایــن شــرکت ها برای ســرمایه گذاری های 
جدیــد اعــالم آمادگی نمودند و 80 پروژه با حجم ســرمایه گذاری 240 هزار میلیارد 

تومان از سوی آنان پیشنهاد شد.
 احیای 1557 واحد تولیدی راکد

 احیای واحدهای صنعتی نیز در تداوم سال های قبل در دستور کار قرار گرفت 
و از آبــان مــاه 1399 تــا خــرداد 1400، یــک هزار و ۵۵7 واحد راکد درون شــهرکها و 

نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشت.

بررسی اهم دستاوردها و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته

اینجا صمـت مـردم است

شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات و 

گروه سرمایه گذاری امید، 

دو هلدینگ بزرگ معدنی 

در سطح کشور هستند که 

سهام عمده شرکت های بزرگ 

معدنی و صنعتی گل گهر، 

چادرملو و گهرزمین به این دو 

تعلق دارد
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مجموع اشتغال ایجاد شده واحدهای احیا شده 2۵ هزار و 988 نفر و میزان 
سرمایه گذاری آن ها 46 هزار و 114 میلیارد ریال بوده است.

همچنیــن بیــش از 3 هــزار و 214 واحــد درون شــهرک های صنعتی در مرحله 
نصب ماشین آالت است و برآورد می شود که تا پایان سال 1400 بیش از 100 هزار 

شغل در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد گردد.
 آزادسازی 6 هزار معدن حبس شده

در این زمینه 6000 محدوده و معدن غیر فعال کشور برای فعالسازی از طریق 
واگذاری با برگزاری مزایده آزاد شد و برنامه مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، 
مجوز برداشــت، گواهی کشــف و پروانه های بهره برداری این معادن در ٣١ استان 
کشــور، جنــوب کرمــان، مناطــق تجاری ارس، ماکو و قشــم با ایجــاد فرصت برابر و 

شفافیت در واگذاری انجام پذیرفت.
واگــذاری معــادن حبس شــده از طریــق مزایده عمومی به افــراد دارای اهلیت 
و صالحیت، فرصت جدیدی برای ســرمایه گذاری و اشــتغال در کشــور می باشــد و 

جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد.
ایــن مزایــده بــرای اولیــن بــار در کشــور انجــام شــد و وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت نقــش نظارتــی خود را بیشــتر خواهد کرد تا متقاضیانی کــه در این مزایده 
برنــده شــوند امــا کار اکتشــاف، بهره برداری و فعال ســازی معــدن را انجام ندهند 
مجــدداً معــادن از آنهــا گرفته و باز از طریق مزایده به افــراد دارای صالحیت واگذار 

گردد.
 مدل ابتکاری برای احیای مسئولیت های اجتماعی

احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتها در قالب اجرای اقتصاد مقاومتی نیز 

از دیگــر برنامه هــای دارای اولویــت رزم حســینی از زمان تصــدی وزارت صمت بوده 
است که این طرح در قالب »مدل مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی« در دستور 

کار قرار دارد. 
سه ضلع مهم در اجرای مدل توسعه ای دولت، بخش خصوصی و نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی هســتند. ائمه جمعــه و نماینــدگان ولی فقیه در اســتان 
هــا کار نظــارت بــر اجــرای آن را انجــام می دهنــد. این الگوی توســعه ای در کرمان و 
قلعه گنــج اجــرا شــده بود که الگوی قلعه گنــج مورد تایید مقام معظــم رهبری قرار 

گرفت. 
این طرح با مشارکت 329 شرکت اقتصادی در 13 استان  مختلف اجرا شده 
است. در این مدل شرکت های توانمند اقتصادی اقدام به آموزش و توانمند سازی 
مردم منطقه خود می کنند. این مدل از ابتکارات وزیر صمت است و در 6 گام و 10 

مرحله تدوین شده است.
 افتتاح 193 طرح و انجام 21 سفر استانی

وزیر صمت 21 ســفر اســتانی از 11 مهرماه 1399 تا 21 خرداد 1400 انجام داد 
کــه برگزاری جلســات ســتاد تســهیل و رفــع موانع تولید، امضای تفاهــم نامه های 
احیای مسئولیت های اجتماعی، دیدار با نمایندگان ولی فقیه و جلسات با مجمع 
نماینــدگان اســتان ها از برنامه های این ســفرها در کنار افتتاحیــه ها و بازدیدهای 

مختلف بوده است.
همچنیــن  193 طــرح با ســرمایه گــذاری 1۵16244.3 میلیارد ریال و اشــتغال 
24213 نفر با حضور رزم حسینی به صورت حضوری یا ویدیو کنفرانسی در طرح 

پویش تولید، تداوم امید راه اندازی شده است. 
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  افزایش 17 درصدی صادرات و کاهش 16.5 درصدی واردات 
حجــم تجــاری خارجی کاالهــای غیرنفتی در بازه زمانی 2 ماهه ســال جاری از 
نظر وزنی 22.2میلیون تُن و از نظر ارزشی نزدیک به 13 میلیارد دالر برآورد شده 
اســت؛ این در حالی اســت که برای 2 ماه نخســت سال 99، حجم تجارت خارجی 
این گروه از کاالها از نظر وزنی 20.8 میلیون تُن و از نظر ارزش 9.3 میلیارد دالر 

اعالم شده بود.
همچنیــن بــا توجــه بــه کاهــش 16.۵ درصــدی واردات کاال در فروردیــن و 
اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، حجم کاالهای وارداتی 

۵.3 میلیون تُن و ارزش آن ها 6.۵ میلیارد دالر اعالم شده است.
پیشــتر وزارت صمــت بارهــا اعالم کرده اســت کــه سیاســت واردات مبتنی بر 
تولید را در دستور کار خود قرار داده است؛ به این معنا که بیشترین واردات کاالها 
مربوط به کاالهای اساســی و واســطه ای و مواد اولیه تولید هســتند؛ به طوریکه در 

سال گذشته حدود 8۵ درصد واردات کشور را شامل شده است.
اقتصــادی و  بــه تشــدید تحریم هــای  توجــه  بــا  نیــز  در خصــوص صــادرات 
تــالش دشــمنان بــرای جلوگیــری از درآمدهــای ارزی کشــور در ســال های اخیــر و 
محدودیت هایــی کــه بــرای صــادرات در حــوزه نفــت بــرای کشــورایجاد شــده بــود؛ 
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی به عنوان منبع درآمد ارزی کشــور مورد توجه بیشــتر 

قرار گرفت.
بر اساس آمار شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزات صمت، در بازه زمانی 
دو ماهه امسال 16.9 میلیون تُن کاالهای غیر نفتی به ارزش بالغ بر 6.3 میلیارد 
دالر از کشــور صادر شــده اســت؛ در صورتیکه در 2 ماه نخســت ســال 99، حدود 

14.4میلیون تُن به ارزش 4.2 میلیارد دالر کاالهای غیرنفتی از کشور صادر شده 
بود که نشان دهنده افزایش 17 درصدی از نظر وزنی و رشد 47.9 درصدی از نظر 

ارزشی است.
 طرح تام؛ تامین مالی از شبکه بانکی

در این راســتا تفاهم نامه همکاری )طرح تام( با بانک های تجارت و صنعت و 
معــدن و تجهیــز 270 هــزار میلیارد ریال منابع با همکاری شــرکتهای بزرگ و تابعه 
برای تأمین مالی واحدها و پروژه های دارای اولویت بخش صنعت، معدن و تجارت 

منعقد شد.
سال 1399 در اولین قدم برای فعال شدن موضوع )طرح تام(، تفاهم نامه ای 
با بانک صنعت و معدن به منظور تجهیز 12 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت 
تســهیالت بــه اولویــت هــای بخش منعقد شــده و تاکنون 144 واحد و یــا پروژه در 

مسیر دریافت این تسهیالت قرار گرفته اند.
اردیبهشــت 1400 نیــز دومیــن تفاهــم نامه طرح تام بصورت ســه جانبه میان 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، معاونت طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک تجارت با حضور وزیر صمت امضاء 

و عملیاتی شد.
واحدهــای راکــد، نیمــه تعطیــل و ظرفیت هــای خالــی بــه صــورت هدفمنــد در 

راستای این طرح تامین مالی خواهند شد. 
 افزایش 27 درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی

به دنبال اجرای سیاســت های حمایتی از بخش صنعت، در 2 ماهه نخســت 
امســال نیز صدور مجوزهای تاســیس در حوزه صنعتی کشور، رشد 27 درصدی را 
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تجربه کرده اســت که نشــاندهنده افزایش جذب ســرمایه به حوزه صنعت کشــور 
اســت.بنا به اعالم معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در 2 ماهه نخســت ســال 
جــاری 6 هــزار و 489 فقــره جواز تاســیس در بخش صنعتی با ایجــاد بیش از 176 
هزار فرصت شــغلی در کشــور صادر شــده اســت که در مقایســه با آمار بازه زمانی 
مشــابه در ســال 99، از نظر تعداد رشــد 27 درصدی و از نظر اشــتغال زایی رشــد 
۵0.2 درصدی را به ثبت رسانده است.این در حالی است که میزان سرمایه گذاری 
مجوزهای تاســیس صادر شــده در حوزه صنعتی کشــور، در فروردین و اردیبهشت 
امسال، رقمی بالغ بر 1316 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که در مقایسه 
با سرمایه گذاری 6۵9 هزار میلیارد ریالی پروانه های صادر شده در 2 ماهه نخست 

سال گذشته، رشد 99.6 درصد را تجربه کرده است.
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صمــت در ادامه این گزارش تعــداد پروانه های 
بهره برداری )ایجادی و توسعه ای( صادر شده در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 
را 919 فقــره اعــالم کرده اســت که در مقایســه با آمار 761 فقــره پروانه در 2 ماهه 

نخست سال گذشته، رشد 20.8 درصدی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی این معاونت، بیش از 17 هزار فرصت 
شغلی بواسطه صدور این پروانه ها در کشور ایجاد شده است که در مقایسه با دو 

ماه اول سال 99، رشد 1۵.1 درصدی را به خود اختصاص داده است.
همچنیــن میزان ســرمایه گذاری بــرای این پروانه هــا با افزایــش ۵1.6 درصدی 

نســبت به 2 ماه اول ســال قبل، رقمی بالغ بر 112 هزار و 840 
میلیارد ریال برآورد شده است.

 رشد تولید 32 محصول منتخب صنعتی و معدنی
بررســی آمارهای رســمی منتشــره وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت حاکــی از رشــد 32 محصــول از 39 محصــول منتخــب 

صنعتی و معدنی در دو ماهه نخست امسال است.
در دســته خودرویی هــا در دو ماهــه نخســت ســال 1400 
تولید انواع ســواری در کارخانجات داخلی با رشــد 8.8 درصدی 
به 127 هزار و 700 دستگاه رسید. خودروسازان در این مدت 9 
هزار و 477 دســتگاه وانت تولید کردند که حاکی از رشــد 12.9 

درصدی است. 
در دو ماهه امسال 21۵ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون 
و همچنین 9۵6 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد 
که به ترتیب حاکی از افت 3.2 درصدی و رشــد 4۵.۵ درصدی 

در هم سنجی با پارسال است.
در دســته خودروهای کشــاورزی، در این مدت 62 دســتگاه کمباین از ســوی 
کارخانجات داخلی تولید شد که با رشد 6.9 درصدی همراه بوده است، اما تولید 
تراکتور با تولید 2 هزار و 36 دستگاه، افت 23.3 درصدی ثبت کرد.همچنین تولید 
تایر خودرو در دو ماهه امســال با رشــد 1.3 درصدی در مقایســه با سال 99 همراه 

بود و به 40 هزار و 200 تن رسید.
رشد 40.6 درصدی تولید روغن ساخته شده نباتی )با 332 هزار و 900 تن(، 
افت تولید 8.9 درصدی داروی انسانی )با ۵.9 میلیارد عدد(، کاهش 28.6 درصدی 
تولید پودر شــوینده )با 73 هزار و 300 تن(،  رشــد 18.8 درصدی تولید انواع کاغذ 
)بــا 162 هــزار و 800 تــن(، رشــد 4.3 درصــدی تولیــد نئوپــان )بــا 1۵0 هــزار و 900 
مترمکعب(، رشد 32.4 درصدی تولید فیبر )با 344 هزار و 700 متر مکعب(، رشد 
2.4 درصــدی تولیــد ســموم دفــع آفات نباتی )با چهــار هزار و 800 تن(، رشــد 3.۵ 
درصدی تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول )با 89 هزار و 200 تن(، رشد 30 

درصدی تولید دوده )با 26 هزار و 300 تن(  و رشــد ۵.6 درصدی تولید محصوالت 
پتروشیمی )با 10 میلیون و 700 هزار تن(، از جمله آمار مربوط به دو ماهه امسال 

است.
مطابق این آمارها، تا پایان اردیبهشت ماه چهار میلیون و 900 هزار فوت مربع 
چــرم )رشــد 27.3 درصــدی( و 1۵ میلیــون و ۵00 هــزار زوج انــواع پاپــوش و کفش 

)رشد 24 درصدی( به ثبت رسید.
همچنین در بخش محصوالت نساجی، ۵00 تن الیاف اکریلیک )افت ۵6.۵ 
درصدی(، 39 هزار و 600 تن نخ فیالمنت پلی استر )رشد 14.8 درصدی(، 2۵ هزار 
و 900 تــن الیــاف پلی اســتر )رشــد 3.6 درصــدی( و 41 هــزار و 800 تن نخ سیســتم 

پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی )رشد 44.1 درصدی( تولید شد.
 رشد تولید 9 محصول معدنی

بررســی آمــار تولیــد مقدماتــی کاالهــای منتخــب معــدن و صنایــع معدنی نیز 
حکایت از رشد تولید 9 محصول از بین 11 محصول منتخب است.

تا پایان اردیبهشــت ماه بیش از پنج میلیون و 322 هزار و 100 تن فوالد خام 
تولید شد که حکایت از رشد 13.9 درصدی در هم سنجی با پارسال است.

تولید محصوالت فوالدی در این مدت با رشد 4.۵ درصدی به چهار میلیون و 
300 هزار و 100 تن رسید.

در دو ماهــه امســال ۵1 هــزار و 200 تــن کاتد مس )رشــد 14.3 درصدی(، 38 
هزار و 200 تن پودر آلومینا )افت 8.۵ درصدی(، 232 هزار 
و 900 تن کنســانتره زغال ســنگ )رشــد 16.9 درصدی(، و 11 
میلیون و 187 هزار و ۵00 تن ســیمان )رشــد 11.3 درصدی( 
تولیــد شــد.برپایه ایــن گــزارش، تا پایــان اردیبهشــت ماه 67 
میلیــون و 771 هــزار و ۵00 متــر مربــع کاشــی و ســرامیک 
)رشــد 3۵.7 درصــدی(، 214 هــزار و 200 تــن شیشــه جــام 
)رشد 34.7 درصدی(، 12۵ هزار و 600 تن ظروف شیشه ای 
)رشــد 8.۵ درصدی(، 9 هزار تن ظروف چینی )رشــد ۵7.9 
درصــدی( و 11 هــزار و ۵00 تــن چینی بهداشــتی )افت 20.3 
درصدی( تولید شــد.در دو ماهه امســال بیش از 900 بنگاه 
صنعتی راه اندازی شد؛جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که 
در دو ماهه امسال برای 919 بنگاه پروانه بهره برداری صادر 
 شده و زمینه اشتغال بیش از 17 هزار و 103 نفر فراهم شده
 اســت.بر اســاس این آمار در دو ماهه امســال برای 6489 بنگاه جواز تاســیس و 
برای 919 بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توســعه ای صادر شــده که نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب 27 درصد و 20.8 درصد افزایش داشــته اســت.

ســرمایه پیش بینی شــده در این مدت برای جوازهای تاســیس معادل 131 هزار و 
670 میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل حدود 99.6 درصد 
افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده در دو ماهه 
امسال نیز 11 هزار و 284 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۵1.6 درصد افزایش داشته است.همچنین بر اساس این آمار پیش بینی شده با 
اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در دو ماه اول امســال صادر شــده برای 
176 هزار نفر شــغل ایجاد شــود که نســبت به این رقم در مدت مشــابه پارسال با 
افزایش ۵0.2 درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این 
مدت نیز زمینه اشــتغال 17 هزار و 103 نفر را فراهم کرده که نســبت به دو ماهه 

پارسال حدود 1۵.1 درصد افزایش داشته است.

میزان سرمایه گذاری مجوزهای 
تاسیس صادر شده در حوزه 
صنعتی کشور، در فروردین 
و اردیبهشت امسال، رقمی 

بالغ بر 1316 هزار میلیارد ریال 
پیش بینی شده است که در 

مقایسه با سرمایه گذاری 659 
هزار میلیارد ریالی پروانه های 
صادر شده در 2 ماهه نخست 

سال گذشته، رشد 99.6 
درصد را تجربه کرده است
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تنوع ساختارهای زمین شناسی و وجود خاستگاه مواد معدنی مختلف 
در گســتره ایــران زمیــن بــه عنــوان یکــی از موهبت هــا و مزیت هــای کشــور 
عنوان می شــود كه این گوناگونی، خود نشــانی از وجود بســتری مناســب 
جهــت مطالعــات و ســرمایه گذاری هــای گوناگــون در بخــش زیرســاخت 
و معــدن کشــور اســت.  کشــور ایــران دارای 68 نــوع از انــواع مختلف مواد 
 معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار 2/7 میلیارد تن 
) 0/8 ٪کل ذخایر جهان(، ذخایر ســنگ معدن مس به مقدار  2/6 میلیارد 
تــن ) 0/4 ٪ از ذخایــر جهانــی ( اســت. ایران همچنیــن دارای 11 میلیون تن 
روی )4 ٪ از ذخایر جهانی( اســت. کل ذخایر اثبات شــده معادن ایران در 
حدود 60 میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور 
در گســتره ای به مســاحت 500 هزار کیلومتر مربع انتظار می رود به بیش 

از 100 میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع 
معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت 

کشور به شمار می آید. 
وظیفه اصلی سازمان، تولید اطالعات ملی )اطالعات 
پایه زمین شناســی، اکتشافی، عمرانی، مخاطرات طبیعی 
و زیرســاختی( اســت. ایــن وظیفــه از دیــدگاه داده هــا ی 
و اطالعاتــی در ســه حــوزه تولیــد داده، پــردازش و فــرآوری 
داده و نگهداری، انتشــار و اســتاندارد ســازی داده خالصه 
شــده اســت. ســاختار ایــن فعالیتهــا بــا در نظــر گرفتــن 
وظایــف بخشــهای فنــی مانند زمین شناســی و اکتشــاف 
)تولیدکننــدگان داده(، ژئومتیکــس و آزمایشــگاه  و پایگاه 

داده علوم زمین طراحی و راهبری شده است.
فعالیــت هــای ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنی در دو حوزه "تولید ثروت از راه تولید اطالعات پایه 

و کشف ذخایر جدید معدنی" و " حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشا یابی 
و پایش مخاطرات طبیعی زمین شناختی" که هر دو نقش به سزایی در تولید 
ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم میشود. این سازمان با انجام مطالعات 
زمین شناســی و اکتشــافی به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گســتره ایران 
ً ضمن ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیر فلزی برای  زمین عمال
کشور ثروت تولید می نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار 

بخش خصوصی میشود.
لــذا بــا توجــه به تعریف و نظر به نقش حاکمیتی این ســازمان بایســتی 
نگاه به ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور فارغ از بحث های 
اقتصــادی باشــد. از طرفــی نظــر بــه محدودیت هــا و کمبودهای مالــی که این 
سازمان با آن مواجه است باید این مطلب را مد نظر داشت؛ مادامیکه تزریق 
منابع از طریق بخش دولتی و یا مدلهای مشارکتی صورت نپذیرد و راهکارهای 

مناســب جهــت تکمیــل فرآینــد تولید اطالعــات پایــه و پایش ذخایــر معدنی 
ارائه نشــود به نوعی از ارزش افزوده ناشــی از اکتشــاف و اهمیت اثربخشــی 
ایــن ســازمان در امــور زیرســاختی و پایش و شناســایی ذخایر معدنی کشــور 

چشم پوشی خواهد شد.  
نگاه به این سازمان نبایستی از بعد اقتصادی باشد اما برخی موارد تمرکز 
به این جنبه می تواند سبب تسهیل در فرصتهای سرمایه گذاری شود. بدون 
شک توجه به تامین منابع مالی در حوزه زیر ساخت و امور زیربنایی در کشور 

از طرف این سازمان، بازدهی خوبی را به همراه خواهد داشت. 

  برنامه زمین شناسی و تولید اطالعات پایه      

پس از تولید نقشه های  زمین شناسی پایه کشور در 
مقیاس 1:2۵0،000 در سال های آغازین فعالیت سازمان 
و پوشــش کامــل آن، متخصصــان و تصمیم ســازان برآن 
شــدند تا نســبت به تولید نقشــه هایی دقیقتر در حوزه 
زمین شناســی و اکتشــاف در مقیاس 1:100،000 با هدف 
تولیــد اطالعات پایه مناســب تر اقــدام نمایند تا اطالعات 
الزم بــرای کاهــش ریســک بخش های خصوصــی و رونق 
معدنــکاری و فعالیت هــای عمرانی زیرســاختی در کشــور 

فراهم آید. 
همزمان با شروع برنامه های چهارم، پنجم و ششم 
توسعه، تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس 
1:2۵.000 در مناطق شهری و اولویت های اکتشافی مورد 
اجرا قرار گرفت. بنا به نیاز مستقیم اجرای این برنامه به 
منابع گسترده مالی و پشتیبانی متناسب و نظر به عدم 
تخصیص آن مطابق برنامه ها و توانمندی های سازمان، حرکت به سوی تغییر 
مقیاس نقشه های کاربردی به مقیاس 1:۵0.000 در سال پایانی برنامه مذکور 

مورد بازنگری قرار گرفت. 
در ادامــه گــزارش ســعی شــده اســت بــه تشــریح عملکــرد فعالیت هــای 
زمین شناسی و اکتشافی کشور طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.
  اهمیت تهیه نقشه های زمین شناسی 

نقشه های زمین شناسی یكی از مهمترین اطالعات پایه كشور بوده که در 
تمامی طرحهای عمرانی، شهری، زیرساخت های ارتباطی، صنعتی، کشاورزی، 
انرژی و زیست محیطی كاربرد دارند. این نقشه ها با توجه به نیاز و کاربرد آن 
در مقیاسهای گوناگون تهیه میشوند که اطالعات الزم جهت انجام اكتشاف 
مواد معدنی، مطالعات لرزه خیزی، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر بالیای 

 گزارش تحلیلی عملکرد  سازمان  زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور

در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  )1400-1396(

فعالیت های سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی در دو حوزه "تولید ثروت 
از راه تولید اطالعات پایه و 

کشف ذخایر جدید معدنی" و " 
حفظ و نگهداشت ثروت از راه 
منشا یابی و پایش مخاطرات 
طبیعی زمین شناختی" که هر 
دو نقش به سزایی در تولید 

ناخالص ملی و داخلی دارند، 
تقسیم میشود
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سنجهشرح عملیات

برنامه ششم

عملکرد تجمعی96979899

هدف سند عملکردهدف سند برنامه 
عملکردهدف سند برنامهعملکردهدف سند برنامهعملکردبرنامه 

2۵048۵064۵۵1247۵1045185نقشه/گزارشنقشههای زمینشناسی کاربردی 1:2۵000

زمین  طبیعی  مخاطرات  پایش  و  منشایابی 
1۵231۵321۵351۵40130نقشه/گزارششناختی

طبیعی، مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی توسعه شهری، آبخیز داری، 
طرحهــای مــكان یابــی صنعتــی و شــهری و طرحهــای مســیر یابــی جاده هــا و 
خطــوط انتقــال نیــرو، انــرژی و آب را در بردارند. بی شــک تولید اطالعات پایه 
زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی در قالب 380 الیه اطالعاتی گوناگون 
)دارای رکــوردی منحصــر بفــرد در میــان ســازمانهای تولیدکننــده اطالعات در 

کشــور( برای ایجاد حرکت و ســرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی، زیربنایی و 
زیست محیطی نقش به سزایی داشته و دارد. 

  عملکرد کمی برنامه زمین شناسی 
در برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 

اسالمی ایران 

  برنامه اکتشاف ذخایر معدنی

ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور از ابتــدای تاســیس 
خــود کشــف ذخایــر معدنــی و بــه کارگیــری روشــهای زمین شناســی در انجام 
این مطالعات را در دســتور کار خود قرار داده اســت. اما از ســال 1377، طبق 
مصوبه شــورای عالی اداری، وظیفه اکتشــاف ذخایر معدنی به طور رســمی به 

این سازمان واگذار شد و در حال حاضر در انجام فرآیندهای نوین اکتشافی 
از جملــه اکتشــاف بــه روش ژئوفیزیــک هوایــی، ژئوشــیمی، اکتشــاف عمقــی 
ذخایــر پنهــان، اکتشــاف عناصــر نــادر خاکــی، اکتشــاف ذخایــر اســتراتژیک و 

هیدروژئوشیمی پیشرو است. 

تجمعی برنامه ششم1396139713981399سال

هدف )کیلومتر مربع( بر مبنای شاخصهای 
100،000100،000110,000115,000425,000اختصاصی دستگاه

136,814111,072120,786123,000491,672عملکرد )کیلومتر مربع(

 افزایش عملکرد نسبت به هدف
371110716)درصد(
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  برنامه و عملکرد  اکتشاف مواد معدنی کشور طی برنامه ششم توسعه

همانگونــه کــه مالحظــه می شــود با وجــود تمامــی محدودیتهــا، میزان 
عملیات اکتشــافی انجام شــده در این ســازمان بیش از 490 هزار کیلومتر 
مربــع در طــی برنامه ششــم توســعه بــوده که باتوجــه به هدفگــذاری انجام 
شــده، 16 درصد افزایش را نشــان داده که خود بیانگر بهره وری مناســب به 
جهت تصمیم ســازیهای متمرکز، علمی و متناســب با منابع در اختیار بوده 

است.
  ژئوفیزیــک هوایــی )برداشــت، پــردازش، تعبیــر، تفســیر و معرفــی 

مناطق امیدبخش اکتشافی(
بــا توجــه بــه لــزوم و اهمیــت تولیــد اطالعــات پایــه و اجرای اكتشــافات 
سیســتماتیك یكپارچه به منظور شناســایی ذخایر جدید معدنی در کشــور 
به ویژه ذخایر در عمق كه تا كنون سطح كمی از آن توسط روش ژئوفیزیك 
هوایــی اكتشــاف شــده اســت )حــدود 23 درصــد اولویــت اول اکتشــافی( 
همچنیــن بــه لحــاظ اینکــه ایــن روش در دنیــا راهی موثــر و اقتصادی جهت 
كشف ذخایر پنهان و عمقی معدنی به شمار میرود و تامین منابع مالی آن 
نیز بســیار حائز اهمیت اســت، از اینرو  طراحی مدلهای مشــاركتی با بخش 
خصوصی میتواند امكان اجرای این عملیات را در مناطق اولویت دار فراهم 

آورد. بی شــک عملیاتی کردن این روش تاثیر به ســزایی در به ثمر نشــاندن 
چرخه اكتشافات وسیع در سطح کشور به همراه خواهد داشت و می تواند 
اســتانهای محروم را به کانونی از فرصتهای معدنی و ســرمایه گذاری تبدیل 

کند.
در حال حاضر نیاز کل کشــور برای انجام اکتشــاف به روش ژئوفیزیک 
هوایی حدود 6.6 میلیون کیلومتر خطی اســت که اولویت اکتشــاف به این 
روش بر اساس مطالعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
حدود 2.7۵0 هزارکیلومتر خطی تخمین زده شده است. اما تا کنون و پس 
از 1۵ ســال از شــروع این روش در کشــور تنها یک چهارم اولویت یعنی 640 

هزار کیلومترخطی به این روش اکتشاف شده است.
در ذیل جدول عملکردی انجام برداشتهای ژئوفیزیک هوایی طی برنامه 
ششــم آورده شــده اســت. نکتــه قابــل توجه اینجاســت که جــدای از میزان 
نزدیک به 102000 کیلومتر خطی عملکرد کمی، برای اولین بار طی این دوره 
از برنامه، با اجرای این روش، آزادسازی الیه های معدنی و اکتشافی ذخایر 
معدنی و تحلیل های انجام شده در گذشته نیز صورت گرفت و منجر به در 
اختیار گذاردن نتایج و اطالعات آنها در قالب معرفی مناطق امیدبخش به 

بخش خصوصی و سرمایه گذاران، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات شد.

  پایگاه ملی داده های علوم زمین
با شعار  جهت دسترسی آزاد به اطالعات تخصصی حوزه علوم زمین

در پی تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و در راستای حقوق 
شهروندی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1397، اقدام 
به طراحی و آغاز فاز اجرایی سامانه اطالعات توصیفی و مکانی )در قالب سامانه 
زیرمجموعــه پایــگاه ملــی داده های علوم زمین( کرد. این ســامانه که در بســتر وب 
قابــل مراجعــه اســت دربرگیرنده اطالعات گوناگــون و قابل انتشــار در حوزه علوم 

زمیــن و اکتشــافات مــواد معدنی در کشــور بوده که مراجعیــن اعم از متخصصان، 
ســرمایه گذاران بخش معدن،عمران، زیرســاختهای شهری و صنعتی، کشاورزی  و 
... می تواننــد در چارچــوب مقــررات ســامانه اقدام به برگرفتــن داده ها نمایند. این 
فرآیندحاصل تالش نزدیک به دو دهه فعالیتهای سازمان در تولید اطالعات پایه و 
ذخیره سازی آنها در بانکهای اطالعاتی- تخصصی و در بستر پایگاه داده های علوم 

زمین است.
دفتر برنامه ریزی، فناوری اطالعات و بودجه و روابط عمومی  /  خرداد ماه 1400

سنجهشرح عملیات

برنامه ششم

96979899

هدف برنامه 
هدف برنامه عملکردششم 

هدف برنامه عملکردششم 
هدف برنامه عملکردششم

عملکردششم

400.000١8٣00400.000١4١00400.00034100۵00.00035000کیلومترخطیژئوفیزیک هوایی
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امیر علی رمدانی
تولیــد، چشــمه ای زاینــده اســت و صنعــت بایــد همــواره در حــال 
گســترش و توســعه باشــد. بــه بیــان دیگــر امــروزه صنعــت، شــامل 
فعالیت هایی اســت که دارای قابلیت توســعه باشند. اهمیت این امر 
بــه دلیــل وجود فضای ابررقابتی امروز دنیاســت کــه خواه ناخواه اکثر 
صنایع و تولیدات کشور در فضای رقابتی هستند. همواره بحران های 
مختلــف از طریــق آســیب بــه صنایع، آســیب های شــدیدی را به بدنه 
اقتصاد جوامع وارد می کند و اثرات منفی بسیاری را بر تولید می گذارد 
کــه ایــن موضــوع شــامل واحدهــای صنایــع کوچــک، متوســط و بزرگ 

خواهد شد. 
در حالیکه سال 1400با شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
همــراه شــده و انــدک انــدک دولــت جدیــد در حال آماده شــدن اســت، 
صنعتگــران و مدیــران واحدهای صنعتی امید بســیاری به بهبود فضای 
اقتصــادی و رونــق تولیــد دارنــد. به منظــور بهبود فضای صنعتی کشــور 
می توان راه ها و روش های گوناگونی را پیشنهاد کرد که در این تحلیل 

صرفا به بهبود محیط صنعتی داخل کشور پرداخته شده است:
1( آنالیز وضع موجود

بررســی و تحلیــل عملکــرد هــر صنعــت در حــوزه تولیــد، واردات، 
صادرات، میزان تاب آوری، تحقیق و توسعه، سطح فناوری، توسعه بازار 

و... از طریــق ارزیابــی روندهــا و عملکردهای ســنوات 
گذشــته ســبب بــه دســت آمــدن اطالعــات خوبــی از 
جمله شناســایی نقاط قوت، شناسایی نقاط ضعف، 
میزان اثربخشی مدیران صنعتی، میزان درصد تحقق 
اهداف و... برای برنامه ریزی های آینده خواهد شد. 

2( تدوین سند استراتژی صنعتی کشور
صنعــت کشــور نیازمنــد ســند اســتراتژی جامع و 
کاملــی اســت تا تمــام مولفه هــای اثرگــذار بر صنعت 
فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  عوامــل  جملــه  از 
و... را بــرای هــر صنعــت به طــور جداگانــه به صــورت 
گزارشــی تحلیلی و کارشناســی شــده طبق سناریوها 
و حالت های مختلفی پیش بینی کرده و آن گاه به طور 
مــدون در اختیــار عمــوم جامعه قــرار داده شــود. این 
ســند، هــم بــه صنعتگــران فعلــی در تصمیم گیری ها 

و جهت گیری هــا کمــک می نماید و هم ســبب افزایــش تمایل به حضور 
ســرمایه گذاران در عرصه پهناور صنعت خواهد شــد. از ارکان مهم این 

سند، »برنامه های توسعه ای صنعت کشور« می باشد. 
3( تدوین برنامه عملیاتی همگن با سند استراتژی

هماهنگ بودن برنامه عملیاتی با ســند اســتراتژی به منظور پایش 
و انجــام اقدامــات اصالحــی از الزامــات هــر برنامــه ای اســت کــه در این 
راستا ،شــاخص های کلیــدی عملکــرد )KPI( مناســب به منظــور تحقــق 

اهداف باید تدوین شود.
4( فرهنگ سازی تولید

به طــور کلــی فرهنگ ســازی یعنی فقــدان آن موضــوع می تواند آثار 
منفــی و ضررهــای نامطلوبــی در جامعــه صنعتــی بگذارد. بــه بیان دیگر 
فرهنگ ســازی یعنی مولفه ها و المان های موردنظر که کمتر در جامعه 
هدف مورد توجه قرار گرفته اند، مجددا از طریق آموزش های مستمر و 
انتقال داده نهادینه شــوند. اگر فرهنگ تولید ایجاد و ارتقا یابد، شــکی 
نیســت کــه قیمت محصوالت حتی از قیمت نفــت هم گران تر فروخته 
شوند. ایجاد و ارتقا فرهنگ تولید )فرهنگ سازی تولید تشویق و ترغیب 
آن( در برگیرنده تمام زنجیره تامین محصول باید باشد و فرهنگ تولید 
در تک تک اقداماتی که از ابتدای زنجیره تولید آغاز می شود باید جاری 

گردد.
5( مدیریت بهینه زمان

مدیریــت زمــان یعنی فرآینــد نظم دهی و برنامه ریزی برای تقســیم 
زمــان بیــن فعالیت های خاص و به خصــوص ارزش زا. امروزه با توجه به 
ســرعت بــاالی تغییــرات و حجم بــاالی تحــوالت در عرصه های مختلف 
صنعتــی و اقتصــادی، »زمــان« نقــش مهمی در دســتیابی بــه موفقیت 
واحدهای صنعتی ایفا می کند. طبق قانون پارتو عموما 80% زمان صرف 
اموری می شود که 20% بازدهی را دارا هستند، لذا باید به اجرای اصل 

»حذف و انتخاب فعالیت های ارزش زا« پرداخت.
6( بسترسازی و دستیابی سریع تر به فناوری

هــر  چهــارم،  صنعتــی  انقــالب  دادن  روی  بــا 
جامعه ای که نتواند به فناوری های نوین دســت یابد، 
 بی شــک از چرخــه رقابــت بین المللــی حــذف خواهــد 

شد. 
پیشرفت های تکنولوژیکی سبب کوتاه شدن عمر 
محصــوالت شــده و بنگاه هــای اقتصــادی برای رشــد، 
ســودآوری و بقا باید قابلیت های خود در ارائه ســریع 
و موفقیت آمیز محصوالت جدید و تجدیدنظر شده را 
به طور مداوم بهبود بخشند. ایجاد بسترهای مناسب 
بــه منظــور تقویــت خالقیــت از عناصــر کلیــدی بقــای 

سازمان هاست.
7( بهره گیری از نوآوری در محیط کار

 خالقیــت، عنصــری اســت کــه از ذهن هــای پویــا نشــات می گیرد و 
از ذهن هــای خــالق، ایده هــای بدیــع و نو حاصل می شــود. حال اگر این 
ایده هــا بــه تولیــد انبوه رســد و به جامعه عرضــه گردد، حکم نــوآوری را 
خواهد داشت و اگر در به صورت آزمایشی )پایلوت( اجرا گردد، اختراع 
نامیده می شود. بهره گیری از نوآوری مطابق با دانش روز دنیا خصوصا 
در چهار حوزه هوش  »هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، نانو و بایو« از 

اقدامات مهمی است که باید عملیاتی شود.

20 پیشنهاد صنعتی به وزیر صمت آینـده

مدیریت زمان؛ یعنی فرآیند 
نظم دهی و برنامه ریزی برای 
تقسیم زمان بین فعالیت های 
خاص و به خصوص ارزش زا. 

امروزه با توجه به سرعت 
باالی تغییرات و حجم باالی 

تحوالت در عرصه های مختلف 
صنعتی و اقتصادی، »زمان« 
نقش مهمی در دستیابی به 
موفقیت واحدهای صنعتی 

ایفا می کند
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8( مدیریت بهینه منابع
منابع واحدهای صنعتی به طرق مختلفی تقسیم بندی می شوند 
کــه مهمتریــن آن هــا عبارتنــد از: منابع زمانــی، منابع انســانی، منابع 
مالی، منابع انرژی، منابع فیزیکی، منابع نامحسوس و... که همواره 
با محدودیت هایی مواجه هستند.  اتالف های منابع سبب از دست 
رفتن ســرمایه های کالن و بروز آســیب های شــدیدی به بدنه صنعت 
خواهــد شــد کــه باید هرچه ســریع تر نســبت به رفع علــل هدر رفت 

منابع ، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
9( بهینه سازی فرآیندها

مهندســی مجدد فرایندها و مهندســی معکوس ســبب می شــود 
تســهیل  گــردد.  شناســایی  فعالیت هــا  در  موجــود  گره های هــای 
فرایندهای کاری همچنین سبب شناسایی فعالیت هایی خواهد شد 
کــه هیــچ ارزش افــزوده ای بــرای بنگاه اقتصــادی ایجــاد نمی کنند که 
بایــد حــذف یــا بــرای بهبــود آنان اقدام شــود. برخــی فعالیت هــا باید 

حذف، برخی اضافه و برخی باید اصالح شوند.
10( حذف اتالف ها و دوباره کاری ها

وجــود اتالف هــا و دوباره کاری هــا از اصلی تریــن آفت هــای هــدر 
رفــت ســرمایه هســتند. اتالف هــا بــه دســته های مختلفــی تقســیم 
می شوند و به گونه های متفاوتی مطرح می گردند که مهمترین آنان 
عبارتنــد از: اتــالف اضافــه تولید، خطاها )تحویل دیر هنگام، اشــتباه 
در برنامه ریــزی، تهیــه اطالعــات نادرســت(، اتــالف موجــودی )وجــود 
مقادیــر غیرضــروری مواد خام(، اتالف  انتقــال )هرگونه جابجایی که 
بــه ارزش تولیــدات نمی افزایــد(، اتــالف انتظــار )به دلیــل فرایندهــای 
کاری نامطلــوب(، اتــالف حرکــت )هرگونــه حرکت فیزیکــی که در کار 
اصلی خللی ایجاد کند(، اتالف دوباره کاری، اتالف عدم دسترسی به 
دانش. شــاید نتوان منابع ســازمان را افزایش داد، اما قطعا می توان 

اتالف ها را از بین برد و از این طریق به افزایش بازدهی کمک کرد. 
11( حذف فعالیت های بی ارزش

الزم است فعالیت هایی که فاقد ارزش هستند و اصطالحا هیچ 
نفــع و ســودی بــرای صنعــت ندارنــد حــذف شــوند. به همیــن منظــور 
در طــول زنجیــره ارزش محصــول، باید فعالیت هایی کــه فاقد ارزش 

هستند شناسایی و نسبت به حذف یا اصالح آنان اقدام شود.
12( کشف فرصت های جدید

در بدترین و سخت ترین شرایط تولید، فرصت هایی نهفته است 
که فقط ذهن های خالق قادر به شناســایی و اســتفاده بهینه از آنان 
هســتند؛ لــذا بــا آمــوزش دیــدن و پــرورش ذهــن در راســتای تقویت 
نگرش اقتصادی و صنعتی می توان در راستای شناسایی فرصت های 
ناب اقتصادی نقش مهمی داشت. در همین دوران کووید-19 شاهد 
بودیم که برخی از صنایع با بهره گیری از عنصر خالقیت توانستند به 

فروش خود ادامه دهند.
13( تولید کاالهای دانش محور

امــروزه بــا توجــه بــه وقــوع انقــالب صنعتــی چهــارم و نیازهــای 
جدید به وجود آمده، تولید کاالهای جدید در اولویت صنایع پیشــرو 
می باشــد. امــروزه کاالهایــی که براســاس دانش و بــر مبنای علم روز 
تولیــد می شــوند توانایــی حضــور در عرصه هــای بین المللــی را دارا 

خواهند بود.
14( بررسی تغییر سالیق بازارهای هدف

دنیــای امــروز دنیــای تغییــرات اســت. ســلیقه مشــتریان امــروز 
هماننــد مشــتریان ده ســال گذشــته نیســت. بــا تغییــرات و تحوالت 
ســبک زندگی جوامع، ســالیق و انتظارات مشــتریان نیز دســتخوش 
تغییــرات قــرار می گیــرد. صنایــع صــادرات محــور باید ایــن موضوع را 
بیــش از دیگــر صنایــع مدنظــر قرار دهند و با تحلیــل و مطالعه بازار، 
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همسو با تغییر سالیق مشتریان گام بردارند.
15( درک نیاز بازار

بازارهــای داخلــی و خارجــی دارای نیازهایــی هســتند کــه بایــد 
واحدهای صنعتی نسبت به تامین و مرتفع کردن آن ها اقدام کنند. 
اینکــه مــا چــه کاالیی را بــا چه ویژگی هایی و با چه مشــخصاتی تولید 
و عرضــه کنیــم مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت کــه آیــا ایــن محصول 
دارای بازار هســت و مشــتری از ما چه انتظاری دارد. شــنیدن صدای 

مشتریان از ارکان مهم، حیاتی و شرط بقا در دنیای امروز است.
16( بازنگری و تکمیل محصوالت فعلی

بی تردید اگر محصوالت فعلی طبق اصول و اســتانداردهای ملی 
و بین المللی تولید و عرضه گردند با استقبال خوبی در بازار داخلی و 
موفقیت چشمگیری در جذب بازارهای خارجی روبه رو خواهند شد. 
بســیاری از کاالهــای امــروز نیــاز به بازنگــری یا اصــالح در زمینه های 
مختلــف از جمله نوع عرضه، بســته بنــدی، کاربردی بودن و... دارند 

که  باید این اقدام صورت گیرد.
 17( بررسی رفتار رقبا در راستای افزایش توان رقابتی

خواه ناخــواه اکثــر واحدهای صنعتی کشــور داخــل فضای رقابتی 
هســتند. امــا ایــن رقبا ممکن اســت صرفــا همگن یــا هم جنس واحد 
صنعتــی مــا نباشــند. یکــی از مدیــران ارشــد شــرکت خودروســازی 
مرســدس بنز اظهار می کند: رقبای امروز مرســدس دیگر شرکت های 
خودروســاز نیســتند بلکــه شــرکت های دانــش بنیانــی ماننــد گــوگل 
رقبای ما می باشــند. این موضوع در حالی اســت که با وقوع انقالب 
صنعتــی چهــارم و بهره گیــری چندیــن برابــری از »هــوش مصنوعــی، 
اینترنــت اشــیا، نانــو و بایــو« تمــام بنگاه هــای اقتصــادی وارد فضــای 
رقابتــی شــده اند و مدیرانی موفق هســتند که از امــروز رقبای همگن 

و غیرهمگن را شناسایی و خود را برای فضای رقابتی آماده کنند.

18( بهبود کیفیت
منطقــه  هــر  در  کــه  اســت  موضوعاتــی  دســته  آن  از  کیفیــت 
جغرافیایــی از دنیــا بــه گونــه ای خــاص تعریــف می شــود. به عنــوان 
مثــال در شــرق آســیا کیفیــت بــه معنــای رضایت مشــتری اســت؛ اما 
در برخــی از کشــورهای اروپایــی کیفیت بــه معنای دقت و ظرافت در 
فعالیت هاســت. بنابرایــن بایــد بــه تعریــف واحدی از کیفیــت در هر 

صنعت داشته باشیم.
19( تاکیــد بــر ارتقــا بهــره وری به صــورت برنامــه ای راهبــردی و 

عملیاتی به همراه پایش
و  مثبــت  آثــار  بهــره وری  مولفه هــای  ارتقــای  امــروز  در صنعــت 
مــی آورد.  ارمغــان  بــه  بــرای صنایــع  را  قابــل توجهــی  دســتاوردهای 
بهبــود اثربخــش در راســتای افزایش بهــره وری مانند ســایر مولفه ها 
مدیــران  کاری  ضرورت هــای  از  صنعــت،  نرم افــزاری  فرآیندهــای  و 
صنعتــی می باشــد، ایــن موضــوع در حالــی اســت که بهبــود در بنیان 
 بهــره وری نهفتــه اســت و نکتــه قابــل تامــل، مســتمر بــودن بهبــود 

می باشد. 
20( لزوم تشکیل اتحاد صنعتی:

با توجه به موارد یاد شــده و خصوصا محدودیت منابع، »اتحاد 
صنعتی« از موضوعات مهمی اســت که باید روی دهد. شــعار ســال 
1400 و همــوار شــدن مســیر تولیــد بــا پیونــد زدن صنایــع مختلــف با 
یکدیگــر نیــز محقق خواهد شــد. همانطور که کوویــد-19 تمام مرزها 
را در نوردیــده، اتحــاد صنعتــی نیز باید بــدون توجه به ماهیت کاال و 
محصوالت، در بین صنایع رخ دهد که بی شک این موضوع، آغاز راه 

نوین توسعه کشور خواهد بود.
دکتر امیر علی رمدانی
مشاور سازمانی و تحلیلگر اقتصاد
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شرکت "تهیه و تولید مواد معدنی ایران" در راستای سیاست های 
ســازمان ایمیــدرو و اســتراتژی های خــود و با در نظــر گرفتن وضعیت 
صنعت و ســایر عوامل تاثیرگذار در اقتصاد کشــور، نسبت به تدوین 

برنامه های عملیاتی خود به صورت ســاالنه اقدام می کند. 
شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنی ایــران به عنوان بــازوی اجرایی 
ایمیــدرو، بــا هدف تبدیل شــدن به یک شــرکت مرجع و نــوآور، تهیه و 
تولید انواع مواد معدنی را از طریق اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد 
معدنــی بــر عهده دارد کــه یک وظیفه اســتراتژیک در تامین مواد اولیه 
معدنی کشــور محســوب می شود و در ســال های اخیر و با برنامه ریزی 
مــدون حداکثــر اســتفاده از تــوان بخش خصوصــی در دســتور کار قــرار 
گرفتــه و فرصت هــای ســرمایه گذاری در تمــام حوزه هــای فعالیــت ایــن 
شرکت فراهم شده است.  بر این اساس جایگاه شرکت تهیه  و تولید 
مــواد معدنــی ایران در زنجیره تولید صنایع معدنی کشــور بســیار حائز 
اهمیت بوده و به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو و اختیارات قانونی که 
در بدو تاســیس این ســازمان توســعه ای مد نظر قرارگرفته شــده است 

و رفع برخی موانع و محدودیت های ایجاد شــده طی 
ســال های اخیــر، می توانــد تاثیــر ارزشــمندی در ایــن 

وضعیت داشته باشد. 
این در حالی است که می توان حمایت از گسترش 
بخش خصوصــی  مشــارکت  اکتشــافی،  فعالیت هــای 
در توســعه طرح هــای معدنــی، تامیــن زیرســاخت ها 
درخصوص واحدهای مرتبط برای ترغیب به مشارکت 
بنگاه های کوچک در معادن و صنایع معدنی، انتقال 
تکنولوژی مناسب و به روز برای معادن کشور و فراهم 
آوردن زمینــه ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی در 
معادن کشور را از جمله برنامه ها و اقدامات موثر در 
رفع موانع تولید در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 

ایران برشمرد.
از  تــوان بخش خصوصــی همچنــان  از  اســتفاده 

رویکردهــای اصلــی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اســت و در 
سال های اخیر با واگذاری یا برون سپاری فعالیت ها توانسته هزینه ها 
را کاهــش دهــد، ضمــن آن کــه عمــده دالیل افزایــش تولید به واســطه 

افزایش حجم سرمایه گذاری و اصالح خطوط تولید بوده است.
در همیــن حــال طرح احیاء، فعال ســازی و توســعه معــادن کوچک 
مقیاس با هدف فعال سازی معادن کشور است که در راستای افزایش 
تولید و اشتغال بویژه در مناطق محروم با محوریت توسعه و حمایت 
از اکتشاف و بهره برداری از ظرفیت معادن غیرفعال و قابل توسعه در 
کشــور با اســتفاده از توان ســرمایه بخش خصوصی در دســتور کار این 

شرکت بزرگ قرار دارد.
از ســوی دیگــر آمایــش جامــع از معــادن کوچک مقیاس کشــور به 

تفکیک اســتانی، فراهم شــدن بســتر هم افزایی و همسویی مسووالن 
و مدیــران در ارگان هــا و نهادهــای دولتــی در ســطوح مختلــف ، ایجــاد 
شــفافیت و اطالع رســانی گســترده تمامی فعالیت هــا بــه منظــور ایجــاد 
فرصــت برابــر بــرای تمامــی  بنگاه هــای تولیــدی بخــش معــدن، ایجــاد 
زیرســاخت مناســب و اطالع رسانی برای فرهنگ سازی و نحوه پذیرش 
و مراجعــه ذی نفعــان و رســیدگی بــه درخواســت ها از جملــه اقدامــات 
صورت گرفته طرح احیا ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 

برشمرده می شوند. 
همچنیــن فراهــم شــدن زمینــه جــذب ســرمایه بخش خصوصــی و 
سهیم شدن بیش از پیش این بخش در حوزه معدن و صنایع معدنی، 
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  توســعه  بــرای  مناســب  فرصــت  ایجــاد 
دانش بنیــان به منظــور معرفــی نــوآوری و تکنولوژی هــای نوین در حوزه 
معــدن و صنایــع معدنــی، ایجاد فرصت تامین ســرمایه مــورد نیاز برای 
معادنی که امکان تسهیالت بانکی به دلیل بوروکراسی اداری برایشان 
میســر نمی شــود، امکان استفاده از فرصت توسعه برای احیای معادن 
در مناطق کمتر توسعه یافته، شناسایی فرصت های 
کوچک معدنی برای ســرمایه گذاران بمنظور توســعه 
و ایجــاد اشــتغال به ویــژه در مناطــق کمتــر توســعه 
یافته و ایجاد و افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و 
توســعه شبکه های تخصصی معدن آخرین اقدامات 
صــورت گرفتــه طــرح احیــا، فعــال ســازی و توســعه 

معادن کوچک مقیاس است.
در  برنامه هایــی   1400 ســال  در  "ایمپاســکو" 
بخش هــای مختلــف از جملــه اکتشــاف، تولیــد مواد 
معدنی و جذب ســرمایه گذار در طرح ها و پروژه های 

خود تدوین کرده است.
اکتشــاف  بخــش  بــودن  پیشــران  بــه  توجــه  بــا 
در توســعه معــدن و صنایــع معدنــی کشــور و ایجــاد 
توســعه پایــدار، 80 هزار متر حفــاری در بخش های 
سنگ آهن، زغال سنگ و پلی متال، 1۵ هزار کیلومترمربع تهیه نقشه 
هــای زمیــن شناســی از جمله  اهم برنامه های اکتشــافی ایمپاســکو در 
ســال 1400 اســت بــه گونــه ای کــه دریافــت 36 فقــره پروانه اکتشــاف 
را می تــوان از دیگــر برنامــه های ســال 1400 شــرکت تهیــه و تولید مواد 

معدنی ایران برشمرد.
از  بیــش  معدنــی،  مــواد  تولیــد  بخــش  در  ایمپاســکو  همچنیــن 
1/7میلیــون تــن محصــول و نیــز واگــذاری راهبــری معــدن و طــرح بــه 
بخش خصوصــی را در دســتور کار خــود دارد. همچنیــن چندیــن طــرح 
توسعه ای در نقاط مختلف کشور از جمله معدن طالی هیرد، کارخانه 
تولیــد کاغــذ از کربنــات کلســیم، راه انــدازی معــدن طــالی دره اشــکی، 
احداث واحد تولید 40 هزار تنی نفلین ســینیت و ... در ســال 1400 به 

در راستای توسعه عملیاتی برنامه ها ی ایمپاسکو صورت می گیرد

سرمایه گذاری  8 هزار میلیارد ریالی در سال 1400

شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران به عنوان بازوی 

اجرایی ایمیدرو، با هدف 
تبدیل شدن به یک شرکت 
مرجع و نوآور، تهیه و تولید 

انواع مواد معدنی را از طریق 
اکتشاف، استخراج و فرآوری 
مواد معدنی بر عهده دارد 

که یک وظیفه استراتژیک در 
تامین مواد اولیه معدنی کشور 

محسوب می شود
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بهره بــرداری خواهــد رســید. بر اســاس این گزارش، بهره بــرداری از این 
پروژه هــا ســرمایه گذاری بیــش از 8 هــزار میلیــارد ریــال را برای شــرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ســال 1400 به همراه داشــته است. 
یادآور می شــود ، احداث راه دسترســی معدن سرب  نخلک در استان 
اصفهــان، احــداث کارخانــه هــای تولیــد کود فســفاته با ظرفیــت 6000 
و 20000 تــن، احــداث واحــد تولید ســیلیکو متال در مجتمــع فروکروم 
جغتای و پروژه ساخت کارگاه تصفیه شمش )اتاق طال( از جمله دیگر 
طرح هایی است که از سوی ایمپاسکو در سال 1400 قابل بهره برداری 
اســت.  بــر اســاس ایــن گزارش با بهــره برداری از طرح های ذکر شــده، 
شــاهد اشــتغال مســتقیم ۵20 نفر و اشــتغال غیر مســتقیم 1132 نفر 

خواهیم بود. 
هــدف از بهــره بــرداری طــرح هــای ذکــر شــده تولیــد کاغــذ، تولیــد 
کنســانتره نفلین ســینیت، تولید کود فســفاته، تولید ســیلیکو متال و 

نیز تولید شمش طال است.

ایمپاســکو بــه دنبــال برنامــه 67 هــزار مترحفاری شــرکت در ســال 
گذشته توانست به میزان 117 درصد حفاری اکتشافی ) 77 هزار متر( 

را در پایان سال 99 محقق کند. 
بیشترین میزان حفاری اکتشافی توسط شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران در سال گذشته مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
اســت که انجام بیش از 38 هزار متر حفاری اکتشــافی در این اســتان 
نشــان از توجــه دولــت به توســعه اشــتغال و افزایش تولیــد در مناطق 

کمترتوسعه یافته دارد.
احیاء، فعال سازی و توسعه 2۵3 معدن ،  اقدام به منظور صدور 
جــواز تاســیس و افزایــش ظرفیــت و تامیــن مــواد اولیــه بــرای 1۵ واحد 
فرآوری از اهم اقدامات اجرایی انجام شــده در ســال 99 بود. مجموع 
دســتاوردهای کمــی  طــرح یادشــده از ابتدا تاکنون شــامل شناســایی و 
اولویت بنــدی 3120 معــدن، انجــام اقدام کلینیکــی روی 1463 معدن و 

احیاء، فعال سازی و توسعه 399 معدن بوده است.
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سرمایه گذاری در طرح های معدن و صنایع معدنی، عالوه بر ایجاد اشتغال، 
از یک سو توسعه مناطق کم برخوردار، تقویت زیرساخت های کشور و نیز کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی را در پی داشــته و از دیگر ســو، با اجرای برنامه های 
آموزشــی و همــکاری بــا دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی، ســبب توانمند شــدن بخش 
خصوصی شده است. این سازمان در عین حال طی سال های اخیر ماموریت های 
جدیدی از جمله صنعت گوهرسنگ ها، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
طراحی و اجرایی کرده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، به ویژه در سالی که به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین 
شــده، اهداف فوق را در قالب دو اســتراتژی کالن "توســعه " و توانمندسازی" شکل 
می دهد. در این میان ســرمایه گذاری و راه اندازی طرح ها، اکتشــاف، فعال ســازی 
معادن راکد، تنوع سازی در تامین مالی، بومی سازی، تقویت جایگاه صندوق بیمه 
فعالیــت هــای معدنی، توســعه برنامه هــای آموزشــی و... ذیل اســتراتژی های فوق 

انجام می شود.
 سرمایه گذاری و اشتغال

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ارزش ســرمایه گذاری های ســازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از ابتدای تاسیس تا پایان سال 
99 بــه بیــش از 21.۵ میلیــارد دالر رســید. ایــن میــزان ســرمایه گــذاری در راســتای 
سیاست های کالن وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با مشارکت بخش خصوصی 
انجام شده است. در سال جاری نیز با احتساب نزدیک بیش از یک میلیارد و 941 
میلیــون دالر، از 23.۵ میلیــارد دالر عبــور مــی کنــد. در همین حال میزان اشــتغال 
ایجاد شده از سال 92 تا پایان سال قبل به 16700 نفر رسید. در سال 99 با تکمیل 
و افتتاح طرح های جدید، بیش از 3.4۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه معدن 
و صنایع معدنی محقق و برای بیش از 4200 نفر شغل به صورت مستقیم ایجاد 
شد.امسال نیز برنامه راه اندازی بیش از 1.9 میلیارد دالر پروژه در برنامه قرار دارد 

که اشتغال مستقیم آن از ۵هزار نفر عبور می کند.
 جذب سرمایه از بخش خصوصی

یکــی از اقدامــات ایمیــدرو طــی ســال هــای اخیر تنوع بخشــی بــه تامین مالی 
طرح ها بوده به طوری که از سال 92 برای چهل و هفت طرح، بیش از 7.2 میلیارد 
دالر سرمایه از بخش خصوصی تامین شده که 2.۵ میلیارد دالر آن محقق شده و 

برای بیش از هفت هزار نفر شغل ایجاد شده است.
 اکتشاف

انجام فعالیت های اکتشافی به عنوان اقدامی پایه ای به منظور تامین خوراک 
واحدهــای صنایــع معدنــی از جمله اقدامات اصلی ایمیدرو در حوزه "توســعه" بوده 
است. اکتشاف پهنه ها در فازهای شناسایی و پی جویی در 30 استان شامل 104 
پهنــه در بیــش از 680 هزارکیلومتــر مربــع گســتره کشــور در حــال اجراســت که 70 
درصد آن تکمیل شــده اســت. نکته قابل توجه این اســت که محدوده های معدنی 
کشــور شــامل محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه های اکتشافی کمتر 

از ۵درصد مســاحت کشــور اســت. از سوی دیگر طبق برنامه ایمیدرو، تا پایان سال 
جاری حفاری اکتشافی به مرز یک میلیون متر می رسد.

 احیای 500معدن کوچک
طرح فعال ســازی معادن کوچک و متوســط در نقاط مختلف کشــور، با هدف 
فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه 
فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال 97 تعریف و در سال 98 عملیاتی شده 
است. معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی )98.3درصد تعداد کل معادن 
کشــور(، اشــتغال زایی )8۵درصد ســهم اشــتغال معادن کشــور( و تولید )6۵درصد 
ســهم تولیدات معدنی کشــور( دارای اهمیت اســت و می توانند در ایجاد اشــتغال 
پایدار در بخش معدن و توســعه متوازن کشــور، نقش بســیار مهمی ایفا کنند. با 
اجرای این طرح تا پایان ســال 98، تعداد 146معدن در مناطق کمتر توســعه یافته 
احیا شده و در سال 99،  تعداد 2۵3 معدن احیا و 14 کارخانه فرآوری، احداث شد. 
همچنین از ابتدای امسال تا 23 خرداد ماه سال جاری نیز، 101 معدن کوچک احیا 
و فعال شــده اســت. بدین ترتیب تعداد کل معادن احیا شــده بخش خصوصی از 

ابتدای اجرای طرح، به ۵00 واحد معدنی رسیده است.
 راهبری شرکت های بزرگ و سرمایه گذاری

طراحی نظام کنترل مدیریتی بر شــرکت های بزرگ با هدف اولویت بندی در 
ســرمایه گــذاری و جهــت دهی اســتراتژی های آنها، از ســوی ایمیدرو اجرایی شــده 
است. برنامه افزایش سرمایه شرکت های بزرگ در سال 99 با هدف حفظ سرمایه 

و تکمیل طرح های توسعه بیش از 39 هزار میلیارد تومان بود.
 شناسایی طرح های سرمایه گذاری 

ایمیدرو با هدف تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها، اقدام به شناسایی 21۵ 
هزار میلیارد تومان )10 میلیارد دالر( طرح بزرگ و متوسط مقیاس در حوزه معدن و 
صنایع معدنی )عموما واحدهای تابعه( کرده که به منظور تامین مالی بخش ریالی 

آن از روش  تاسیس و راه اندازی"شرکت سهامی عام پروژه" استفاده می کند.
درمدل یادشده ، حداقل 6 شرکت سهامی عام پروژه زیرمجموعه شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، گل گهر، چادرملو و معادن 
تشــکیل شــده و طرح های مختلف موجود در قالب این شــرکت ها دســته بندی و 
ســهام شــرکت های مذکور متناسب با پیشــرفت مالی پروژه ها، در بورس به مردم 
عرضه می شود. تاکنون طبق همکاری هایی که با سازمان بورس در جریان است، 
نخســتین شــرکت ســهامی عــام پروژه با نــام "تجلی" در آســتانه پذیــرش در بورس 
است. با این اقدام گامی نو در جهت استفاده از توان سرمایه های جامعه به منظور 

تامین مالی طرح های توسعه، رشد تولید و اشتغال صورت می گیرد. 
 توانمندسازی و طریق هدایت منابع مالی به بانک های توسعه ای

ایمیدرو در نظر دارد با همکاری بنگاه ها و بانک ها، بخشی از  منابع حاصل 
از فروش را به سمت بانک های توسعه ای هدایت و منابع حاصله را صرف تامین 

منابع مالی مورد نیاز و تکمیل طرح های نیمه تمام کشور کند.

گزارش عملکرد ایمیدرو به مناسبت روز صنعت و معدن 

ایمیدرو؛ توسعه زیربناها، توانمندسازی 
و ماموریت های جدید 
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در این باره، نخســتین تفاهم نامه بهمن ماه ســال گذشــته، با بانک صنعت و 
معدن به ارزش 12 هزار میلیارد تومان )در قالب 3 فاز( منعقد شد و در ادامه طی 
22 جلسه با بانک ها، تفاهم نامه های جدیدی در حال تهیه است. امید است تا 
سقف 200 هزار میلیارد تومان منبع مالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام توسعه 
کشــور تجهیز شــود. اردیبهشــت ماه امســال نیز تفاهم نامه ای با بانک تجارت به 

ارزش 1۵ هزار میلیارد تومان نیز مبادله و عملیاتی شد.
 صندوق بیمه فعالیت های معدنی

یکــی دیگــر از ابزارهــای ایمیــدرو بــرای حمایــت از بخــش خصوصی در توســعه 
معدن و صنایع معدنی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است. در 
این راستا طی سال گذشته سرمایه صندوق از 3۵0 میلیارد به ۵00 میلیارد تومان 
افزایش یافت و در سال جاری، قرار است سرمایه صندوق بیمه با رشد ۵00 میلیارد 

تومانی به 1000 میلیارد تومان، افزایش یابد.
 ارزآوری 

یکی از اثرات ســرمایه گذاری و توســعه بخش معدن و معدنی ایجاد زمینه ای 
بــرای ارزآوری و در عیــن حــال جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور و تحقــق اقتصــاد 
مقاومتی، بوده است. در سال 99 به رغم تشدید تحریم ها، این حوزه 7.2 میلیارد 
دالر ارزآوری حاصــل از صــادرات بــرای کشــور داشــت. این در حالی اســت که ســال 
پیــش از آن ایــن حــوزه توانســته بود نزدیک بــه 10 میلیارد دالر ارزآوری برای کشــور 
ایجاد کند. این امر عالوه بر ورود ارز به کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
را نیز در پی داشته است. انتظار می رود در سال جاری نیز شاهد افزایش ارزآوری 

این بخش از اقتصاد، برای کشور باشیم.
 بومی سازی

ایمیدرو از ابتدای سال گذشته، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل 
را بر مبنای اهداف کالن وزارت صنعت معدن و تجارت ابالغ و بر اساس آن عملکرد 
شــرکت هــای زیرمجموعــه را دریافــت و پایــش مــی کنــد. طبــق برنامه ریــزی انجام 
شــده، بومی ســازی بیش از ۵00 میلیون دالر قطعه و فرایند تولید در ســال جاری 
 انجام خواهد شد و با احتساب بومی سازی هایی که در طرح های توسعه صورت 
می پذیرد، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی 
سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم داشت. سال گذشته نیز بیش از 617 
میلیون دالر از محل اجرای سیاســت های بومی ســازی توســط شرکت های بزرگ، 

صرفه جویی ارزی ایجاد شد.
 زیربناها

تامین امور زیربناها برای بخش خصوصی از جمله آب، جاده، خط ریلی و برق، 
در راســتای سیاســت های توســعه ای ایمیدرو انجام می شــود. در این میان تامین 
پایدار آب معدن و صنایع معدنی، از جمله اقدامات اساسی است که راهبری این 
مهم از ســوی ایمیدرو و ســرمایه گذاری آن از ســوی شــرکت های بزرگ و همکاری 
بانــک هــا صــورت گرفــت. در ســال گذشــته قطعــات یک تا ســه خــط انتقــال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی ایران )سیرجان، سرچشمه و اردکان( افتتاح و سپس 
عملیات اجرایی 3 خط انتقال آب از خلیج فارس به استان های خراسان رضوی و 

اصفهان و همچنین از دریای عمان به سیستان و بلوچستان آغاز شد.
همچنین امسال، تامین زیربناهای مورد نیاز راه و برق برای ۵6 معدن، طراحی 
شده و اجرایی می شود. مبادله تفاهم نامه احداث 778 کیلومتر راه آهن سنگان 
بافق - سنگان با سرمایه گذاری 8100 میلیارد تومان با وزارت راه و مشارکت بخش 
خصوصی، شروع عملیات اجرایی جاده ناحیه سنگان، با ارزش800 میلیارد تومان 
در قالــب قــرارداد مشــارکت، مبادلــه تفاهــم نامــه احداث اتوبــان المرد پارســیان با 

ســرمایه گذاری 1000 میلیارد تومان در راســتای اهداف توســعه ای ایمیدرو صورت 
می گیرد. طبق برآوردهای صورت گرفته، هزینه موردنیاز زیربناهای بخش معدن و 
صنایع معدنی به منظور تحقق اهداف چشــم انداز بیش از 19 میلیارد دالر اســت 

که68 درصد از این رقم مربوط به زنجیره فوالد است.
از ســوی دیگر ، ایمیدرو توســعه مناطق صنایع انرژی بر را با تســهیالتی که در 
اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، از ابتدای دهه 80 عملیاتی کرده است. در حال 
حاضر عالوه بر منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب بندرعباس، 
توسعه مناطق ویژه المرد در جنوب استان فارس، پارسیان در غرب استان هرمزگان 
و نیز کاشــان را با هدف جذب ســرمایه گذار در بخش صنایع معدنی کشــور را در 

حال اجرا دارد.
 گوهرسنگ ها

ایــن ســازمان حمایــت از توســعه گوهرســنگ ها و حمایــت از ایجــاد بازارچه و 
فــرآوری ایــن نــوع ســنگ هــا را نیــز بــه عنوانــی اقدامــی جدیــد در راســتای اهــداف 
توسعه ای، از دو سال گذشته آغاز کرده است. سند توسعه صنعت گوهرسنگ ها، 
برنامه های عملیاتی و اصالحات و الزامات مورد نیاز آن با همکاری ذینفعان بخش 
خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط، تهیه شده و مورد تایید وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت نیز قرار گرفته اســت. تاکنون با هدف توســعه این صنعت، بازارچه های 

گوهرسنگ در اصفهان و مشهد راه اندازی شده است.
 همکاری با دانشگاه ها

بخشــی از اســتراتژی "توانمندســازی" ایمیدرو در قالب همکاری با دانشگاه ها 
و مراکــز علمــی و نیــز برگــزاری دوره های آموزش تخصصی اجرایی شــده اســت. در 
سال 99 و سال قبل از آن، 604 دوره برای سطوح تکنیسین، کارگری و کارشناسی 
برگزار شــد که 10هزار و 262 نفر را تحت پوشــش قرار داد. این ســازمان همچنین 
با هدف توســعه همکاری با مراکز علمی و دانشــگاهی، تصویب و عقد 28 قرارداد 
پروژه های پژوهشی به مبلغ 204 میلیارد ریال، برگزاری دو جلسه شورای پژوهش 
ایمیدرو و بنگاه های منتخب بخش معدن و صنایع معدنی، همکاری با شورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرایی کردن آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 
9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 و بررسی و تصویب پروپوزال های منتخب 
در کمیته تخصصی پژوهش، مبادله تفاهم نامه همکاری آموزشــی و پژوهشــی با 
انجمن مهندسی معدن ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران، تصویب 9 پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی تقاضا محور دریافتی از ســامانه ســاتع به ارزش 3900 میلیون 
ریال، حمایت از 6 مورد همایش تخصصی و چاپ کتاب به ارزش 372 میلیون ریال 
و تامین اعتبار فرآیند حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی مرکز تحقیقات 

فرآوری مواد معدنی ایران به ارزش ۵000 میلیون ریال را در کارنامه خود دارد.
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کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، کشورهای همسایه 
زیــادی را در اطــراف خــود داراســت. اگــر کشــورهای همســایه را بــه دو گــروه 
همســایگان با »مرز خاکی« و همســایگان با »مرز آبی« تقســیم شــود، آنگاه 
ایــران بــا دارا بــودن حــدود 6000 کیلومتــر مرز زمینی با کشــورهای پاکســتان، 
افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق هم مرز 
بــوده و همچنیــن بــا دارا بــودن حــدود 2700 کیلومتــر مــرز آبــی با کشــورهای 
آذربایجــان، ترکمنســتان، روســیه، قزاقســتان، امــارات، بحریــن، عربســتان، 
عمان، قطر و کویت هم مرز است. موقعیت لجستیکی خاص ایران و تعداد 15 
کشور همسایه که برخی از آنان، هم دارای مرز خاکی و هم دارای مرز زمینی 

با ایران هستند، بستر مناسبی برای مبادالت تجاری فراهم کرده است.
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه برخی از کشــورهای همســایه نه تنها با 
یک استان، بلکه با چندین استان کشور دارای مرز مشترک هستند، به بیان 
دیگر از 16 استان مرزی، تعداد 9 استان دارای مرز زمینی )آذربایجان شرقی، 
آذربایجــان غربــی، اردبیــل، خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، کرمانشــاه، 
کردســتان، ایــالم و خراســان جنوبــی( و تعــداد 3  اســتان دارای مــرز دریایــی 
)مازندران، هرمزگان و بوشهر( و تعداد 4 استان  نیز دارای هر دو مرز زمینی و 

دریایی )گیالن، گلستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان( هستند.
بــا توجــه به شــعار ســال 1400 به نــام ســال »تولید، 
فرصت هــای  شناســایی  مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها 
بــا کشــورهای  صنعتــی موجــود در اســتان های هم مــرز 
همســایه از نکات مهمی اســت که در ســال جاری باید به 

آن تاکید ویژه ای شود.
ایجاد ســاز و کارهایی به منظور جذب سرمایه گذاران 
صنعتــی در راســتای ایجــاد و توســعه واحدهــای صنعتــی 
از جملــه  مــرزی  اســتان های  در  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
اقداماتــی اســت که مدیران صنعتی همــواره آن را مدنظر 
دارنــد تــا بــا برگــزاری بازارچه هــای مــرزی مشــترک دائمی 
بــا کشــورهای همســایه بتواننــد مولفه هــای   یــا فصلــی 
اقتصاد- صنعتی را ارتقا دهند. از سوی دیگر اشتراک های 
فرهنگی مردم بومی منطقه با شهرهای مرزی همسایگان 
فراهــم  را  گســترده ای  همکاری هــای  زمینه ســاز  نیــز، 

می آورد. از پیشــنهادهایی که به منظور گســترش افزایش ســطح همکاری ها 
با کشــورهای همســایه مطرح اســت، کاهش تعرفه های گمرکی می باشــد که 
ســبب رونــق هرچه بیشــتر حجــم کاالهــای وارداتــی و صادراتی خواهد شــد. 
تســهیل فرایندهــای گمرکــی و کاهــش زمــان ترخیــص کاالهــا و بهره گیــری از 
فناوری هــای نویــن در راســتای دولت الکترونیک می توانــد اتالف های منابع را 
کاهش دهد. در همین راستا باید ذکر شود که بی شک تولید بدون بازار هیچ 
معنایی ندارد. به بیان ساده تر، طرف دیگر تولید، بازار است. تحقیقات بازار، 

تدوین برنامه بازاریابی، اخذ اســتراتژی های مناســب بازاریابی و بهره گیری از 
علم روز بازاریابی ســبب توســعه و گسترش بازارهای موجود و افزایش سهم 
بازار خواهد شد. همچنین مکان یابی ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی مرزی 
نیز بسیار مهم است که می توان از طریق روش های مختلف آکادمیک همانند 
تصمیم گیری چندمعیاره نسبت به مکان یابی شهرک های صنعتی اقدام شود. 
به طورکلی امکان ســنجی احداث شــهرک صنعتی مرزی به عوامل بســیاری از 
جمله رشد جمعیت، میزان اشتغال، محدودیت زمین، توسعه صنعتی، وجود 
گمرکات مرزی، حفاظت و توسعه محیط زیست، کاربری اراضی، تامین مواد 

اولیه و... می باشد. 
تجربــه مثبــت کشــورهای توســعه یافته در ایجــاد شــهرک های صنعتــی 
مرزی نشان می دهد که تأمین زیرساخت ها بسترساز توسعه توانمندی های 
واحدهــای تولیــدی و خوشــه های صنعتــی خواهــد شــد. شــهرک های صنعتی 
مــرزی با مشــارکت ســرمایه گذاری خارجی، ظرفیت مناســبی بــرای درآمدزایی 
هــر کشــوری محســوب می شــود. ایــران نیــز بــا دارا بــون 1۵ همســایه دارای 
ظرفیت های مناســبی در این بخش اســت. نیروی کار و انرژی ارزان قیمت از 
مزیت های ایران اســت که می تواند منجر به همکاری مشــترک با کشــورهای 
همسایه در شهرک های صنعتی مرزی شود. اگر شهرک های صنعتی مرزی در 
استان های مرزی کشور )که دارای مرزهای دریایی و زمینی 
هســتند ماننــد اردبیــل، آذربایجــان( ایجــاد شــوند، آنــگاه 
این اســتان ها به عنوان پایگاه های صادراتی کشــور مطرح 

می شوند تا سرمایه گذاران خارجی را جذب کنند.
باتوجــه بــه اینکه یکی از اهداف اســتراتژیک ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک  های صنعتی ایــران به عنوان یک 
سازمان توسعه ای »توسعه و تکمیل تمامی زیرساخت های 
موردنیاز اســتقرار صنایع در شــهرک ها و نواحی صنعتی و 
بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک کشور« است؛لذا 
این سازمان متولی اصلی این موضوع در کشور است. به 
همیــن منظــور در ادامــه به عملکرد این ســازمان در ســال 
1399 اشاره شده است. طبق اطالعات موجود در سایت 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، آمار 
مربوطه به اطالعات شهر ك های صنعتی، نواحی صنعتی، 
شهرک های فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا پایان سال 1399 به شرح ذیل 

می باشد:
تعداد درحال بهره برداریتعداد مصوبعنوان

۵71۵0۵تعداد شهرک های صنعتی

440323تعداد نواحی صنعتی

76تعداد شهرک های فناوری

94تعداد منطقه های ویژه اقتصادی

شهـرک های صنعتـی راه گشـای
 اقتصاد ایـران

تجربه مثبت کشورهای 
توسعه یافته در ایجاد 

شهرک های صنعتی مرزی 
نشان می دهد که تأمین 

زیرساخت ها ، بسترساز توسعه 
توانمندی های واحدهای 

تولیدی و خوشه های صنعتی 
خواهد شد. شهرک های 

صنعتی مرزی با مشارکت 
سرمایه گذاری خارجی، ظرفیت 

مناسبی برای درآمدزایی هر 
کشوری محسوب می شود
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آمار مربوط به  شهرک ها، نواحی، شهرک های فناوری، مناطق ویژه اقتصادی

در همین راستا بخشی از عملکرد منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شرح ذیل ارائه شده است:

شناسایی ۵08 خوشه صنعتی، اجرای 7 پروژه و اتمام 176 پروژه امکان سنجی توسعه خوشه ای، مصالعه شناختی 6 پروژه و پیاده سازی 2۵ پروژه توسعه خوشه ای دردست اجرا و اتمام 
113 پروژه توسعه خوشه ای.

بهره برداری از 38 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و استقرار ۵96 مشاور ارائه کننده خدمات کسب و کار با اشتغال 3674 نفر.

شناسایی 1089 واحد صنعتی مستعد و کمک به دانش بنیان شدن  639 واحد صنعتی )استقرار ۵20 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی(.

ایجاد و راهبری 17 فن بازار منطقه ای در راستای تامین نیازهای فناوری صنایع، نفوذ فناوری های نوین در آن ها، بهبود فرایند مبادالت فناوری و ارتقاء خدمات در این حوزه، شناسایی 
1216 نیاز، و رفع 326 نیاز فناورانه با مجموع فروش 2120 میلیارد ریال محصوالت دانش بنیان و انتقال دانش فنی.

بهره برداری از 6 شهرک فناوری با هدف ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور توسعه فناوری و ارتقا توان رقابت پذیری واحدهای صنعتی.

اعطای 3746 میلیارد ریال تسهیالت به 1699 واحد صنعتی کوچک و متوسط از محل طرح های وجوه اداره شده.

راه اندازی مجدد 10193 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال با اشتغال 182۵63 نفر.

معرفی و صدور بیش از 1283 فقره ضمانت نامه به ارزش 7278 میلیارد ریال برای بهره مندی واحدهای صنعتی از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری.

برگزاری 40239 دوره آموزشی به صورت حضوری و الکترونیکی برای 988040 نفر از شاغالن واحدهای صنعتی.

برگزاری 40۵3 تور صنعتی برای 91701 نفر از مدیران واحدهای صنعتی.

معرفی و صدور 7766 بسته بیمه نامه خاص صنایع کوچک با قیمت ارزان و با درنظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای SMEها برای تسهیل تولید از طریق افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک 
تولید صنایع کوچک کشور با همکاری شرکت سهامی بیمه ایران.

حمایت از برگزاری 12۵ رویداد استارتاپی در سراسر کشور و احصاء و شناسایی 37۵ ایده برتر به منظور تقویت ایده های نو و خالق در زمینه توسعه SMEها.

حمایت از 6۵0 طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی.

حمایت از 1064 پایان نامه دانشجوی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری، فوق دکتری.

حمایت از به بهره برداری رسیدن 36 مرکز ارتقاء مهارت فنی و حرفه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی و نظارت بر عملکرد آن ها با هدف ارائه آموزش های تخصصی کارگزاران در جوار 
واحدهای صنعتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی.

انعقاد 42 تفاهم نامه داخلی با سازمان ها و نهادهای مختلف.

حمایت از 44969 واحد صنعتی برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

جلب سرمایه گذاری 2۵1 سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذاری 3/9 میلیارد دالر و اشتغال زایی 19240 نفر و حمایت از 61 طرح پیش امکان سنجی جذب سرمایه گذاری خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی.

فعالیت 1060 واحد صنعتی صادراتی با صادرات ساالنه 17/6 میلیارد دالر در شهرک ها و نواحی صنعتی.

شناسایی و رتبه بندی 22 شرکت مدیریت صادرات )EMC( با 206/7 میلیون دالر صادرات در شهرک ها و نواحی صنعتی.

شناسایی 72 و ممیزی 68 کنسرسیوم صادراتی با 437/2 میلیون دالر صادرات در شهرک ها و نواحی صنعتی.

انعقاد 33 تفاهم نامه همکاری با کشورهای مختلف به منظور توسعه همکاری های بین المللی فیمابین صنایع کوچک و متوسط.

بنابراین در شــهرک ها و نواحی صنعتی باید زیرســاخت های اولیه نظیر آب، برق، گاز، تصفیه خانه فاضالب، راه دسترســی و... برای ایجاد واحدهای 
صنعتــی فراهــم شــود و حتــی می تــوان طــی  هماهنگی هــای الزم بــا اعمــال برخــی اقدامــات در این شــهرک ها، ســرمایه گذاران هــر دو کشــور از مزایا و 
معافیت های گمرکی، مالیاتی، بانکی و... بهره مند شوند. لذا باید از این ظرفیت و موقعیت منحصر به فرد کشور، به صورت بهینه ای استفاده شود که 
در این راستا تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی به عنوان بخشی از نقشه راه توسعه اقتصادی کشور از مهمترین اقداماتی است که باید صورت 

گیرد.
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رئیــس هیــات مدیــره ومدیرعامل صندوق ضمانت صــادرات ایران گفت : 
خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران با مصوبه مجلس شــورای اســالمی و 

تایید شورای نگهبان از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شد.
سید عبداله سجادی افزود: یکی از مطالبات به حق صادرکنندگان که طی 
ســالیان گذشــته هزینه هــای غیر ضروری به صادرکننــدگان تحمیل می نمود با 

پیگیری های صندوق برآورده شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که عدم معافیت خدمات صندوق ازمالیات 
 بــرارزش افــزوده ، در ســالهای اخیــر باعــث افزایــش بهــای خدمــات صنــدوق و 
بالطبــع تحمیــل هزینــه اضافی بــر صادرکننــدگان متقاضی اســتفاده از خدمات 
صنــدوق و نهایتــاً در یــک نگرش کلی موجب افزایش قیمت تمام شــده کاالهای 

صادراتی ایران در بازار رقابتی بین المللی شده بود.
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اظهارداشــت: لذا در راســتای 
حمایــت موثرتــر از صادرکنندگان کشــور و افزایش توان رقابتــی آنها در بازارهای 
جهانــی، از آنجاییکــه موضــوع معافیت بــرای امر صــادرات در قانون فعلی پیش 
بینــی گردیــده و باعنایــت به اینکه خدمات ارایه شــده به صادرکنندگان در طول 
زنجیــره صــادرات قــرار مــی گیــرد، موضــوع معافیت خدمــات صنــدوق از مالیات 
برارزش افزوده پس از پیگیریهای گسترده از دولت و مجلس شورای اسالمی در 

الیحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی و لحاظ گردید.
سجادی گفت: تاکنون عالوه بر دریافت حق بیمه و کارمزد مصوب دولت، 
9درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از صادرکنندگان مطالبه می شد که با ابالغ 

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حذف خواهد شد.
 وی اضافــه کــرد: مالیــات بــر ارزش افــزوده صــادرات، موضوعــی اســت کــه 
طــی ســال های اخیر به شــدت مــورد اعتراض صادرکنندگان و فعــاالن اقتصادی 
کشــورقرار گرفتــه کــه بــا اقــدام اخیــر در ســالی کــه مزین به شــعار تولیــد، مانع 
زدایی ها و پشتیبانی ها گردیده است می تواند در جهت توسعه صادرات نقش 

موثری داشته باشد.
ســجادی همچنین کســب عنــوان و جایزه بهترین موسســه بیمــه اعتباری 
ســال 2020 در اتحادیــه بیــن المللــی صندوقهــای ضمانــت صادراتی کشــورهای 
اسالمی به صندوق ضمانت صادرات ایران ، رکورد شکنی پوشش های سیاسی 
و تجــاری در ســال 1399 بــا ارائــه پوشــش 3/6 میلیــارد دالری، تدویــن بســته 
حمایتــی از صادرکننــدگان کوچــک ومتوســط در ســال 1400 ،برنامــه ریــزی  برای 
مذاکــره بــا موسســات بیمــه اعتبــاری عضــو OECD جهت کمک به بهبــود درجه 
ریسک سرمایه گذاری در ایران  و انعطاف و رفع محدودیت از سیاست پوشش 
صندوق در قبال کشورهای همسایه و اوراسیا از دستاوردها وبرنامه های اصلی 

صندوق ضمانت صادرات ایران برشمرد.
  عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در یک دهه اخیر

عملکــرد  صنــدوق ضمانــت صادرات ایــران در دولت تدبیــر و امید )1392 
تا 1399(

صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــه عنــوان تنهــا موسســه بیمه اعتبــار  

صادراتی )ECA( ایران با صدور انواع بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتباری نقش 
مهمــی در توســعه صــادرات غیرنفتــی ایفــا می نماید. در شــرایطی که مشــکالت 
عدیده روابط بانکی و بیمه ای ناشی از تحریمهای ناعادالنه ایاالت متحده آمریکا 
تاثیر نامطلوبی بر روابط تجاری کشــور با بازارهای خارجی ایجاد نموده اســت، 
صندوق ضمانت صادرات ایران دستاوردهای مهمی در طی سالهای دولت تدبیر 

و امید کسب نموده است.
در ایــن راســتا چکیــده ای از اقدامــات، خدمــات قابــل ارایــه، نقش آفرینــی 
بین المللی در راستای دیپلماسی اقتصادی کاهش اثرات تحریم، اهم برنامه های 
صندوق در راســتای تســهیل و توســعه صادرات غیرنفتی در ســال 1399 و نیز 
جدول عملکرد صندوق در طی دولت یازدهم و دوازدهم به شرح زیر می باشد.

الف- چکیده:
حجــم کلــی پوششــهای ریســک صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از طریق 
صدور بیمه نامه و ضمانت نامه اعتباری در سال 1399 ، 3،۵63/۵ میلیون دالر 
بوده که رشــد 3۵ درصدی نســبت به ســال 1398 و 64 درصدی نسبت به سال 

1397 نشان می دهد.
حجم عملکرد پوششی در بخش بیمه نامه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت 
2،063 میلیــون دالر، رشــد 61 درصــدی نســبت بــه ســال 1398 و 143 درصــدی 

نسبت به سال 1397 دارد.
ضریــب پوشــش صــادرات )ســهم پوشــش صنــدوق از صــادرات غیرنفتــی( 
درســال 1399، 10 درصــد بــوده ، ایــن درحالی اســت که متوســط ایــن ضریب در 
موسسات همتای صندوق درکشورهای عضو کلوپ پراگ)اروپای شرقی، آفریقا 

و خاورمیانه(، 2 درصد می باشد.
ب- خدمات قابل ارایه صندوق ضمانت صادرات ایران
  ایجاد مزیت صادراتی برای کاالها و خدمات ایرانی

بــا پوشــش بیمــه ای صنــدوق، صادرکننــده ایرانــی می توانــد امــکان فــروش 
مــدت دار کاال و خدمــات خــود را بــرای خریــدار خارجــی فراهــم نمایــد. صنــدوق، 
صادرکننده را در مقابل ریسک قصور و عدم بازپرداخت طرف خارجی ناشی از 

ریسک های سیاسی و تجاری محافظت می نماید.

حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران از توسعه و تسهیل 
صادرات در سـال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدائی ها 
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 تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت صادراتی

باضمانت نامه های اعتباری صندوق، سیستم بانکی با 2% تخفیف در نرخ 
سود، صادرکننده را تامین مالی می کند.

 صدور ضمانت نامه های الزم برای مناقصات خارج از کشور
در شـــرایــــط تحریــــم، صنـــدوق بــه عنــــوان جایــگــــزین سیســتــــم بانکــی، 
ضمانت نامه های الزم برای ورود پیمانکاران ایرانی به مناقصات خارجی را صادر 

می کند.
 بیمه مطالبات مدت دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی

بــا کمــک صندوق، صادرکننــده ایرانی مطالبات مــدت دار خــود از خریداران 
خارجــی را بیمــه نمــوده و بــا تنزیل از طریق سیســتم بانکی بــه نقدینگی تبدیل 

می نماید.
 سرمایه گذاری صادراتی در خارج از کشور

پوشــش ریســک های سیاســی این گونــه ســرمایه گذاری ها کــه دارای منافع 
صادراتی برای کشور باشد، توسط صندوق بیمه می گردد.

 شناخت بازارها و مشتریان خارجی
ارزیابــی ریســک و اعتبارســنجی خریــداران خارجــی کاال و خدمــات ایرانــی 
)شــامل دولت هــا ، بخش عمومی، سیســتم بانکی یا بخــش خصوصی خارجی( 
تخصص صندوق است. دسترسی به بانک های اطالعاتی اعتباری 300 میلیون 
شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه فرد صندوق برای ارایه خدمات 

مشاوره ای برای یافتن طرف های تجاری معتبر است.
ج  -نقش آفرینی بین المللی در راستای دیپلماسی اقتصادی کاهش اثرات 

تحریم  
حضور فعال در اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری )اتحادیه برن(

حضور فعال در اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری کشورهای اسالمی 
)اتحادیه امان( و تاسیس بانک اطالعاتی خریداران کشورهای اسالمی

کســب کرســی هیات مدیره اتحادیه امان برای ســال 2020-2021 با اجماع 
کشورهای اسالمی

مذاکــرات بــا موسســات همتا بــرای طراحــی ابزارهای جانشــین محصوالت 
بانکی )با هدف مقابله با تحریم های بانکی(

مذاکره برای کاهش ریسک ایران با ECAهای عضو OECD و اتحادیه برن
مذاکره با دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان از طریق وزارت 
امــور خارجــه و بانــک مرکزی جهت صــدور مجوز برای پذیــرش ضمانت نامه های 

صندوق در مناقصات این کشورها
کســب جایــزه اول عملکــرد ویــژه در میــان صنــدوق هــای ضمانت صــادرات 

کشورهای اسالمی در سال 2020
د- اهــم برنامــه هــای صنــدوق در راســتای تســهیل و توســعه صــادرات 

غیرنفتی در سال 1400
  افزایش ضریب پوشش صادرات

ارائه حداقل 3/۵ میلیارد دالر تســهیالت بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی 
بــه صادرکننــدگان و نظــام بانکی بمنظور توســعه موثر صــادرات و تامین امنیت 
مالی صادرکنندگان به کشــورهای هدف )1۵ کشــور همســایه + اوراسیا+ هند و 

چین( از طریق صدور:
 بیمه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت جهت ایمن سازی صادرات

بیمــه هــای خدمــات فنــی و مهندســی و ســرمایه گــذاری جهــت مقابلــه بــا 
ریسک های سیاسی  و تجاری ناشی از تحریم

بــرای تسهیــــل دستــــرسی صـــــادرکنندگان و  اعتبــاری  ضمــانتــنــــامه های 
تولیدکنندگان به سرمایه در گردش مورد نیاز

توســعه چتر حمایتی صندوق بر صادرکنندگان کوچک و متوســط و دانش 
بنیان

نقــش آفرینــی بین المللــی، کمک به مقابله با تحریم و تنظیم دیپلماســی 
اقتصادی

 کمــک بــه بهبــود درجــه ریســک کشــوری ایــران در همــکاری بــا ســازمانهای 
OECD بین المللی مرتبط از جمله

تســهیل سیاســت پوششــی صندوق در قبال کشــورهای همســایه و هدف 
صادراتی کشور

توســعه همکاری اســتراتژیک با صندوقهای ضمانت صادرات دنیا در جهت 
جایگزینی خدمات بانکی مورد نیاز صادرکنندگان در شرایط تحریم

  افزایش رضایتمندی صادرکنندگان
طراحی خدمات و محصوالت سفارشی بیمه ای و تضمینی متناسب با نیاز 

روز صادرکنندگان
ارتباط مداوم و بی واسطه با صادرکنندگان و اخذ نظرات ایشان برای بهبود 

عملکرد صندوق
در راستای فرهنگ سازی و ترویج بیمه اعتبار ، ارایه آموزشهای الزم استفاده 
از خدمــات بیمــه ای و تضمینــی و ســایر ابزارهــای جدید صندوق بمنظورتوســعه 
صادرات امن برای کلیه تولیدکنندگان صادرات محور، صادرکنندگان، تشکلهای 

صادراتی و سیستم بانکی
ارایه خدمات الکترونیک برای تسهیل و دسترسی صادرکنندگان به خدمات 

صندوق
عملکرد  صندوق در دولتهای یازدهم و دوازدهم در مقایسه با دولت قبل

 ارقام به میلیون دالر
همانگونــه کــه مالحظه می شــود صندوق ضمانت صادرات ایــران در دولت  
تدبیــر و امیــد»در طی ســالهای 1392 تا 1399«  مجموعــاً 14،440 میلیون دالر  
پوشش ریسک صادرات  انجام داده که نسبت به مجموع  دو دولت قبلی»طی 
ســالهای 1384 تــا 1392«  مجموعــاً 8،473/۵ میلیــون دالرعملکــرد داشــته 
است)مجموع پوششهای صندوق در دولت تدبیر  و امید نسبت به دو دوره قبل 

دولت  با  70 درصد رشد مواجه شده است(.

سال 
عملکرد

پوشش 
صادرات  

کاال

پوشش خدمات فنی و 
مهندسی، سرمایه گذاری 
ایرانیان در خارج از کشور 
و ضمانت نامه های مبتنی 

بر قرارداد

پوشش های 
تضمینی 

)اعتباری و 
بانکی(

جمع

درصد 
رشد 

نسبت 
به سال 

قبل

مجموع 
پوشش در 

دولت ها

1384۵6114111811۵1

1،677/۵
138۵1211042324837
138682/۵93181/۵3۵744
1387۵07/۵197187891/۵1۵0

13882،1۵66913123،1۵92۵4

6،796 1389131429/۵4941،0۵4/۵-67
1390147/847۵/76901،313/۵24/۵
1391100۵286411،269-3/3
139279/632۵/۵670/21،07۵/3-1۵

4،296.8
1393۵0/131/463۵716/۵-33
139490124/4703/691828
139۵1927296661،۵8773
13963707316621.76311

10،143
13978487216032.17223
13981،2797۵۵6112،64۵22
13992،063972۵28/۵3،۵63/۵3۵
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اولویت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك در حمایت 
از تولیــد تــا حــد زیادی متاثر از سیاســت های دولت هــاو نظام بانکی بوده 

است. 
اجرای برنامه های جدید نیاز به طی مراحل قانونی مثل طرح در مجمع 
و یا تصویب در هیات مدیره صندوق دارد كه در سال جدید هم با توجه به 
ضرورت موانع زدایی از مســیر تولید و نیز تحرك بیشــتر در عملكرد متعارف 

صندوق، تصویب و اجرای برنامه های جدیدی را در دستور كار داریم. 
محمدصــادق محمدیــاری بــا تاکیــد بــر برنامــه ریــزی صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک برای تحقق شــعار ســال می افزاید: » با توجه 
به اینکه ســال 1400 از ســوی مقام معظم رهبری ســال رفع موانع تولید نام 
گذاری شده است، طبیعتا صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک هم 
در این راســتا تصمیم به سیاســت گذاری کالن گرفته و در رویکردهای خود 

در مورد شرایط و نحوه صدور ضمانت نامه بازبینی هایی 
انجام داده است.

وی گفت : در ســال گذشــته به دلیل كرونا، شــرایط 
خاص اقتصادی كشور و مجموعه ای از دالیل فنی دیگر، 
شاهد كاهش صدرو ضمانت نامه ها نسبت به  سال های 
قبــل از آن بــوده ایــم كــه در صدد هســتیم بــا بازبینی در 
رویكردها و نیز اتخاذ سیاســت های جدید، دالیل اصلی 

این كاهش را آسیب شناسی و مرتفع کنیم. 
همانطور که آمارها نشــان می دهند ما از ســال 94 
تــا98 بصــورت تصاعــدی و شــاید هرســال صــد در صد یا 
قریب به آن با افزایش صدور ضمانت نامه مواجه بودیم 
اما طی دو سال گذشته این امر کاهش داشته است. بر 

همین اساس برنامه ریزی شده است که در سال جاری علل کاهش صدور 
ضمانت نامه ها بررســی  و برای كمك بیشــتر به تامین مالی صنایع كوچك، 
برنامه های جدیدی را جایگزین و اجرا كنیم. در همین زمینه، چند نكته مورد 

توجه قرار گرفته است:
1- برآورد دقیق از كل تسهیالت اعطایی به صنایع كوچك

معــاون مالــی و اقتصــادی صنــدوق ادامه مــی كوید: »نکتــه اول اینکه ما 
به این نتیجه رسیدیم که برای آسیب شناسی باید بررسی کنیم کل میزان 
تسهیالتی که صرفا برای صنایع کوچک پرداخته شده است چه میزان ورقمی 
بوده اســت، یعنی اطالعاتی از یک بازه زمانی 3 تا ۵ ســال )9۵تا 99( جمع 
آوری کنیــم چــرا کــه این نوع اطالعــات در تصمیماتی که اتخاذ خواهد شــد، 

تاثیر گذار است.

علیرغم اینکه عدد و رقم تسهیالت پرداختی برای صنعت به شکل کلی 
در دسترس است، منتها آماری که مربوط به صنایع کوچک به شکل خاص و 
ویژه باشد در هیچ پایگاه اطالعاتی موجود نیست که قابل دسترسی باشد. 
به همین دلیل محور اولی که باید در مورد آن اطالعات جمع آوری کنیم این 
بود که از بانکهای عاملی که با آنها تفاهم نامه داریم در خواســت کردیم تا 
میــزان تســهیالتی را کــه صرفا به بخش صنایع کوچک طی ۵ ســال گذشــته 

پرداخت کرده اند، به تفکیک هر سال اعالم کنند.«
2- بررسی علل ناتوانی تولیدكنندگان در استفاده از تسهیالت مصوب

وی به بررسی علت ناتوانی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیالت بانکها 
اشاره می کند و می گوید: »نکته دوم که در سیاستهای صندوق  ممکن است 
تاثیر گذار باشــد این اســت که بر اســاس اساســنامه صندوق و فلسفه ذاتی 
آن، زمانی که تولیدکننده نمی تواند شرایط بانک را برای دریافت تسهیالت 
و اعطای وثایق الزم، تامین کند می تواند از ضمانت نامه 
صنــدوق اســتفاده کنــد. پــس الزم اســت کــه بدانیم طی 
بازه 3تا ۵ سال برای چه تعداد صنایع کوچک تسهیالت 
مصــوب شــده اســت و چــه تعــداد از آنهــا به دلیــل اینکه 
نتوانستند وثایق الزم را تامین کنند از دریافت تسهیالت 
 محــروم شــده انــد. ایــن محــور دوم اطالعاتــی اســت کــه 

باید از نظام بانکی جمع آوری می کنیم.«
3-بررســی ســهم بانــك هــا در طرح هــای اشــتغال زایی 

دولت
محمدیــاری  اظهــار می کند: »نکته ســوم این اســت 
کــه بخشــی از ضمانــت نامــه هــای صــادره مــا مربــوط بــه 
طرح های خاص هر دولت بوده، یعنی هر کدام از دولتها 
طرح هایی در زمینه اشتغالزایی و حمایت از تولید مصوب کرده اند که بر روی 
میزان تسهیالت پرداختی نظام بانکی تاثیر گذاشته است، به دلیل اینکه ما 
یک نهاد تاثیرپذیر از نظام بانکی هســتیم پس این موضوع در میزان صدور 
ضمانــت نامه  صندوق تاثیرگذار بوده اســت. مثــال طرح بنگاه های زود بازده 
که از ســال 88 به بعد اجرا شــد تاثیر بســیاری در میزان صدور ضمانت نامه 
از طرف صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک داشــت یا طرح های 
رونق تولید که طی چند سال گذشته در دست اقدام و اجرا بود یا طرح های 
اشتغال فراگیر روستایی و از این قبیل که باید بررسی کنیم بانکها طی بازه 

3 تا ۵ سال گذشته در چه تعداد طرح های اشتغال زا دخیل بوده اند .«
4- لزوم افزایش میزان  پوشش ضمانت نامه ها

معاون اقتصادی و مالی صندوق، به میزان پوشــش ضمانت نامه ها اشــاره 

در گفت و گو با عصر اقتصاد مطرح شد :

 برنامه های جدید صندوق ضمانت برای کمك 
به رفع موانع تولید در صنایع کوچك طی سال 1400

اجرای برنامه های جدید نیاز به 
طی مراحل قانونی مثل طرح 

در مجمع و یا تصویب در هیات 
مدیره صندوق دارد كه در سال 
جدید هم با توجه به ضرورت 
موانع زدایی از مسیر تولید و 
نیز تحرك بیشتر در عملكرد 
متعارف صندوق، تصویب و 

اجرای برنامه های جدیدی را در 
دستور كار داریم

  گفتگو با محمدصادق محمدیاری، معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك



33

وژیه انهم صنعت و معدن روزانهم عصر اقتصاد

مــی کنــد و مــی افزایــد: »نکته بعــدی طرح افزایــش درصد پوشــش ضمانت نامه 
است که نیاز به پیگیری و تصویب از سوی مجمع عمومی صندوق دارد. چرا که 
براســاس آســیب شناسی که انجام شده است متاسفانه این پوشش 7۵ تا 8۵ 
درصدی مشکالت وچالش هایی برای متقاضیان ضمانت نامه ایجاد کرده است 
به این دلیل که باید به موازات هم، یک سری وثایق را برای صندوق و یک سری 
وثایق را برای نظام بانکی تامین کنند که این امر بروکراسی و دوباره کاری ایجاد 
میکند یعنی تولید كنندگان برای تامین وثایق هم با بانک  هم با صندوق ضمانت، 
طرف هستند. پیشنهاد ما به مجمع محترم این است که براساس بررسی های 
کارشناسانه ای که انجام شده به صندوق اجازه دهند تا سقف پوشش ضمانت 
نامــه بــه 90 درصــد اصــل و ســود تســهیالت افزایــش یابــد .ایــن موضــوع یکی از 
پیشنهادهای صندوق است که امسال قرار است به مجمع ببریم و اگر ان شالله 

تصویب شود، صندوق می تواند سقف پوشش ضمانت را افزایش دهد.«
5- لزوم افزایش ریالی سقف صدور ضمانت نامه ها

وی از پیشــنهاد این صندوق برای افزایش ســقف صدور ضمانت نامه ها 
خبر می دهد و می گوید: »نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است موضوع 
افزایش ریالی سقف صدور ضمانت نامه است. در حال حاضر سقف ریالی 
صدور ضمانت نامه سه میلیارد تومان است که اواخر سال 93 مصوب شده 
اســت. با توجه به تورم دو- ســه ســال اخیر، ممکن اســت این میزان، کارآیی 
الزم را برای صنایع کوچک نداشته باشد. هزینه های تولید اعم از مواد اولیه 
و ســایر ملزومات به شــکل تصاعدی افزایش یافته و بعضا ســه یا چهار برابر 
شــده اســت. بررسی های انجام شده و ارقام درخواستی ضمانت نامه هایی 
که در سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه ثبت شده، نشان می دهد که 
سه میلیارد دیگر پاسخگوی نیاز صنایع کوچک نیست و این نیاز افزایش پیدا 
کرده اســت. ما به دنبال افزایش دو برابری این رقم هســتیم. این پیشــنهاد 

هم با گزارش توجیهی الزم تهیه شده و آماده ارسال به مجمع است که اگر 
موافقت کنند با توجه به این که ما افزایش سرمایه صد میلیارد تومانی را  در 
سال 97 -98 داشته ایم می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و ضمانت 
نامه هایی با ارقام باالتر برای صنایع کوچک صادر کنیم که بتوانند تسهیالت 

مناسب تری را دریافت کنند.«
او بیان می کند: »ما طی دو - سه سال گذشته مدلهای اعتبار سنجی مان 
را به روز رسانی کرده ایم و با مطالعه، میزان ریسک مان را کاهش داده ایم 
که این عوامل نیز در ایجاد رویکرد تسهیل گرایانه برای صدور ضمانت نامه 

تاثیر گذار بوده اند.«
6- گروه بندی متقاضیان در 6 دسته مختلف

محمدیاری در پایان به گروه بندی متقاضیان اشاره و اظهار می کند: »در 
بحــث دریافــت وثایق و تضامین از طرف صندوق نکته ای که طی ســال های 
گذشته مغفول واقع شده بود این است که بین متقاضیان معتبر و افرادی 
که  از درجه اعتبار الزم برخوردار نبودند خیلی تفاوت قائل نبودیم و تقریبا 
از همــه متقاضیــان بــه یــک شــکل وثایــق دریافت میشــد، اما با به روزشــدن 
اطالعات، امروز شــش دســته متقاضی داریم و طی جلســاتی که در یک ماه 
گذشته داشتیم با توافق کمیته فنی و هیات مدیره صندوق برای گروه هایی 
که حائز نمرات اعتباری باال هستند با شرایط خیلی سهل تری ضمانت نامه 
صادر میکنیم به نحوی که برای گروه های A و B به صرف  امضای مدیر عامل 
و اعضای هیات مدیره ضمانت نامه صادر می شود. برای گروه هایCDE  نیز 
امتیازاتی داریم مثل کاهش میزان و نوع وثیقه و تعداد ضامن که می توانند 
با شرایط سهل و آسانتری تسهیالت دریافت کنند به این ترتیب ما نیز می 
توانیم برای تامین مالی صنعت گران با تســهیالت بهتری در خدمت صنایع 

کوچک باشیم. «
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تفکــر بهــره بــرداری از معــادن زغال ســنگ در اســتان کرمــان از زمانی 
شکلی جدی به خود گرفت که کارخانه هایی مانند ذوب آن اصفهان نیاز 
روزافزونی به تامین کک مورد نیاز کوره بلند خود داشتند. به همین دلیل 
اکتشاف و بهره برداری از چنین معادنی از سال های آغازین  یا میانه دهه 
چهل ،یعنی 1344 و1345 در دستور کار قرار گرفت. برهمین اساس بود 
کــه پژوهــش هــای زمین شــناختی که آن زمــان تحت اختیار شــركت ملی 
ذوب آهــن ایــران به عنوان شــرکت باالدســت شــرکت معادن زغال ســنگ 

کرمان بود از همان سال ها آغاز شد.
سرفصل هایی مانند اكتشاف و تحقیقات وسیع در نواحی حاوی ذغال، 
طراحــی، ســاخت و تجهیــز معــادن زغال ســنگ كرمــان، تغلیــظ ذغال ســنگ 
استخراج شده و تولید كنسانتره زغال سنگ، نیز به عنوان موضوع فعالیت 
شركت با توجه به ماده 2 اساسنامه تصویب شد. در بخش های دیگر این 
اساسنامه نیز تاکیداتی گنجانیده شد تا انجام عملیات اكتشاف مواد معدنی 
و آبهای زیر زمینی و نقشــه برداری ســطحی و عمقی و حفاری ژئو فیزیكی 
ومغزه گیری و آب شناسی و تعیین ذخیره و كلیه امور مربوطه اجرایی شود. 
در ادامــه طراحــی، تجهیــز و بهــره بــرداری از معــادن و ســایر فعالیتهای 

تاسیســاتی،  راهســازی،  ســاختمانی،  قبیــل  از  مرتبــط 
احداث و راه اندازی كارخانجات و صنایع فرآوری معدنی، 
كلیه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات 
و واردات قطعــات و تجهیــزات، محصــوالت و مــواد و 
مصالــح مربــوط بــه معــدن و صنایــع معدنــی و همچنین 
توزیــع، حمــل و نقــل و هرگونه عملیاتی كــه به نحوی از 

انحا با اهداف فوق مرتبط باشد نیز شکل بگیرد.
همچنین در این اساسنامه مقررشد انجام فعالیتهای 
پیمانــكاری مشــتمل بــر مشــاوره ؛پیمــان مدیریت ؛ارائــه 
از  خــارج  و  داخــل  در  بازرگانــی  و  مهندســی  خدمــات 
كشــور مرتبط با معادن و صنایع معدنی،ســرمایه گذاری 
و مشــاركت در طرحهــا و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی 
مرتبط با فعالیتهای شــركت،انجام فعالیتهای فرهنگی و 
آموزشــی ؛تحقیقاتــی و پژوهشــی و كمك به موسســات 
آموزشــی عــام المنفعــه در چهر چوب قوانیــن و مقررات 

جاری كشور و انجام كلیه امور معامالتی و مبادرت به سایرامور عملیاتی كه 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری كشور برای تحقق 
اهداف شركت الزم و یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شركت 

ضرورت داشته باشد.
در ترســیم عملکرد کلی شــرکت زغال ســنگ کرمان در حوزه جغرافیایی 
تاکید شد تا از آنجا که معادن زغال سنگ كرمان که از نظر موقعیت ناحیه ای 
در قســمتی از شــرق مركز ایران و در قســمت جنوب شــرق ســنكلینیوریوم 
كرمان – بهاباد )كه خود قسمتی از شمال شرق بخش چین خوردگی یزد – 

كرمان كه در بخش شمالی دپرسیون جازموریان است( واقع شود.
مناطق تحت پوشــش این شــرکت که همگی در شــمال اســتان کرمان 
واقع شده اند؛ عبارتند از هشونی، پابدانا، همكار، هجدك، كمسار، آب نیل 
و كارخانه  زغالشویی زرند که فرآیند فرآوری زغال های این معادن را دنبال 

می کنند.
راه آســفالته از كرمــان بــه زرنــد- راور و كوهبنــان، 
خــط آهــن تهــران – كرمــان ؛ در شهرســتان زرنــد جهــت 
حمل كنســانتره به اصفهــان از كارخانه ذغالشــویی زرند 
و فــرودگاه بیــن المللی كرمان ، شــیوه های ارتباطی برای 
این شــرکت در حوزه کاری هســتند که در حقیقت حلقه 
ارتباطــی جــاده ای/ریلی/هوایــی آن را تکمیــل   راه هــای 

می کنند.
برنامــه هــای در دســت اجرایــی کــه مــد نظر شــرکت 
ذغالســنگ کرمــان قــرار گرفتــه اســت؛  پروژه هــای مانند 
طــرح توســعه و تجهیز افــق های زیرین و باالیــی 2400+ 
معــدن هشــونی، طــرح توســعه و تجهیز افق هــای زیرین 
2400+ معدن پابدانای اصلی، افزایش تولید زغال سنگ 
حرارتــی در معــدن اولیــه آب نیل جنوبــی وافزایش تولید 

ذغالسنگ كك شو معادن همكار است.
دکتر باقر نیک طبع، مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ 
کرمــان در یکــی از جلســات کاری بــا محوریــت موضــوع تولیــد که بــا حضور 
مهنــدس رنجبــر معاون بهــره برداری، مدیــران معادن و کارخانه زغالشــویی 
 برگــزار شــد بــا اشــاره بــه بــه منویــات مقــام معظم رهبــری در ســال جدید و

در خصوص دستور معظم له در باب تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید 
دارد تا با توجه به افزایش هزینه ها و نیروی انسانی و به رغم مشکالتی که 
بر سر راه است باید برای رسیدن به افق نهایی مجموعه که همانا افزایش 

تولید کیفی و ایمن است؛ گام های بلندتری برداشت.
دکتر نیک طبع، کیفیت باال در ارســال کنســتانتره به مصرف کنندگان 

هدف گذاری شرکت معادن زغال سنگ کرمان؛

افزایش تولید در امتداد رشـد ایمنی و رفـاه 

برنامه های در دست اجرایی که 
مد نظر شرکت زغالسنگ کرمان 

قرار گرفته است  پروژه های 
مانند طرح توسعه و تجهیز 

افق های زیرین و باالیی 2400+ 
معدن هشونی، طرح توسعه و 
تجهیز افق های زیرین 2400+ 
معدن پابدانای اصلی، افزایش 
تولید زغال سنگ حرارتی در 
معدن اولیه آب نیل جنوبی 
 وافزایش تولید زغال سنگ 
كك شو معادن همكار است
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محصول را وظیفه سیستم برمی شمرد و ادامه می دهد که عزت، عظمت و 
اقتدار مجموعه مرهون تولید بیشتر خواهد بود و یقینا ذره ذره تولید بیشتر 
در زندگی کارگران عزیز نمود خواهد داشــت. وی  کارگران عزیز را چشــم و 

چراغ مجموعه می داند.
در ادامه این جلسه مهندس رنجبر، معاونت بهره برداری شرکت، روند 
تولیــد ایــن مجموعــه را رو بــه افزایش و بهبود قلمداد می کند و با مقایســه 
آماری تولید ماه قبل با ماه های مشــابه ســال های قبل، قاطعانه از مدیران 

معادن درخواست افزایش تولید را مطالبه می کند. 
وی  تولیــد همــراه بــا کیفیت را یکی از انتظارات اصلی خود برشــمرده و 
ادامــه مــی دهد: شــرایط الزم جهت افزایش تولید همراه با کیفیت و ایمنی 

کامال فراهم است.
براســاس ایــن گــزارش مهنــدس توفیــق رئیــس هیــات مدیــره شــرکت، 
کیفیت نهایی تولید را یکی از اصلی ترین راهکارهای افزایش درآمد می داند  
و اضافــه مــی کنــد کــه  می توان بــا ارائه روش های علمی راه مناســب جهت 

بهبود کنترل کیفیت جهت پیشرفت را مهیا نمود.
مهنــدس مقدم ،مدیــر کارخانه زغالشــویی زرند نیز  ضمــن ارائه گزارش 
عملکرد مجموعه تحت امر عنوان می کند با تمام تالش پیگیر رفع مشکالت 

جهت بهبود محصول خروجی از زغالشویی زرند هستیم.
بــر پایــه اخبار منتشــره فعالیت های این شــرکت از دید مقامات ارشــد 
استانی نیز  پنهان نمانده است . دکتر علی زینی وند ، استاندار کرمان هم 

در بازدیــد هــای خــود از ایــن مجموعــه، خدمــات حدود یکســاله مدیر عامل 
شــرکت معادن زغال ســنگ کرمان را قابل تقدیر دانسته و گفته: الزم است 

روند رو به رشد مجموعه های تولیدی را شاهد باشیم.
وی کارگران را اســوه صبر و اســتقامت دانســته  ادامه می دهد که باید  
بــه دنیــا ثابــت کنیــم ملت شــریف ایران تا پای جان محکم و اســتوار پشــت 

انقالب خواهند بود.
این تاکید اســتاندار کرمان در مقطعی بر زبان رانده می شــود که مردم 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم هستند و این تصریح 

در کالم مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت نیز جاری می شود.
همچنین ســرکار خانم  عفت شــریعتی کوهبنانی مردم شــریف زرند و 
کوهبنــان در مجلــس شــورای اســالمی نیــز به تالش های مجموعه شــرکت 
زغال ســنگ کرمــان اشــاره مــی کند و می گوید: هنر این اســت کــه بتوان در 
مــدت زمــان کوتــاه خدمــات گســترده ارائــه داد کــه البته این وظیفــه تمامی 

مدیران است
بنابــر ایــن بــه نظــر می رســد چنانچــه دولتمــردان و مجلســیان در کنار 
تولید کنندگان حوزه صنعت زغال سنگ  بمانند وبی آنکه این مجتمع صنعتی 
طلب کمک های خاص از نهادهای حاکمیتی  داشته باشد ، با یاریگری های  
ضمنی خود،پشتیبان  امر تولید بیشتر باشند، منویات مقام معظم رهبری 
در ســال جدیــد بــا موضوعیــت تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایــی ها نیز به 

بهترین شکل ممکن اجرایی خواهد شد.
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توســعه  گــذاری  ســرمایه  شــرکت 
معادن و فلزات یکی از پنج شرکت بزرگ 
ســرمایه گــذاری در ایــران اســت کــه در 
بخــش های اســتخراج کانــی های فلزی 
فعالیت می کند و فلزات اساسی معادل 
90 درصد ترکیب دارایی های شــرکت را 
در سال گذشته تشکیل می دهند. این 
شــرکت متشــکل از ســهامداران عمــده 
مجموعــه های بــزرگ معدنــی و فوالدی 
ایــران از قبیــل شــرکت هــای معدنــی و 
صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهرزمین، شرکت ملی 
مــس، معدنــی و صنعتــی صبانــور، مجتمــع فوالد خراســان، آهن و فــوالد ارفع 

است. 
اســتقرار مدیریت جدید در این شــرکت و آغاز تدوین اســتراتژی جامع برای 

هلدینــگ، بــه ویــژه نــگاه مشــارکت جویانــه در حــوزه برنامــه 
ریــزی اســتراتژیک ایــن مجموعه بزرگ با شــرکت هایی چون 
گروه ســرمایه گذاری امید، ســرمایه گذاری غدیر، ذوب آهن 
اصفهان و.... می تواند به منزله نقطه عطفی در فعالیت ها 

و ورود به فصل دیگری از توسعه این شرکت قلمداد شود. 
در ادامــه مصاحبــه مــا را بــا دکتــر امیرحســین نــادری 
مدیرعامل جدید این مجموعه درباره اوضاع تولید در زنجیره 
فوالد کشور و همچنین طرح های توسعه شرکت های گروه 

»ومعادن« می خوانید:
  اوضــاع زنجیــره فــوالد کشــور را در راســتای تحقــق 

چشم انداز 1404 چگونه می بینید؟
بــرای تحقــق برنامــه افــق 1404، ظرفیت ســازی الزم در 
بخش فرآوری کنســانتره و تولید گندله آهن، باالتر از میزان 
مــورد نیــاز انجــام شــده اســت، بطوری کــه در موازنــه زنجیره 

فوالد در سال 1399 بر اساس ظرفیت اسمی، مازاد کنسانتره سنگ آهن حدود 
8 میلیون تن و مازاد گندله حدود 12 میلیون اســت. در این بخش اقدام خوبی 
انجام شده است لیکن جهت حصول توازن در زنجیره، در بخش آهن اسفنجی، 
الزم اســت در تکمیــل و عملیــات اجــرای طرح هــای در دســت اجــرا ســرعت عمل 

بیشتری اعمال شود.
در خصوص شمش فوالدی، ظرفیت سازی الزم برای تحقق هدف تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد خام محقق شده و باتوجه  به نیاز داخلی در این بخش، امکان 

صادرات نیز پیش بینی شده است.
در بخش مقاطع طولی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی نیز ظرفیتی 
که ایجادشــده بســیار باالتر از مقدار هدف گذاری شــده اســت که بیانگر اشــباع 

بودن این حلقه از زنجیره تولید است.

نکتــه بســیار حائــز اهمیت این اســت که برای تحقق چشــم انــداز 1404، ما 
ساالنه به 162 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم، درحالیکه ظرفیت تولید کشور 
140 میلیون تن در سال است و با این حساب، هر ساله به میزان 22 میلیون تن 
کمبود سنگ آهن داریم، بنابراین گلوگاه اصلی زنجیره فوالد کشور تأمین سنگ 

آهن و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است.
  هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در این زنجیره در چه 

موقعیتی قرار دارد؟
در حــال حاضــر عمــده ســرمایه گذاری این شــرکت در زنجیره ســنگ آهن و 
فوالد متمرکز اســت.  بیشــترین سهم بازار شــرکت های زیرمجموعه »ومعادن« 
در تولیــد کنســانتره و گندلــه اســت. بنــا داریــم بــا همــکاری و هماهنگی شــرکای 
استراتژیک خود نظیر گروه سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری غدیر برنامه ای 
متمرکز برای ایجاد توازن در زنجیره تولید را به طور جدی دنبال کنیم. همچنین 
بر اساس استراتژی های جاری برای ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصوالت و ورود 

به عرصه تولید فلزات استراتژیک آینده خواهیم کوشید. 
  اخیراً تفاهم نامه ای با گروه ســرمایه گذاری امید 

امضا کرده اید؛ در مورد این تفاهمنامه توضیح دهید؟
شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه 
ســرمایه گــذاری امیــد، دو هلدینــگ بزرگ معدنی در ســطح 
کشــور هســتند که ســهام عمده شــرکت های بزرگ معدنی 
و صنعتــی گل گهــر، چادرملــو و گهرزمیــن بــه ایــن دو تعلق 
دارد. امضــای ایــن تفاهــم نامــه کمــک خواهــد کــرد کــه در 
راهبــری شــرکت هــای زیرمجموعــه، هماهنگی و مشــارکت 
بیشتری داشته باشیم. قطعا این هماهنگی و سیاستگذاری 
مشــترک هم افزایی و بهره وری بیشــتر این شــرکتها را هم 
در مدیریــت کالن شــرکتها و هــم در تعاملــی کــه بــا یکدیگر 
می توانند داشــته باشــند، افزایش خواهد داد. اهمیت این 
مشــارکت اســتراتژیک زمانی روشن تر می شــود که در نظر 
بگیریــم ســهم »ومعادن« و گــروه امید مجموعــاً در زنجیره 
فــوالد کشــور، بالــغ بــر 6۵ درصــد از تولیــد کنســانتره، حــدود 40 درصــد از تولید 
گندلــه، 24 درصــد از تولیــد آهن اســفنجی، 12 درصد از فوالد خــام و ۵ درصد از 

تولید محصوالت فوالدی است.
تدوین ســند برنامه ریزی توســعه مشــترک این دو هلدینگ بزرگ صنعتی و 
معدنی بهانه ای است تا دو شرکت نهایت همکاری و همفکری را با یکدیگر داشته 
باشند. اعتقاد داریم این همکاری در درجه اول منافع سهامداران هر دومجموعه 
و در نگاه کالن، توسعه بیشتر صنعت کشور را در حوزه معدن و صنایع معدنی 

در پی خواهد داشت. 
  اجرای طرح های توسعه شرکت های این گروه چه تاثیری بر تولید در 

زنجیره فوالد خواهد گذاشت؟ کمی در این باره توضیح دهید.
در حال حاضر، مجموع ظرفیت تولید کنسانتره و گندله در منطقه گل گهر 

تنـوع در محصول و توازن در تولید
 دو رویکـرد مهـم »ومعـادن« 

شرکت سرمایه گذاری توسعه 

معادن و فلزات و گروه سرمایه 

گذاری امید، دو هلدینگ بزرگ 

معدنی در سطح کشور هستند 

که سهام عمده شرکت های 

بزرگ معدنی و صنعتی گل 

گهر، چادرملو و گهرزمین به 

این دو تعلق دارد
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بــه ترتیــب 26.9 و 19.۵ میلیــون تن اســت که در صورتی که طرح های توســعه 
گهرزمین به مرحله اجرا برسد، این میزان به 28.4 و 22 میلیون تن می رسد. ما 
برای تحقق این میزان تولید کنسانتره، به 4۵ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم 
که با توجه به برنامه استخراج منطقه، امکان تولید این میزان سنگ آهن تا 1۵ 
سال آینده وجود دارد. با توجه به کمبود سنگ آهن جهت تأمین خوراک پایدار 
کنســانتره و گندله ســازی در منطقه گل گهر و همچنین لزوم تأمین بخشــی از 
نیاز کنسانتره کشور، احداث واحد جدید کنسانتره و گندله سازی با چالش های 

جدی رو به رو خواهد بود.
در حال حاضر مجموع ظرفیت واحدهای احیای موجود در منطقه گل گهر 
7.2 میلیــون تــن اســت کــه در صورت تحقق طرح های توســعه به میــزان 12.4 

میلیون تن خواهد رسید.
همچنیــن مجمــوع ظرفیت واحدهای احیا در منطقــه چادرملو ۵.1 میلیون 
تن است که با توجه به کمبود 4 میلیون تنی گندله برای رسیدن به این میزان 
تولید آهن اسفنجی، احداث واحد 4 میلیون تنی گندله سازی توجیه پذیر بنظر 

می رسد.
در منطقــه گل گهــر، مجمــوع ظرفیــت واحدهای فــوالدی و تولید محصول 
نهایــی بــه ترتیــب ۵.۵ و 6.3 میلیــون تن اســت کــه با اجرای طرح های توســعه 
ایــن مقــدار بــه ۵.8 و 6.6 میلیــون تــن خواهــد رســید. همــان طــور کــه قبــال 
 اشــاره شــد ظرفیــت بــرای تولیــد محصــول نهایــی بســیار بیشــتر از هدفگــذاری 

است.
شــرکت چادرملو چندین طرح توســعه در دســت اجرا دارد که با اجرای این 
طــرح هــا، ظرفیت تولید کنســانتره، گندله و آهن اســفنجی به ترتیــب به 11.4، 
12.۵ و 7.8 میلیون تن ارتقا می یابد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح ها 

چیزی حدود 1 میلیارد یورو است.
 ، D19 با فرض تولید 11.4 میلیون تن کنسانتره در سال و با احتساب ذخایر
شرکت حدود 8 سال سنگ آهن مورد نیاز را در اختیار دارد و برنامه ریزی شده 
است این شرکت با توسعه اکتشافات و استفاده از منابع دیگر، مواد اولیه خود 

را برای سالهای آتی تامین کند. 

  شــما چــه راهکارهایــی بــرای بــرون رفــت از چالش هــای فعلی زنجیره 
فوالد پیشنهاد می دهید و چه اقداماتی را انجام داده اید؟

چالش اصلی زنجیره فوالد در حال حاضر تامین مواد اولیه است. سرمایه 
گذاری و توجه ویژه به بخش اکتشاف برای تامین مواد اولیه مناسب و کافی و 
استفاده از دانش و فناوری مدرن می تواند تا حد زیادی نگرانی هایی را که در 
این حوزه وجود دارد،  برطرف کند. در این خصوص برنامه های مهمی در زمینه 

اکتشاف داریم که در زمان مناسب اعالم خواهد شد.
موضــوع دیگــری کــه الزم اســت مــورد توجــه ویــژه قــرار گیرد مســاله تأمین 
زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل است. توسعه حمل و نقل ریلی و 
دریایی امکان دسترسی آسان و به صرفه را به بازارهای داخلی و خارجی فراهم 
می کند و امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را تسهیل می کند. این بخش 
از جایگاه ویژه ای در سیاســت های اقتصادی کشــور برخوردار اســت و شــاخص 

مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود. 
در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری هــای مهمــی در قالــب یکــی از شــرکتهای 
زیرمجموعه به نام شــرکت مدیریت بین المللی همراه )جاده، ریل، دریا( شــده 

است و اقدامات زیربنایی مهمی را دنبال می کنیم.
بســیار امیدواریــم بــا اســتقرار دولــت جدیــد همراهــی هــای بیشــتری برای 
پشــتیبانی از صنعت کشــور و رفع موانع تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی 
صــورت گیــرد. عــدم اعمال محدودیــت در صادرات محصــوالت در میان مدت و 
امکان استفاده مستقیم و بدون واسطه از درآمدهای صادراتی برای تامین مالی 

واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی
اصالح قوانین مالیاتی؛ افزایش مالیات بر تقسیم سود و کاهش مالیات بر 

افزایش سرمایه و درآمد شرکت ها
عدم دخالت دولت در تنظیم قیمت ها و پرهیز از قیمت گذاری دستوری

تامین مالی ارزی صنایع غیرصادراتی متضرر از تحریم ها با ارائه تسهیالت 
ارزی با سود و کارمزد پایین

از جملــه اقداماتــی اســت کــه از دولــت جدیــد بــرای حمایــت از این صنعت 
انتظار داریم.
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جــای جــای اســتان کرمــان همچنــان کــه ماننــد نگینــی 
برتــارک تاریــخ و فرهنــگ و هنــر ایران زمین می درخشــد، به 
موازات این افتخار در تمام ده ها ســال گذشــته از پیشــرفت 
صنعتــی نیــز غافل نمانده اســت.وجود مجتمع های صنعتی 
و اقتصــادی عظیــم نــام  ایــن اســتان را بیش از پیش بر ســر 

زبان ها انداخته است.   
در بخــش صنعــت ، بــه جــز کارخانجــات بــزرگ خــودرو 
سازی، مس ،الستیک و …. که هزاران نفر شاغل را در خود 
جای داده است ، انواع کارخانجات و واحد های تولیدی نظیر 
صنایع غذایی و آشــامیدنی ، تولید منســوجات ، کارخانجات 
تولیــدی پوشــاک، محصــوالت چوبــی ،کاغــذی ، شــیمیائی 

،پالســتیکی ،کانــی غیــر فلزی، تولیــد فلزات اساســی ، تولید ماشــین آالت 
تولید مولد برق ، رادیو و تلویزیون و لوازم الکترونیکی و الکتریکی وســایل 
نقلیه موتوری سبک ،تریلر و..... صنعت فوالد نیز خودی نشان داده است. 
در ایــن میــان شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان به عنــوان یکی از 

مجموعه های بزرگ این حوزه فعالیت می کند.
آنطــور کــه مهنــدس علــی عباســلو مدیــر عامــل 
شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان اظهــار می کند  
مجتمــع مذکــور در برنامه های خود احــداث 7 کارخانه 

را در دستور کار قرار داده است.
وی مــی افزایــد: دو کارخانــه احیــاء بــه ظرفیت دو 
میلیون تن آهن اســفنجی، دو کارخانه ذوب و ریخته 
گری با ظرفیت دو میلیون تن شمش فوالدی در سال 
و ســه کارخانه نورد و فوالد آلیاژی به ظرفیت تولید 2 
میلیــون تن محصــوالت نوردی و آلیــاژی 7 کارخانه ای 
اســت کــه تولید کیفــی و کمی محصــوالت هدفگذاری 

شده را ارتقا می بخشد.
  ماموریــت هایــی برای ارتقــا در تولید با فناوری 

مدرن و اشتغال هرچه بیشتر
عباســلو ادامــه مــی دهــد:  در ســند ماموریت این شــرکت آمده اســت 
کــه بتوانــد برنامــه هــای توســعه ای خــود را به گونــه ای پیش ببــرد تا تولید 
انواع مقاطع فوالدی طویل ساختمانی با استفاده از تکنولوژی های نوین ، 
سرمایه انسانی توانمند و با رعایت الزامات زیست محیطی در جهت خلق 
ارزش افزوده برای ذی نفعان و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه و کشور 
را به گونه ای رقم بزند تا هیچ بخش از وظایفی که مدیریت کالن شــرکت 

برای خود در نظر گرفته است از دستور کار خارج نشود.
مدیر عامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  با بیان این که سند 

چشــم انداز افق 1404  نیز با ســرفصل هایی خاص برای 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  تعریف شده است 
که  بر اساس سرفصل ها یکی  از بزرگترین شرکت های 
فــوالدی منطقه و تکمیل کننده زنجیــره فوالد در منطقه 
گل گهر،بــا تولیــد 3/7 میلیــون تــن آهــن اســفنجی 2.5 
میلیون تن شــمش فوالدی و 1 / 1 میلیون تن محصوالت 

نوردی و آلیاژی خواهد شد.
وی همچنیــن در خصــوص ایــن کــه در روزهایــی کــه 
عوامل مختلف خارجی و داخلی، خواســته یا ناخواسته، 
تــالش هــای اقتصادی را  تحــت تاثیر منفی خود قرار می 
دهنــد نیــز گفت: چنین مجتمــع فعالی هدفگــذاری های 
خود را  باید ادامه دهد مدیران این مجموعه در این خصوص اندیشه کرده 

اند تا مشکالت به حداقل ممکن برسد.
یک پرسش این است که  از نظر  این مجموعه چشم انداز رو به رشد 
بــازار جهانــی فــوالد بــرای  مدیریــت فوالد ســیرجان چه مفهومی  داشــته و   
برای بهره برداری مناسب از این فرصت چه برنامه ای در 

نظر گرفته است ؟
مهنــدس عباســلو در ایــن خصــوص مــی گویــد: بــا 
توجه به روند افزایشــی قیمت جهانی ســنگ آهن که به 
دلیــل افزایــش تقاضای فوالد در ســطح جهان می باشــد 
فرصتی اســت برای صنایع مرتبط در این زمینه و شــرکت 
مجتمــع جهــان فوالد ســیرجان نیــز با تدویــن برنامه ها و 
پروژه هایــی جهــت افزایــش ظرفیــت واحــد هــای تولیدی 
موجود و پروژه های در دست احداث شامل کارخانجات 
احیــا مســتقیم، فــوالد ســازی ، کالف و اکســیژن ،فــوالد 
 آلیاژی بطور جدی در پی افزایش تولید در سال های آتی

 است.
  تعمیــر و نگهــداری مطلوب با اســتفاده حداکثری 

از  توان داخلی
وی در پاسخ به این پرسش که که آیا فوالد سیرجان در زمینه استفاده 
از تــوان داخلــی در تعمیــر و نگهداری خطــوط تولید خود و همچنین برنامه 
هــای توســعه ای خطــوط اقــدام عملی یا برنامــه اجرایی در دســت دارد  نیز 
اظهــار کرد:فعــاالن ایــن مجموعــه معتقــد نــد کــه در ارتبــاط بــا کارخانجات 
تولیــدی موجــود شــامل کارخانه احیا مســتقیم ، فوالد ســازی و نورد ، کلیه 
فعالیت های تعمیراتی ماهیانه توســط پرســنل واحد تعمیرات برنامه ریزی 

و اجرا می گردد. 
عباســلو مــی افزایــد: در ارتباط با تعمیرات اساســی ســالیانه نیز تا حد 

مهندس علی عباسلو تاکید کرد:

 ترسیم  افق های جدید توسعه و پیشرفت 
در شرکت مجتمع جهان فوالد سیـرجان

در حوزه تولید فوالد، طبیعتا 
نوسانات نرخ ارز و تحریم ها، 
بر تهیه تجهیزات و برخی مواد 
اولیه تاثیر منفی گذاشته و اگر 

چه تولید در بزرگ ترین مجموعه 
صنعتی شرق کشور با قدرت 
ادامه یافته است، اما افزایش 
طبیعی هزینه های تولید امری 

اجتناب ناپذیر است
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امــکان فرآینــد ســاخت تجهیــزات و تعمیرات تجهیزاتی که حساســیت باال 
دارد توســط پرســنل ایــن شــرکت انجــام و بخــش دیگــر از طریــق فراخوان 
عمومی به پیمانکاران سطح شهرستان و استان در اولویت اول و خارج از 

استان در اولویت بعدی قرار دارد.
مدیــر عامــل شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان   در پاســخ به این 
پرســش که روند رو به رشــد صنعتی ســازی در بخش ســاختمان با تغییر 
ســبد مصــرف مقاطــع فوالدی همراه اســت و  آیا برای پاســخ بــه این نیاز و 
هماهنگــی بــا بــازار برنامــه ای در دســت دارید نیز بیان می کنــد:در برنامه 
ریــزی صــورت پذیرفتــه جهت شناســایی نــوع محصول پروژه ها در دســت 
احداث،مطالعــات کاملــی بروی نیازمندی های بــازار آتی صورت پذیرفته و 
نوع محصول نیز متناسب با این نیاز مندی در مطالعات اولیه مد نظر قرار 
گرفته است.در ضمن سبد محصول تولیدی شمش جهان فوالد سیرجان 

قابلیت تبدیل به انواع مقاطع فوالدی را دارد.
  ایجاد اشتغال متناسب با نیاز پروژه های جدید

ایــن فعــال ارشــد صنعــت فوالد کشــور در پاســخ به این پرســش که 
بــا توجه به هدف گذاری شــرکت جهت تبدیل شــدن بــه بزرگترین تولید 
کننده در منطقه ، پیش بینی شان  از اشتغالی که ایجاد می کنند چیست  
و چه استراتژی برای جذب منابع انسانی در پیش گرفته اند نیز می گوید: 
با توجه به  برنامه ریزی های انجام گرفته ، تعریف و شــروع پروژه های 
جدید متناســب با ســاختار ســازمانی کارخانه ها ، نســبت به جذب نیرو 
اقدام خواهد شد. در حال حاضر پروژه های ساخت کارخانه احیا شماره 

دو ، کارخانــه احیــا مــگا مــدول  ، کارخانه فوالد ســازی شــماره دو و پروژه 
فوالد الیاژی بردســیر در دســت اقدام می باشــند و بدیهی اســت مطابق 
با شــرایط منطقه و در جهت پیشــبرد مســئولیت های اجتماعی از طریق 
فراخوان عمومی نسبت به ایجاد فرصت اشتغال برای افراد بومی اقدام 

خواهد شد.
عباسلو در حصوص این سوال که تامین خواسته در سال های آتی از 
جدی ترین نیازهای صنعت فوالد ایران خواهد بود ،بنابراین  پیشنهادهای 
آنها  در این زمینه به برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت فوالد چیست 
، گفت: برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت فوالد به خوبی آگاه هستند 
کــه بایــد مطابــق با ظرفیت های موجود ســنگ آهن کشــور، بــرای  احداث 
کارخانجات فوالدی در کشور برنامه ریزی کنند و عدم توازن در این زنجیره 
تولیــد ، صنعــت فــوالد کشــور را دچار مشــکل خواهد کرد همچنیــن ما در 
مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان نیز  محصــوالت تولیدی خود را بر اســاس 
آنالیــز در خواســتی مشــتری از لحــاظ کیفــی و کمــی و در زمان مــورد مقرر 

تحویل مشتریان خود می نماییم .
بدین ترتیب می توان با قاطعیت گفت بر اســاس اســتراتژی های مد 
نظــر فعــاالن شــرکت مجتمع جهــان فوالد ســیرجان همــه نیازهای کشــور 
درتولید محصوالت فوالدی که خالق ارزش افزوده باال هســتند با تکیه بر 
تــوان و دانــش داخلــی برطــرف خواهد شــد و این شــرکت افــق های جدید 
 توســعه و پیشــرفت صنعــت فــوالد ایــران  را بیش از پیــش محقق خواهد 

کرد.
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یکــی از عظیــم تریــن بنــگاه هــای فعــال در حوزه  فوالدی کشــور، شــرکت 
مجتمــع فــوالد خراســان اســت که بــه اعتقاد کارشناســان این حــوزه به عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد در خط مقدم جبهه صنعتی شرق کشور، از سال 

1380 کار خود را آغاز کرده است.
البته ایده شــکل گیری این شــرکت در ســال 13۵0مدنظر قرار گرفته بود که 
اخــذ صــدور موافقــت اصولــی برای احداث یــک واحد نورد مقاطع ســاختمانی به 
روش احیــا در نیشــابور را در ســال 13۵6 در ایــن مجموعــه شــاهد بودیــم و پس 
از آن تکمیل و توســعه بخش های مختلف آن، یکی پس از دیگری این مجتمع 

عظیم را گسترش داد.
در ســال 1362 نیــز بررســی و مطالعــه همــه جانبه در اســتان خراســان برای 
اســتقرار یــک مجتمــع بــزرگ فوالدســازی بــا ظرفیت ســاالنه 1.8 میلیــون تن در 
دســتور کار قرار گرفت.با پایان یافتن مطالعات مهندســی و مکان یابی و تعیین 
محــل اجــرای طــرح در 1۵ کیلومتــری شــمال غــرب شهرســتان نیشــابور )توســط 
شرکت ایریتک( و آغاز فعالیت های تملک 1400 هکتار زمین مورد نیاز، تجهیز و 
آماده ســازی ســایت در اراضی فعلی در ســال 1368و تاســیس شرکت با سرمایه 
اولیه1.۵میلیارد ریالی با شــراکت شــرکت ملی فوالد و بانک ســپه در ســال 1369 

آهنــگ شــتاب شــکل گیــری ایــن مجموعــه را تندتــر کــرد.
خودکفایــی صنعتــی ، مقوله ای بود که طی ده های گذشــته 
مــد نظر مدیران ارشــد نظام صنعتی کشــور قــرار گرفته بود 
و بــر ایــن اســاس ایــن مجتمــع بــزرگ فــوالدی با هــدف رفع 
وابســتگی بــه محصوالت اســتراتژیک و نیز با بهــره گیری از 
پیشرفته ترین تکنولوژی و استانداردهای ملی و بین المللی 
محصــول و مدیریــت در صنعــت و همچنیــن برخــورداری از 
کادر فنــی مجــرب تولیــد میلگرد، شــمش، آهن اســفنجی و 

بریکت را پیشه خود قرار داد.
هــم اکنــون  فــوالد خراســان طالیه دار تکنولــوژی نوین 
در  کیفیــت  و  معتبــر جهانــی  اســتانداردهای  در صنعــت، 
محصــوالت فــوالدی اســت و در حــال حاضــر ظرفیــت تولید 
فــوالد خــام ایــن مجتمع عظیم صنعتــی1.4  میلیــون تن در 
ســال شــامل: کارخانــه نــورد بــا ظرفیت ســالیانه تولیــد 600 
هزارتــن، کارخانــه فوالدســازی شــماره 1و 2 بــا ظرفیــت 1.4 

میلیون تن، کارخانه آهن اسفنجی1و 2 با ظرفیت 1.6میلیون تن و کارخانه گندله 
ســازی با ظرفیت 2.۵ میلیون تن در ســال و با ایجاد اشــتغال ۵ هزار نفر بطور 
مســتقیم اســت که محصوالت آن در صنایع ســاختمانی، عمرانی، شــرکت های 

نورد کار مورد استفاده قرار می گیرد.
تولیــد محصــوالت فــوالدی در ایــن کارخانــه ســرفصل هــای قابــل اشــاره ای 
دارد کــه پرداختــن بــه تــک تک آنها در حوصله این نوشــته نیســت، امــا می توان 
پرســش هایی کــه تقریبا همــه واحدهای تولیــدی و به خصــوص واحدهای تولید 
فــوالد کشــور بــا آن روبــرو هســتند را  بــه گونه ای مطــرح کرد کــه عالقمندان به 

فعالیت در حوزه فوالد کشور با مطالعه آن، زیر و بم های موجود در این بخش 
مهم صنعت کشــور را بیشــتر بشناســند و در عین حال چراغ راه آنانی باشــد که 
در آینــده می خواهنــد ایــن کار را دنبال کنند. همه می دانند که کشــور ما پس از 
پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی ایران همواره آماج انواع تهدیدها و حمالت 
قــرار گرفتــه و در مقاطعــی اقتصاد و صنعت کشــور را تا آســتانه فروپاشــی پیش 
برده است اما هربار به یاری و نصرت خداوند متعال این خطرات از سر کشور و 

صنعت آن مرتفع شده است.
اما در حال حاضر همچنان مشکالتی بر سر راه تولید که فصل الخطاب همه 
منویات رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران است قرار دارد که اشاره به برخی از 

آنها خالی از لطف نیست.
بطــور نمونــه باید پرســید تحریــم ها)چه داخلــی و چه خارجــی( و همچنین 
عدم تعامالت بانکی چقدر مجتمع فوالد خراسان را در مقوله صادرات به چالش 

انداخته است؟
پاسخ این است که طبیعتا تحریم های خصمانه و غیر حقوقی که بر خالف 
قوانیــن و قواعــد بیــن المللی بر ملت ایران تحمیل شــده، ســاحت های مختلف 
کار و زندگــی ایرانیــان را متاثــر ســاخته اســت و گرچه با مقاومت مــردم ایران، به 
ویژه جهادگران تولید و خودکفایی که در این ســال ها واقعا 
بــه مثابــه جبهه ای واحــد، عمل کرده اند، این رفتار خصمانه 
تاثیــری بــر اراده نظــام و مــردم ما نداشــته اســت، اما طبیعتا 
فشــار غیر الزم و غیر اخالقی را بر مردمی که همواره منادی 

صلح و گفت و گو بوده اند، تحمیل کرده است.
  تداوم تولید به رغم افزایش ناگزیر هزینه ها 

و  ارز  نــرخ  فــوالد، طبیعتــا نوســانات  تولیــد  در حــوزه 
تحریم هــا، بــر تهیه تجهیزات و برخــی مواد اولیه تاثیر منفی 
گذاشــته و اگــر چــه تولیــد در بــزرگ تریــن مجموعــه صنعتی 
شــرق کشــور با قدرت ادامه یافته است، اما افزایش طبیعی 

هزینه های تولید امری اجتناب ناپذیر است. 
در حیطــه صــادرات نیز باید گفت؛ امکان مبادله ارزی و 
رفع برخی موانع بازاریابی صادراتی می تواند به فوالدسازان 
کمــک کنــد که با توجــه به کیفیت باالی محصــوالت فوالدی 
ایــران و قــرار گرفتن در یک کریدور ارتباطی با چندین کشــور 
در حال توسعه و بازسازی، زمینه مناسبی برای شکوفایی صادراتی فوالد ایران در 

بازارهای منطقه ایجاد شود.
پرسش دیگر این است که در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
به شعار سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها مزین شده است در این شرکت 
چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا این هدف به مطلوبترین شکل خود بدست 
بیاید که در پاســخ باید گفت: مخاطب اصلی این شــعار، مجموعه هایی هســتند 
که باید از تولیدکنندگان پشتیبانی کرده و موانع و چالش های تولیدکنندگان را 
برطرف سازند. مقام معظم رهبری، در حقیقت با طرح این شعار، یک پیام موقع 

 شتاب بخشی به گردش چرخ اقتصاد کشور 
در دستور کـار شرکت مجتمع فوالد خراسان

در حوزه تولید فوالد، طبیعتا 
نوسانات نرخ ارز و تحریم ها، 
بر تهیه تجهیزات و برخی مواد 
اولیه تاثیر منفی گذاشته و اگر 

چه تولید در بزرگ ترین مجموعه 
صنعتی شرق کشور با قدرت 
ادامه یافته است، اما افزایش 
طبیعی هزینه های تولید امری 

اجتناب ناپذیر است
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شناســانه و دقیق در حمایت از تولیدکنندگان صادر کردند و روی خطابشــان با 
متولیان امور و در حمایت از صنعت و تولید این مرز و بوم بوده است، اما از آن 
جــا کــه مطلــوب واقعی این اســت که هر یــک از اجزای این کشــور در تحقق این 
منویــات احســاس مســئولیت کننــد، باید گفت: صنایــع بزرگ،همّ خویــش را در 
ایــن مســیر بــه کار گرفته انــد. دیگر این که از جمله اقدامــات مهم مجتمع فوالد 
خراســان، پشــتیبانی از »تولید داخل«، تقویت بومی ســازی و نیز مانع زدایی از 
مســیر ســازندگان و تامیــن کنندگانی اســت که مــی توانند در ایــن حوزه فعالیت 
داشته باشند؛ راه اندازی سامانه جدید ارتباط با تامین کنندگان و تسهیل مسیر 
دسترسی و ارتباط سازندگان داخلی با فوالد خراسان برای تامین انواع ملزومات 
اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید، از مانع زدایی هایی است که در راه اندازی این 
ســامانه تحقق یافته اســت. در مســیر این مانع زدایی، هر گونه پیچ و خم های 
دســت و پاگیر، موانع شــفافیت و بروکراســی های زائد از مســیر ارتباطی تامین 
کننــدگان زدوده شــده اســت کــه امید مــی رود پیامدهای مفیــدی در آینده در بر 

داشته باشد.
  انجــام مســئولیت هــای اجتماعی ســر فصلی جدی بــرای مجتمع فوالد 

خراسان 
تولید صنعتی در جغرافیای خاص ایران با 4 اقلیم دلنشینی که دارد ناگزیر 
تولیدکننــدگان را بــا چالــش هایــی مواجــه مــی کند که آنــان برای مواجهــه با این 
مشکالت نیز باید چاره ای درخور بیاندیشند. بنابر این مسئولیت های اجتماعی 
یکی از ســرفصل هایی اســت که فوالد خراســان آن را به شــکلی جدی در دستور 

کار خود قرار داده است.
مجتمع فوالد  خراسان »معین« اقتصادی منطقه استقرار خود است و در 
زمینــه هــای مختلــف با همراهی ذی نفعان، همــکاران و مرتبطان با مجموعه در 
دو ســال اخیر به ویژه در پی بروز پاندمی کرونا اقدامات بی ســابقه ای به عمل 

آورده است. 
ایــن مجموعــه بــزرگ در آخریــن نمونــه در پــی درخواســت برخــی مقامــات 
شهرســتان، آمادگــی خــود را بــرای پشــتیبانی از اقداماتی که برای حل مشــکالت 
زندانیــان، راهکارهــای پایــدار و بلندمــدت ایجاد کنــد، اعالم کرده و بــا راه اندازی 
»پویش نوید پرواز« توفیق یافته است که رکورد پویش های نیکوکارانه اش را جا 
به جا و بیش از 8 میلیارد ریال برای کمک به »جشن گلریزان« انجمن حمایت از 

زندانیان جمع آوری و اهدا کند. 
همچنیــن هــم اکنــون پــروژه هــای ارزشــمندی در ایــن مجموعــه  تعریــف 
شــده کــه چنانچــه تمهیدات حقوقی آن انجام شــود، قادر خواهد شــد  بخشــی 

از منابــع انســانی ایــن پــروژه هــا را با بــه کارگیری عزیزان دربنــدی که محکومیت 
مالــی ناشــی از »جرایــم غیرعمــد« دارند تامین کند.مدیران این شــرکت در حوزه 
 انجــام مســئولیت های اجتماعــی بخــش هــای دیگــر را  نیــز تعریــف کــرده انــد و  
می گویند:در حوزه »کمک به مقابله با پیامدهای شیوع کووید19« که مهم ترین 
حوزه همکاری های اجتماعی مان در یک ســال اخیر بوده، اهدای هزاران بســته 
ماسک به شهرداری های شهرهای اطراف،  توزیع هزاران بسته معیشتی، خواربار 
و اقالم بهداشــتی، اهدای 78 دســتگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند بر اســاس 
فهرست ادارات آموزش و پرورش شهرستان های نیشابور و فیروزه برای استفاده 
از آمــوزش مجــازی بــه انجــام رســانده ایــم و عــالوه بــر آن در راســتای »کمــک به 
  ، N9۵ تامین نیازهای کادر درمان و مدافعان ســالمت«، هزاران بســته ماســک
3۵00 گان جراحــی و ده هــا بســته کیــت حفاظــت فردی، قریــب ۵000 لیتر مایع 
ضد عفونی کننــده دســت و ســطوح، تجهیــز آمبوالنس هــای اورژانس نیشــابور،  
و کمــک بــه تامیــن پایدار اکســیژن مــورد نیاز بیماران بر اســاس اعــالم نیاز علوم 
پزشــکی ،گوشــه ای از وظایفــی بوده که با افتخار برای مــردم حوزه پیرامونی خود 
ایفــا کــرده ایم.«آنــان همچنین اضافه می کنند : »به عنوان »معین اقتصادی«، 
در حمایــت از اشــتغال محلی در چارچــوب الگوی »اقتصاد مقاومتی«، اقداماتی 
اجــرا شــده اســت . تهیــه 100 دســتگاه دار قالی و تحویل امانــی آن به بافندگان و 
تهیه مواد اولیه و ابزار کار از طریق تفاهم نامه با تعاونی های مربوطه، راه اندازی 
کارگاه خیاطــی و ســفارش دوخــت لباســکار همــکاران و پیمانــکاران بــه دو کارگاه 
خوداشــتغالی در چارچــوب مثلــث اقتصادی: ســفارش، تهیه مــواد اولیه و خرید 
6000 دست لباس از این کارگاه ها تا کنون، کمک به تجهیز مرکز تخصصی دام 
ســبک شهرســتان »فیــروزه« بــا تهیه و تجهیز مرکــز تحقیقــات دام و تامین یک 
دستگاه الپراسکوپی برای این مرکز و نیز اهدای یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته 
برای این مرکز بخشی از اقدامات ما برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال مولد در 
منطقه بوده است. « این اقدامات فهرستی طوالنی دارد که محتاج به گزارشی 

مستقل است.
همچنیــن ایــن شــرکت هدف هــای دیگری را برای توســعه خــود برگزیده که 
مهم تریــن آن راه انــدازی پــروژه بــزرگ کنســانتره ســنگ آهن در منطقه ســنگان 
خــواف اســت کــه با به ثمر رســیدن آن، این مجتمع تولید پایدار خــود را با ایجاد 
همــه حلقــه هــای زنجیــره تولیــد از ســنگ آهــن تا محصــول نهایی در خــود جای 
خواهد داد.بدین ترتیب مجتمع فوالد خراسان به سوی افقی از رشد و پیشرفت 
ســیر مــی کنــد تــا چرخ هــای اقتصادی کشــور را با ایجــاد اشــتغال و تولید هرچه 

بیشتر و کیفی تر شتاب بخشد.
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فرزین سوادکوهی
آنــان کــه در گفتــار هــای خــود  منافــع ملــی را بــه اشــتغال بــه لفظ در 
رسانه ها نفروخته اند نیک آگاهند که صنعت نفت هم به عنوان صنعتی 
مثال مســتقل ،جرات این که پایش را بیرون از دایره سیاســت های حاکم 
بــر دیگــر صنایع بگذارد ندارد و اصوال چنین نیتی هم ندارد، چون از کوزه 

همان برون تراود که دراوست.
از فردی سیاه پوست نمی توان توقع داشت هیبت یک سفید یا سرخ 
پوســت به خود بگیرد که اگر چنین کند بی شــک خود رابه مجانین شــبیه 
خواهد کرد و یا دســتکم  در معرض تمســخر می گذارد.صنعت پتروشــیمی 
ایران هم که فرزند خلف صنعت نفت است همه خصایص خود را از آن به 

ارث برده است، گیرم با شمایلی کمی امروزی تر.
اما واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران با بهانه جوان بودن 
فقط اشکال ظاهری مدرن بودن یک صنعت را به خود متصف کرده است و 
اگر به تارو پودش در عمق بنگری خواهی دید از همان "دی ان ای" ساخته 

شــده که دیگر صنایع کشــور در جغرافیای تجــاری ایران 
ساخته شده اند.

سازوکاری که بر نحوه تجارت محصوالت پتروشیمی 
در اقتصاد این حوزه حاکم است  پیرو همان راه و روشی 
اســت کــه خــودرو یــا فــوالد ویــا معــدن و کشــاورزی  در 
پیش گرفته.یک ساختار دالل مآب سوداگر محور که با 
تغییرات محیطی خود)که آن هم خود کاذب اســت( به 

کسری از ثانیه رنگ عوض می کند. 
پیــش از ایــن درتعبیــرات و اشــارات پیرامــون ایــن 
صنعــت گفتــه شــده که گریبــان اقتصاد ایران در دســت 

ویروس بی واکسن داللی است .
بــا ایــن حــال مســئوالن پتروشــیمی کشــور مــدام از 
ایجاد زیر ساخت های جدید و توسعه صنایع باالدستی 
و پایین دســتی پتروشــیمی دم زده اند و با مطرح کردن 

طرح هایی مانند  جهش دوم و ســوم و چهارم به عوام رســانه زده امروز،در 
باغ سبز نشان داده اند. 

 همیــن روزهــا  در حالــی کــه  دولت دوازدهــم فُرجه های پایانــی خود را 
می گذراند )و تجربه های پیشــین ثابت کرده دولت ها در چنین اوقاتی بر 
وعده هایی که می دهند چندان وقعی نمی گذارند( نیز می توان به انفعالی 

که بر این صنعت حاکم شده است صحه گذاشت.
آنچه قادر نیستیم از آن بگریزیم  این است که  نمی توان  به هیچکدام 
از این طرح های مطرح شده دل بست  به گونه ای که بتوانند- به فرض به 

سرانجام رسیدن- مرهمی بر زخم ناسوراقتصاد امروز کشور باشند.

متصدیان  ارشد صنعت پتروشیمی کشور   در تمام سال های گذشته 
یــک صــدا اعــالم می کردند که ایــن صنعت  تحریم پذیر نیســت.اما آنها که 
دســتی بر آتش داشــتند می دانســتند این حرف ها شــعاری بیش نیست و 
عجیب آنکه خود همین مدیران گاهی ناپرهیزی می کردند و همچون وزیر 
نفت در طول مصاحبه ها می گفتند  "تحریم ناپذیری پتروشیمی یک شعار 

است". 
این مدیران بعدتر، برای این که حرف خود را به ســمت و ســویی دیگر 
ببرند می گفتند که آمریکا و غرب نهایت تالش خود را کرده تا این صنعت 
را مــورد تحریــم قــرار دهــد؛ امــا مــا نگذاشــتیم و در دور زدن ایــن تحریــم ها 
موفق بودیم.شاهد مثال این افراد برگشت پولی است که برای کشور ارزش 
افزوده خلق کرده.هرچند که کسی تاثیرش را در زندگی روزمره افراد ندیده.
بر این پایه بخوبی دیده می شود همین وجوهی که از بابت فعالیت های 
صنعت سودآور پتروشیمی نصیب ایران می شود تاکنون توانسته بسیاری 
از دهــان هــا را ببنــدد و جایی برای پرســش های اساســی باقــی نگذارد.همه 
جا صحبت از پیشــرفت و افزایش تولید و رشــد صادرات 
محصوالت پتروشیمی ایران است.اما این اثر فرحبخش 
را نمــی تــوان  در ســفره ایرانیــان دیــد. بــه عبــارت دیگــر 
پیشــرفت های پتروشــیمی در ایران به حلوا حلوا گفتنی 
مــی مانــد کــه دهان ها را شــیرین کــرده اســت و در واقع 
صنعــت پتروشــیمی ایــران، زینــت المجالــس سیاســیون 

شده است. 
با این حال هنوز معلوم نیســت چرا پاســخ بســیاری 
از پرسش ها داده نشده.از پرسش هایی سخت تر مثل 
ایــن ســوال که چــرا بســیاری از طرح های پتروشــیمی به 
ســرانجام نرســیده ؟ تــا ســوال ســاده ای در ایــن باب که   
چرا هر تولید کننده کم توانی برای تهیه ظروف موســوم 
به PET مجبور شد در عرض چند ماه این نیاز کارگاهش 

را به قیمتی چندین برابری تهیه کند؟
معلوم نشــد چرا هیچ کس نفهمید مافیای پتروشــیمی چگونه بر همه 
قیمت های اجناس حتی ضروری کشور نیز تاثیری مستقیم دارد؟ و  اهرم 
هــای حاکمیتــی هــم صُم وبُکم فقط ناظر ایــن ترکتازی در بازارهــای روز این 
محصوالت است و در نهایت از قِبَل همین یکه سواری هاست که  حضرات 

در روز روشن "باستی هیلز"ها می سازند؟
وزارت نفت و شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی) که البته بعد از ماجرای 
خصوصی ســازی ها  عمال منحل شــد و ظاهرا فقط برایش یک ســاختمان 
باقی مانده( به راحتی مسئولیت نظارت بر این بازار را بنا به مفاد قانونی به 
گردن وزارت صمت انداخته است.وزارتخانه ای که البته ازپس برآورده کردن 

 صنعـت پتروشیمـی ایـران  
زینت المجالـس سیـاسیـون 

واقعیت این است که صنعت 
پتروشیمی ایران با بهانه جوان 

بودن فقط اشکال ظاهری 
مدرن بودن یک صنعت را به 
خود متصف کرده است و اگر 
به تارو پودش در عمق بنگری 

خواهی دید از همان "دی 
ان ای" ساخته شده که دیگر 
صنایع کشور در جغرافیای 

تجاری ایران ساخته شده اند

چرا بعضی ها نمی گذارند نهاد تنظیم گر رگوالتوری در صنایع نفتی تصویب شود؟
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ســاده ترین مایحتاج روزمره مردم مانند نان و روغن و مرغ و امثال آن هم 
نتوانسته بود بر بیاید چه برسد به گریدهای مختلف پتروشیمی.

اگر پای صحبت اهالی صنعت پتروشــیمی -از صدر تا ذیل- بنشــینی 
خواهی شنید که مدام  از بیم و امید خود سخن می گویند.این کنشگران 
تجارت پتروشیمی، پیش و بیش از هرچیز از نبود نهاد تنظیم گر قیمت 

گالیه مندند و سال هاست که گرفتار تشتت وناآرامی بازار هستند.
تولید کنندگان صنایع پایین دستی معتقدند هرچند تحوالت جهانی 
نفــت و قیمــت فروافتــاده آن تاثیــر عمیقــی بر این کســب و کار گذاشــته 
است اما این کرونا و تحریم نیست که نفس صنعت پتروشیمی و پلیمر 
را بــه شــماره انداختــه اســت بلکــه بــی برنامگــی در حــوزه مدیریــت کالن، 
انحصارهای دولتی و قیمت گذاری های دستوری است که گریبان فعاالن 
این صنعت را می فشارد."رگوالتوری" همچنان به مثابه یک رویای دست 
نیافتنی است.   از سوی دیگر آشفتگی های بازار سرمایه نیز مزید  بر علت 
اســت. بورس کاال که به محل عرضه خوراک شــده، هدایت این ســکان را 
بــا عرضــه قطــره چکانی ادامه مــی دهد و در حقیقت بــازار را به نفع خود 
مصادره می کند.پاالیشگاه های مادر که قیمت واقعی دارند خوراک را به 
هرقیمتــی که دلشــان بخواهد به پاالیشــگاه های میانی مــی دهند و آنها 
هــم باالجبــار قیمت هــای پرت را نصیب تولید کننــدگان می کنند و تولید 
کنندگان  نیز مجبورند انتخاب کنند که آیا می خواهند و می توانند با این 
وضعیت به فعالیت ادامه دهند یا خیر؟در این میان از همه جالب تر این 
موضوع است که اساسا معلوم نیست چه کسی به پاالیشگاه های میانی 

اجازه صادرات داده است؟
نبــود نهــاد  رگوالتــوری همچنــان ایــن آشــفتگی را دامــن مــی زند،بــه 
طــوری کــه دیگــر نیازی نیســت تحریم های جهانــی و یا کرونــا را عامل بر 

ورشکستگی های صنعت پتروشیمی بدانیم.
بیمــاری داللــی بــه گونــه ای در  اقتصاد و  صنعت نفت و پتروشــیمی 
کشــور نفــوذ کــرده کــه در افتــادن بــا آن تقریبا غیر ممکن اســت.بنابراین 
بنظر میرســد ســخن گفتن از موانع جهانی پیش روی صنعت نفت و زیر 

مجموعه های آن در شرایطی که حمالت بی امان دشمنان داخلی بسیار 
بسیارســهمگین تر اســت، به یک جور زنگ تفریح می ماند.کســی حریف 
دشــمن داخلی نشــده که حــاال در برابر حریف خارجــی قد علم کند.هیچ 
کس از پس  مدعیان داخلی بر نمی آید  چه برسد به گردنکشان خارجی!

در صنعت پتروشیمی مثل هر صنعت دیگری ویروس خود تحریمی 
است که حرف اول و آخر را می زند.

براستی چرا بعضی ها نمیگذارند نهاد تنظیم گر رگوالتوری در صنایع 
نفتــی تصویــب شــود؟ چگونــه مــی تــوان بــاور کــرد پس از ســالیان ســال 
چانه زنی این مشکل همچنان باقی مانده باشد و ما خیال کنیم مثال یک 

جای کار ایرادی فنی دارد؟
تدوین اساسنامه نهاد تنظیم گر در صنعت نفت و ارائه آن به هیئت 
دولــت  وقتــی بــه کالفــی ســردرگم تبدیل می شــود که در ســاختار دولتی 
سنتی نفت ایران هرکسی ساز خود را بزند و رهبری واحدی وجود نداشته 
باشد.تصدی گری و بنگاه داری دولت بالیی به سر بخش خصوصی آورده 
کــه فعــاالن ایــن بخش حتی راضی شــده انــد با برگزاری هــر از چند ماهه 
جلسات مداومی که در نهایت کار چندانی را هم از پیش نمی برد قضیه 
را در اذهــان جــا بیاندازنــد  تا بلکه روزی روزگاری  دری به تخته ای بخورد  

و دل حضرات به رحم آید و اجازه تشکیل نهاد تنظیم گر را صادر کنند.
بــه هــر رو همــه آنچــه در ایــن مقــال  گفتــه شــد حتــی یــک از هــزار 
چالش هایی  نیست که صنعت پتروشیمی امروز ایران درگیر با آن است.

در یک کلیت، از آنجا که همیشه شنیده می شود طبق سند چشم انداز 
20 ساله، ایران باید در رتبه نخست صنعت پتروشیمی خاورمیانه بایستد 
و بــا محقق کــردن هــدف 20 ســاله صنعت پتروشــیمی که همــان ظرفیت 
133میلیون تن در سال 1404 است جزو غول های پتروشیمی جهان شود 
اما فاصله میان ایران و سایر کشورهای پیشرو در این صنعت کماکان زیاد 
اســت.اگر این فاصله به ســرعت و دقت جبران نشــود دیگر صنایع ایران 
نیــز درجــا خواهنــد زد و این نکته ای اســت که گفتنش حــاال دیگر تعارف 

بردار نیست. 
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تولیــد و گســترش تولیــد صنعتــی در شــرایطی کــه یــک اقتصــاد بــا 
مشــکالت فــراوان و همیشــگی روبروســت کاری بســیار ســترگ اســت. 
این که شــرکتی تولیدی بتواند در آشــفتگی هایی که هر از چندی دامان 
واحدهــای تولیــدی صنعــت الســتیک را میگیــرد، خــود را بــه مقــام تولید 
کننده طراز اول کشور برساند کاری بس قابل تامل  و وضعیت شرکتی 
مانند شــرکت صنایع الســتیکی ســهند پا را بســیار فراتر از اینها گذاشته 
اســت و هــم اینــک به بزرگترین تولید کننده تســمه نقالــه در خاورمیانه 

تبدیل شده است.
 همــه صنعتکارانــی که دســتی بر آتش تولید این محصــول ویژه دارند 
مــی داننــد کــه تولیــدی از این دســت نیاز به دانــش، مهــارت، تکنولوژی و 
سرمایه فراوان دارد که اگر همه این عوامل در کنار یک مدیریت مدبرانه 
قرار گیرد می تواند یک بنگاه موفق تولید محصوالت الســتیکی از انواعی 

که بر شمرده شد را پایه گذاری کند.
مجتمعــی که در ســال 1338 کار خــود را در زمینی 
در اطراف تهران  به وسعت 18 هزار متر مربع آغاز کرد؛ 
در آغاز تولید کفپوش و نوارها و قطعات الستیکی را در 
دستور کار خود قرار داد حاال یکی از بزرگترین برندهای 

تولید الستیک در ایران و منطقه است.
"ســهند" از همــان شــروع  کار عــزم خــود را بــرای 
توســعه هرچه بیشــتر جزم کرده بود و از همین رو بود 
کــه  توانســت طــی 30 ســال ،کار آغازیــن را بــه تولیدی 
بــس فاخــر تر و ارزشــمند تر مانند تســمه نقالــه، انواع 
کفپــوش هــای ورزشــی و دیگــر قطعــات و متعلقــات 

الستیکی برساند.
در ادامه شرکت صنایع الستیکی سهند خیلی زود 
موفق شــد عنوان اولین و تنها مجری آســتر ســطوح با 

ورقه های مات الستیکی در ایران را از آن خود سازد.
ســهند در ســال 67 در جشــنواره بیــن المللــی خوارزمــی در زمینــه 
دســتیابی به تکنولوژی پوشــش های الســتیکی  وسال بعدش یعنی سال 
68 باز هم در همین جشــنواره بابت دســتیابی به تکنولوژی تولید تســمه 

نقاله مقام اول را  کسب کرد.
"ســهند" پس از مدتی به جایگاهی در صنایع الســتیکی کشــور دست 
یافــت کــه بــه عنــوان تامیــن کننــده نیازمندی هــای اصلی صنایع ســبک و 
ســنگین کشــور شــناخته شــد کــه مســئولیت کمــی نبــود و حــاال پــس از 
بدســت آوردن چنیــن ســکویی در صنایع الســتیکی کشــور مجبــور بود به 
 همــه تعهداتــی کــه در این زمینه به عهده گرفته بود به مطلوبترین شــکل 

پاسخ بدهد.

ساخت تسمه های الستیکی و قطعات مقاوم در برابر سایش ،روغن 
و حــرارت و ارائــه کفپوش های ورزشــی الســتیکی در طــرح ها و رنگ های 
متفــاوت ، رابــر الینینــگ و همچنین قطعات الســتیکی 
مورد اســتفاده در صنعت خودرو تنها یک بخش از  کار 
فشرده و سنگین تولید بود که به مدد متخصصان کار 
آزموده و تکنیســن های ماهر شــرکت صنایع الســتیکی 
ســهند عملیاتی شــد و صنعت کشــور با تکیه بر همین 
تولیــدات زنجیــره تولیــد خــود را به تحقــق صد درصدی 

رساند.
امــا اصلــی تریــن تولیــد این شــرکت که شــهرت آن 
را دوچنــدان کــرد تولیــد تســمه نقاله های الســتیکی با 
کیفیــت بــاال و حرفــه ای بــود. بــه گفتــه مســئوالن این 
شــرکت، تولیــد تســمه نقالــه از همــان ابتدا بر اســاس 
و  مدیــران  کار  دســتور  در   BS و   ISO اســتانداردهای 
دست اندرکاران شرکت سهند قرار گرفت و پس از آن 
با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO -2000 9001و 
اســتقرار سیســتم مدیریت زیســت محیطی ISO14001.2004 واستاندارد 
ســاخت قطعــات خــودرو ISO TS 16949:2002گامهــای الزم و اساســی را 
برای جهانی شدن و حضور در بازارهای بین المللی برداشت که صد البته 

این کار در نوع خود بسیار موفق بود.
بنابر ایــن عجیــب نبــود کــه ایــن شــرکت در برابــر مقوله ای بنــام خود 
کفایــی نــه تنهــا هرگــز دچار ضعف نشــد بلکه پروژه "آســتر کردن ســطوح 
فلــزی بــا ورقه هــای الســتیکی موســوم بــه  )RUBBER LINING("در ســال 
1367 در دســتور کار تحقیقاتــی مدیــران و متخصصــان ایــن مجموعــه 
صنعتــی  قــرار گرفــت و بــا اجــرای موفقیت آمیــز این پروژه، امروز شــرکت 
صنایع الستیکی سهند به عنوان تنها شرکت ایرانی که تواماً دانش فنی و 

گام بلندی که در شرکت صنایع الستیکی سهند  برداشته شد؛

 بومی سازی فناوری تولید تسمه نقـاله های 
باالی یك کیلومتر در مـدار رشـد تولیـد

مجتمعی که در سال 1338 
کار خود را در زمینی در اطراف 
تهران  به وسعت 18 هزار متر 
مربع آغاز کرد در آغاز تولید 
کفپوش و نوارها و قطعات 

الستیکی را در دستور کار خود 
قرار داد حاال یکی از بزرگترین 

برندهای تولید الستیک در 
ایران و منطقه است
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توان تولید ورق های الستیکی مناسب برای عملیات رابر الینینگ و دانش 
فنــی اجــرای عملیات رابر الینینگ رادارا ســت؛ تبدیل بــه معتبر ترین برند 

تولید این محصوالت شده است.
 متخصصــان این شــرکت کســانی نبودنــد که پرده از دانــش کار خود 
بــر ندارنــد و در انتقــال تــوان و تجربــه تولیــد خســت بــه خــرج دهند بلکه 
درست برعکس، آنها توانستند برای دیگر محققان صنعتی این رشته در 
کشور 2۵ کتاب وچندین و چند مقاله  تخصصی در این زمینه به انتشار 

برسانند و در اختیار عالقه مندان قرار دهند.
ســرعت و کیفیــت ارائــه محصــول در ایــن مجتمــع حــرف نخســت 
را مــی زنــد و بــرای مصــرف کننــده خارجــی ایــن عاملــی بســیار تعییــن 
کننــده اســت چــون هیــچ برنــدی حاضــر نیســت از کیفیــت هــای پاییــن 
قطعــات و تجهیــزات و ســازه های الســتیکی در زنجیــره تولید محصوالت 
 خــود اســتفاده کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی ایــن شــرکت موفــق 
می شود گواهینامه بین المللی مربوطه را  از شرکتTUVNORD آلمان اخذ 
کند عمال قدمی تاثیر گذار در جهت  جهانی شــدن و صادرات محصوالت 
خود برداشــته اســت تا با تکیه بر اســتانداردهای مدیریت و کیفیت تولید 
محصوالت ،دروازه های کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی را بر روی 
محصــوالت خــود بگشــاید.این هدفی اســت کــه در اهداف ایــن مجموعه 

گنجانده و از آن رسما نام برده شده است.
الســتیکی  صنایــع  شــرکت  محصــوالت  کــه  هرخریــداری  بنابرایــن 
ســهند را ابتیــاع  مــی کنــد مطمئــن اســت که بــه محصولی بــا کیفیت باال 
دســت پیــدا کــرده اســت .اســتانداردهای بیــن المللــی ایجــاب مــی کنــد 
در زمینــه اســتفاده از تســمه نقالــه هــای صنعتــی پــر قــدرت و بــا دوام 

 خــط تولیــد هــا بتواننــد کارخانه هــای صنعتــی را در امر تولید پرســرعت و 
با کیفیت یاری کنند.

شــرکت صنایــع الســتیکی ســهند  همانطــور کــه خــود در ســوابقش 
بــه آن اشــاره مــی کنــد هــم اکنــون قــادر اســت تجربــه در طراحــی و تولید 
انــواع تســمه نقالــه الســتیکی از ضخامــت 3 تــا 30 میلیمتر از یــک الیه تا 
چنــد الیــه و  عــرض 100 تــا 2100 میلیمتــر، بــا اســتفاده از منجیدهــای بــه 
 روز دنیــا و براســاس اســتاندارد BS ،قطعــات الســتیکی پرســی )از جملــه 
ازون،  روغــن،  بــه  )مقــاوم  الســتیکی  هــای  ورق  “فنــدر”(،  ضربه گیرهــا 
حرارت وســایش(، قطعات اکســترودی )شــیلنگ ،پروفیل و ســایر( وانواع 
کامپاندهای الســتیکی )مســتربچ( و با در اختیارداشــتن گواهی نامه های 
ISO9001-2008  و ISO14001 ، آمادگی خود را جهت اخذ انواع ســفارش 
متنــوع و جدیــد در ســطح گســترده و بصــورت فروش مســتقیم )در محل 
شــرکت( بدون واســطه و با قیمت به مراتب ارزانتر، مطمئن تر و کیفیت 
برتر و رعایت دقت و سرعت وارائه خدمات پس از فروش و صرفه جویی 

چشمگیر در وقت و هزینه ها در حوزه صنعت الستیک ارائه دهد.
چنین ظرفیتی وقتی به دیگر صنایع کمک بیشــتری می کند که طرح 

مربوط به تسمه نقاله سیمی )استیل کورد( را در دست می گیرد.
در تولیــدات و محصــوالت شــرکت صنایــع الســتیکی ســهند آنقــدر 
موفقیت بدست آمده است که گزارشی قابل قبول با نمره های ممتاز به 

نمایش گذاشته شود.
داود رحمانــی ،مدیرعامــل صنایــع الســتیکی ســهند، پیــش از ایــن در 
مصاحبه ای گفته بود  این شــرکت از ســال 96 به بعد یک روند مســتمر 
صعودی را در تولید و فروش و سودآوری در پیش گرفته و در حال حاضر 
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با پیشروی مطلوبی در برنامه های پیش بینی شده درصدد نیل به اهداف 
مدون  است.

بــر همیــن اســاس  دیــده شــد که ایــن نگاه در ســال های بعــد تداوم 
یافت و تالش ها برای  توفیق این بنگاه صنعتی یکی یکی به بار نشست.

خالصــه گــزارش و دســتاوردهای کلیــدی مجمع عمومی صنایع الســتیکی 
ســهند  در ســال 1399 نشــان مــی دهــد کــه این شــرکت درزمینــه میزان 
رشــد نســبت به ســال 1398، در زمینه فروش رشــد،،93 درصدی را ثبت 
کــرده اســت کــه ایــن می توانــد بهتریــن و بارزترین فاکتور بــرای موفقیت 
هــای پــی در پــی ایــن برنــد صنعت الســتیک کشــور تلقــی شــود.باید دید 
این موفقیت از چه راه هایی بدســت آمده و در شــرایطی که بســیاری از 
واحدهای تولیدی گرفتار چالش های بســیارند، همچنان هســتند  بنگاه 
هایی صنعتی مانند " ســهند" که نمرات ممتازی را در کار نامه خود ثبت 

می کنند.
بر اساس گزارش یاد شده، اهم دستاوردهای این شرکت ثبت رکورد 
تولید تســمه نقاله در ســال 99 با رشــدی 96 درصدی نسبت به میانگین 
ســه ســاله، پیشــرفت ۵0 درصدی پروژه تسمه نقاله و تولید تسمه نقاله 

ضد آتش جهت استفاده در معادنی مانند ذغال سنگ  بوده است. 
مدیــران ارشــد شــرکت "ســهند" ماننــد بســیاری از صنعتگــران مولــد 
کشــور معتقدند نوســانات نرخ ارز، مشــکالت بانکی، بی ثباتی نرخ مواد 
اولیــه، نبــود نیــروی متخصــص متعهــد و بدتــر از همــه تســلط و انحصــار 
دولتی بیشترین آسیب را به واحد های تولید بخش خصوصی در صنعت 

الستیک می زنند.
 وقتــی خریدهــای اولیــه شــرکت بــرای فرآینــد تولیــد  مشــکل آفریــن 
می شــود قطار تولید نیز به راه نخواهد افتاد و چنانچه این قطار حرکت 
کنــد مــورد هجــوم ســنگ اندازانــی قــرار خواهــد گرفــت  کــه چــون  خــود 
تــوان رقابــت را ندارنــد بنابرایــن چاره پیروزی خود را در شکســت خوردن 

دیگــری مــی بینند.در این نکته تردیدی نیســت که وقتی افزایش متناوب 
قیمــت کاالی تولیــدی، قــدرت خریــد مشــتریان را بــه شــکل محسوســی 
کاهــش مــی دهــد در بــازه زمانــی تقریبــا بلنــد مــدت موجــب کاهــش 
فــروش شــرکت خواهــد شــد.اما بــا ایــن حــال مدیــران و متخصصــان و 
برنامه ریــزان ایــن شــرکت بــر ایــن باورنــد کــه در ســال 1400خــط تولیــد 
کامــل تســمه هــای جدیــد خــود را راه انــدازی کنند تــا صنعتگــران داخلی 
از شــر واردات نمونــه هــای خارجــی بــا قیمت بــاال راحت شــوند.در چنین 
بــازاری رقابــت ســالم نیــز بین شــرکت هــای تولیدی شــکل خواهد گرفت 
 و با لطبــع آن اقتصــاد کشــور نیــز بــه ســوی رونــق هرچــه بیشــتر خواهــد 
رفت.آنچه افتخارات این مجموعه صنعتی را کامل تر می کند این است 
که طبق گزارش خود شرکت، سهند با بدست آوردن دانش فنی ساخت 
تسمه نقاله فوق سنگین باالی 1000 متر و بازنگری در طراحی دستگاهها و 
تجهیزات موجود، موفق به تولید این محصول برای اولین بار در کشور شده  
 و توانسته هرساله از خروج 3 میلیون دالر ارز به خارج از کشور جلوگیری 
کنــد. کاری بــوده کــه تــا این زمان توســط دیگر کشــورهای خارجــی انجام 
مــی شــد امــا حاال دیگر اروپایی هــا و چینی ها نمی توانند بــازار داخلی را 
در ایــن زمینــه مــورد هجوم خود قرار دهنــد چون این محصول با بهترین 
کیفیت ممکن و با قیمتی بســیار پایین تر در اختیار صنایع ایرانی اســت.

تاکنــون تولیــد تســمه نقالــه با متراژ بــاال در انحصار کشــورهای اروپایی و 
چیــن بــود کــه اکنــون ایــن توانایی در کشــور ایجاد شــده و ایــن محصول 
به دســت توانمند نیروهای بومی تولید شــد.بی شــک اگر در ســال جدید 
 مسئوالن محترم حوزه صنعت در حوزه نظارت ها  ومقابله با تحمیل هاو 
آسیب  زنندگان  شناخته و ناشناخته به تولید دقت نظر بیشتری داشته 
باشــند واحدی شــناخته شــده می ماند؛ شــرکت  صنایع الســتیکی ســهند  
بــه حــول و قــوه الهــی و بــا تکیه بر عزم جــزم کارکنان دلســوز و توانمند و 

باتجربه اش  هر روز موفق تر از قبل عمل خواهد کرد.
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عبدالرسول دشتی
شرایط حاکم بر پتروشیمی در دوران جنگ تحمیلی، سختی های فراوان 
دوران بازســازی و ســپس تامیــن منابــع مالــی و جذب مشــارکت برای توســعه 
باورنکردنی این صنعت و رســیدن به اعتبار جهانی و همزمان رشــد و توســعه 
توان شــرکت های مهندســی و مشــاور داخلی در طراحی و ســاخت واحدهای 
جدید، ســپس تالش برای دســت یافتن به جایگاه یکی از شــرکت های بزرگ 
تولید کننده محصوالت پتروشیمی در خاورمیانه هر یک در شرایط خاص خود 
دوره سخت و سرنوشت سازی برای ادامه حرکت رو به رشد پتروشیمی ایران 

را رقم زده است.
  پتروشیمی از جمله صنایع سرمایه بر است و توسعه آن در برنامه های 
چهــارم و پنجــم توســعه اقتصــادی کشــور بــه طــور عمــده حــول محــور جــذب 
سرمایه گذاری خارجی تدوین شده بود.  اما در حال حاضر با توجه به افزایش 
تحریم هــای جهانــی کل برنامــه های ســرمایه گذاری در کشــور بــه ویژه نفت و 

پتروشیمی بشدت تحت فشار قرار دارد.
 لذا باید پرسید با توجه به شرایط فعلی، مناسب ترین استراتژی برای 

آینده پتروشیمی کدام است؟
  صنایع پتروشیمی ایران طی سال های گذشته همواره برنامه ریزی های 
اســتراتژیک خود را بر اســاس افزایش تولید طراحی کرده اما اکنون شــرایط به 
گونه ای است که می توان گفت  تنها تکیه بر ارقام چندین میلیون تن ظرفیت 
تولید یا محصول قابل فروش نمی تواند به عنوان شعاری محوری برای بیان 
عظمــت و اقتــدار پتروشــیمی ایــران  قــرار گیرد. در جهــان کنونی که هر لحظه 
بیشــتر شــکل دهکــده ای کوچــک را بــه خود می گیرد شــرایط موجــود در بازار 
جهانی این محصوالت و تحریم های موجود ایجاب می کند تا پتروشیمی در 
بازنگری برنامه های استراتژیک خود جذب سرمایه گذاری و افزایش مشارکت 

با شرکت های بزرگ بین الملی را اساس فعالیت های آینده خود قرار دهد.
بدون شک بهره گیری مطلوب از این استراتژی می تواند پتروشیمی را در 
جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های نیمه تمام کمک کرده 
و راهکار نوینی در جهت مقابله با تحریم های جهانی در اختیار مسئوالن آن 

قرار دهد. 
 در ایــن شــرایط ســوال مهــم این اســت که  برای تحقــق چنین هدفی 
کدام بخش از ساختار پتروشیمی از توانائی و قابلیت الزم برای محوریت در 

این فرایند مهم برخوردار است؟
هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشــیمی کشــور در 
حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از 40 درصد از ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی کشور، سهمی حدود 11 درصد از بازار بورس و سهام کشور و درآمد 
ارزی ســاالنه نزدیــک به 10 میلیــارد دالر حاصل از صادرات محصوالت تولیدی 
خویش و در دست اجرا داشتن حدود 6 میلیارد دالر طرح جدید از این ظرفیت 
برخوردار اســت که طالیه دار تحول در مدیریت نوین خصوصی ســازی باشد و 
انجــام ایــن مهــم در صورتی قابل تحقق اســت که مدیریت راهبــردی خود را با 

دیدگاه جذب سرمایه گذاری و فاینانس پایه گذاری کند. 
با در نظر گرفتن شرایط فعلی و نیاز اساسی کشور به جذب سرمایه ،تغییر 
تفکر مدیریت کالن پتروشیمی از مهندسی به سرمایه گذاری و مدیریت مالی 
و بکار گیری مدیران توانمند مالی در  راس مدیریت کالن شــرکت های بزرگی 
مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ضروری است تا امکان جذب فاینانس 
و سرمایه گذاری های مورد نیاز این صنعت و بکارگیری آن در راستای افزایش 
تولیــد و توســعه تجــارت فراهــم شــده، می تواند کمک بســیار شایســته ای به 
تامین ســرمایه مورد نیاز طرح های در دســت اجرا کرده، تداوم تولید و کســب 
درآمــد حاصــل از فروش محصوالت تولیــدی در بازارهای داخلی و خارجی و از 
آن مهم تر رونق دوباره بازار بورس و سهام و ایجاد اشتغال را به بهترین شکل 

ممکن محقق کند.
  خالصه کالم:

خالصــه ایــن مطلــب را بایــد چنین جمع بندی کــرد که الزم اســت در یک 
تصمیــم فراملــی و خالقانه، مدیریت کالن مجموعه بــزرگ و تاثیرگذاری مانند 
هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فارس که طی چند ســال اخیر نقش اساســی در 
تامین ارز مورد نیاز کشــور بر عهده داشــته اســت را در اختیار کارشناســان و 
مدیران برجســته و مجرب در حوزه های تخصصی اقتصادی و ســرمایه گذاری 
قرار داد. اقدامی که می تواند برخالف گذشته که همیشه مهندسین و نیروهای 
فنی در راس مدیریت واحدهای بزرگ پتروشــیمی قرار می گرفتند با توجه به 
تحوالت جهانی و رونق کسب و کارهای دارای الگوهای نوین کارآفرینی، با خود 

جهشی اساسی را به همراه داشته باشد.   
لذا به نظر می رسد در دولت جدید یک گام مهم برای آغاز چنین حرکت 
نوآورانه و ارزشمندی در راستای توسعه پتروشیمی، می تواند انتصاب مدیران 
دارای تخصــص مالــی، ســرمایه گــذاری و به خصــوص فاینانــس در راس مرکز 
مهمی مانند هلدینگ خلیج باشد. اقدامی که تجربه موفق آن می تواند الگویی 
بــرای ادامــه ایــن روند در ســایر هلدینگ ها و شــرکت ها باشــد، تاخالء کمبود 

سرمایه در این بخش ارز آفرین به خوبی جبران شود.

 شرایط حاکم بر پتروشیمی در دوران 
جنگ تحمیلی
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ســرعت بخشــی بــه امــر تولیــد در محصــوالت پایین دســتی صنعت 
پتروشــیمی نــه تنهــا کشــور را از گزند تحریــم های همه جانبــه و واردات 
هزینــه بــر  محصــوالت الزم مــردم رهــا مــی کنــد بلکــه مــی توانــد حلقــه 

واسطی باشد برای توانمندی هرچه بیشتر در بدست 
آوردن بازارهای داخلی و خارجی . 

تکمیــل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام فروشــی 
شــکوفایی  و  تولیــد  رونــق  پایــدار،  اشــتغال  ،ایجــاد 
ارشــد  مدیــران  الخطــاب  فصــل  همــواره  اقتصــادی 
صنعتــی کشــور بــوده اســت و در ایــن میــان صنعــت 
پتروشیمی باالترین جایگاه را در تحقق چنین هدفی 
ارزش  زنجیــره  تحقــق  آورد.اصــوال  خواهــد  بدســت 
بخش جدانشــدنی از تفکر مدیران ارشــد توســعه گرا 

در صنعت پتروشیمی هستند.
لــردگان  قــرارداد  EPCطــرح کریســتال مالمیــن 
نیــز در حالــی  با حضور رســول اشــرف زاده مدیرعامل 
ایرانیــان ســرمایه گذاری  پتروشــیمی  گــروه   شــرکت 
) پترول(، حســین بامیری نماینده لردگان در مجلس 

شــورای اســالمی، نــادر جــداری مدیرعامــل شــرکت پتروآرمندلــردگان و 
شرکت پناه صنعت پارت امضا شد که مدیر عامل پترول،طرح کریستال 

مالمین لردگان را یکی دیگر از طرح های ارزشی مجموعه تحت مدیریت 
خــود برشــمرد و تصریــح کــرد: ایــن طرح با هــدف تکمیل زنجیــره ارزش، 
جلوگیری از خام فروشی ،ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و شکوفایی 
اقتصاد منطقه در مجاورت شــرکت پتروشیمی لردگان 

در استان چهارمحال وبختیاری در حال احداث است.
وی افزود: بر اساس نقشه راه، پترول همواره بر 
این اصل استوار بوده که باتکیه  بر نیروهای انسانی 
متخصــص و کارآمــد بومــی، اســتفاده حداکثــری از 
توان ســازندگان و پیمانکاران داخلی و بهره گیری از 
دانــش و فــن آوری روز دنیــا و همچنین آینده نگری 
و برنامــه ریــزی، نقــش مهمــی را در ارتقــای صنعــت 
پتروشیمی کشور ایفا کند و با مانع زدایی ها، مسیر 
را بــرای شــکوفایی بیش تر شــرکت هــای تابعه مهیا 

سازد. .
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیــان بــا تاکیــد براینکــه پتــرول همــواره بــه دنبــال 
فرآورده هــای  و  انــواع محصــوالت  تنوع بخشــی ســبد 
پتروشــیمیایی اســت، گفت: بــا تمرکز بر تکمیل زنجیــره ارزش، در صدد 
توســعه نظام مند صنایع پایین دســتی و تولید محصوالت جدید باارزش 

پترول همچنان در پی ایجاد فرصت های جدید در صنعت پتروشیمی است؛

 قرارداد EPC  طرح کریستال مالمین ،پروژه ای 
در راستای توفیقات تجـاری

تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری 

از خام فروشی، ایجاد اشتغال 

پایدار، رونق تولید و شکوفایی 

اقتصادی همواره فصل الخطاب 

مدیران ارشد صنعتی کشور بوده 

است و در این میان صنعت 

پتروشیمی باالترین جایگاه را 

در تحقق چنین هدفی بدست 

خواهد آورد
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افــزوده باال هســتیم تا موجبات نــوآوری، ، شــکوفایی اقتصادی منطقه، 
کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال پایــدار در نقاط کمتر توســعه یافته را فراهم 

آوریم.
  تولیــد 30 هــزار تنــی محصولــی بــا تکنولــوژی نســل ســوم و 

استاندارد اروپایی
مدیرپــروژه پتروآرمنــد نیــز در ادامــه ایــن مراســم در ســخنانی خاطر 
ســرمایه گذاری  شــرکت  سیاســت گذاری های  راســتای  در  کــرد:  نشــان 
پتروشیمی ایرانیان و گروه پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر تکمیل زنجیره 
تولید فرآورده های پتروشــیمیایی، احداث واحد تولید کریســتال مالمین 
در پایین دســت مجتمع تولید اوره شــرکت کود شــیمیایی اوره لردگان در 
استان چهارمحال وبختیاری در دستور کار قرار گرفته و در حال پیشرفت 

است.
مجیداســماعیل زاده با اشــاره به تولید ساالنه 30 هزار تن محصول 
ایــن واحــد تحــت تکنولــوژی نســل ســوم شــرکت یوروتکنیــکای ایتالیــا 
اظهارداشت: برای شرکت بسیار مهم است که اجرای این پروژه با رعایت 

باالترین استاندارد ایمنی انجام شود.
وی افزود: محل اجرای این طرح در مجاورت شــرکت کود شــیمیایی 
لردگان بوده و لذا مواد اولیه اصلی و همچنین سرویس های جانبی این 
طــرح از ایــن مجتمــع تأمین و فروش تجاری محصول کریســتال مالمین 
طبــق برنامــه زمان بنــدی پیش بینی شــده از شــهریور 1402 به صــورت 20 
درصــد عرضــه بــه بــازار داخلی و 80 درصــد صادرات در نظر گرفته شــده 

است.
اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه ارزش قرارداد امضاشده 41 میلیون 
دالر بوده وموجب اشتغالزایی ۵0 نفر در مدت زمان اجرای طرح خواهد 
شــد، اذعــان داشــت: محصــول تولیدشــده افزون بر ســودآوری بــاال، در 
تولیــد پالســتیک، رنگ، کود و پارچه، تولیــد ورقه های MDF ، لمینت ها، 

پانل های مبتنی بر چوب، روکش ها و صنایع تزئینی و...کاربرد دارد. 
نبایــد از یــاد بــرد کــه  از مشــخصه هــا و مزیــت هــای قراردادهــای 
EPC نســبت بــه روش هــای دیگرمــی توان بــه زمان بنــدی قابل پیگیری و 
محتمل الوقــوع، کنتــرل هزینــه و امــکان بهره گیــری از بازار ســرمایه برای 
تأمیــن منابــع طــرح   اشــاره کرد.بــر همیــن اســاس در ایــن قــرار داد نیــز 
بخش هــای مرتبــط فعــال  نیز می تواننــد از  رهگذر همین ویژگی فرصت 

های فراوانی برای رشد  و ارتقای  توان مالی خود کسب کنند.
مدیران ارشد صنعت کشور نیز بر این باورند که برای تحقق حمایت 
از تولید ملی و رونق آن بایســتی نگاه ها را به ســمت دورن تغییر جهت 

داد و استعدادها را باور کرد.
  ایجاد یک هزار شغل، ارمغان شرکت پناه صنعت لردگان

نــور محمــد پناهی رئیس هیئت مدیره شــرکت  پناه پارت صنعت در 
مراســم امضــای قــرارداد EPC پتــرو آرمنــد لــردگان گفت که بــا این طرح  

بیش از 1 هزار شغل مستقیم در منطقه ایجاد می کنیم..
پناهی افزود: پس از ایجاد اشتغال، افزایش رفاه و کیفیت معیشت 
در منطقه لردگان؛ شاید بتوان باالترین تأثیر را تأثیر فرهنگی دانست که 
آن هم شــامل ارتباط با صنعت، افزایش تخصص ها، ترویج کارآفرینی، 

ایجاد همدلی و ثبات و به تبع آن افزایش امنیت می شود.
پــارت مشــتری مداری، کیفیــت  پنــاه صنعــت  رئیــس هیئت مدیــره 
مطلــوب، ایجــاد ارزش افــزوده بــرای ذی نفعــان را از اصــول اولیــه ایــن 
شــرکت برشــمرد و تصریــح کــرد: در حــال حاضر بــا انجام ده ها پــروژه در 
زمــان مقــرر، رضایت منــدی کارفرمایان مختلــف را در بخش های صنعتی 
و ســاختمانی بــه خــود جلــب کردیــم و بــر اســاس تعالــی در فرایندهــای 
مدیریتــی و بخــش فنــی مهندســی بــا اســتقرار اســتانداردهای مدیریــت 
کیفیت، رعایت موازین ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست، سالمت 
نیروی انسانی و استاندارد مدیریت پروژه درصدد گسترش فعالیت های 

تخصصی هستیم. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رضایت مشــتریان، رمز موفقیت مــا در آینده 
خواهد بود اذعان داشت: در افزایش بهره وری و رضایت مندی مشتریان 
نهایــت تــالش خــود را بــه کارخواهیم گرفت. زیرا معتقدیم پیشــرفت در 
کنــار یکدیگــر و بــا یکدیگــر، موجــب هم افزایی و خلق ارزش بیشــتر برای 

همه ذی نفعان می شود.
پناهــی خاطرنشــان ســاخت: امــروز اوج بالندگــی و خودکفایــی را 
در ســطح کشــور شــاهد هســتیم و یکــی از اهــداف اصلی مــا در پروژه ها 
ایجــاد اشــتغال و ترویــج کارآفرینــی ضمــن ایجاد فرصت مناســب جهت 
نقش آفرینی پترو صنعت پارت در کشورهاســت که موجب بهره گرفتن 
 از تــوان متخصصــان و ســرمایه نیــروی انســانی و بومــی را نیــز ایجــاد 

می کند.
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بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت فجــر 
جهــاد، طراحــی و راه انــدازی اپلیکیشــن 
جامــع حمــل و نقــل بــرای شــرکت هــای 
فعــال در ایــن حــوزه از جملــه اقدامــات 
الزمی است که باید برای توسعه صنعت 

حمل و نقل کشور انجام شود.
شــرکت حمــل و نقــل جــاده ای فجر 
جهاد در سال 1370 با رویکرد بهره گیری 
از فرصــت هــای کســب و کار موجــود در بــازار حمل محموالت تأســیس شــد و هم 
اکنون به عنوان یکی از شرکتهای صندوق بازنشستگی کشور و زیر مجموعه شرکت 

سرمایه گذاری آتیه صبا فعالیت دارد.
این شــرکت با هدف بهره مندی از فرصت های کســب و کار و حضور موثردر 
مناطــق بارخیــز کشــور در مبــادی تهــران _ بندرعبــاس _ بندرامــام _ بندرچابهــار _ 
بندربوشــهر _ بندرانزلــی _ کرمانشــاه _ منطقــۀ ویــژۀ اقتصــادی پــارس جنوبــی 
)عســلویه( و زنجان دارای شــعبه اســت و در حمل محموالت عمده کاال در کشــور 

حضور فعال دارد.
سید هوشنگ ولی زاده ، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت حمل 
و نقــل فجــر جهــاد، از مدیــران موفــق و خوشــنام در عرصــه حمل و نقل اســت که 
قریب به 30 سال سابقه خدمت در عرصه حمل و نقل بین المللی و داخلی را در 

کارنامه دارد. 
از جملــه شــرکت هــای حــوزه حمــل و نقــل کــه مهنــدس ولــی زاده فعالیــت 
داشته اند میتوان به: آماج تارون، جاده رانان جهان، حامد ترابر، مهبار ترابر، امتداد 
 ) pcc (  زنجیره پایدار از شرکتهای زیرمجموعه بازرگانی و حمل و نقل پتروشیمی

اشاره کرد.
وی دارای گواهینامــه هــای معتبــر بین المللــی FITA و IRU و مدیریت حمل و 
نقل و نیز دانش آموخته MBA و مدیریت اجرایی از موسســه گســترش مدیریت 

تهران است.
بــرای بررســی بخــش حمــل و نقل در کشــور با مهنــدس ولــی زاده مدیرعامل 

شرکت فجر جهاد به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
1-  نقش شرکت های حمل و نقل در صنعت چیست و صنعت حمل و نقل 

تا چه میزان در قیمت تمام شده کاال موثر است؟
شــرکتهای حمــل و نقــل بــه عنوان یکــی از مهمترین بخش های لجســتیک و 
پشتیبانی صنایع کشور تلقی می شوند و هزینه های حمل نقش بسزایی در قیمت 
تمــام شــده محصــول دارد.  بــر همیــن اســاس رابطــه بیــن صنعــت حمــل و نقل و 
تولیدکنندگان از جایگاه خاصی برخوردار است. در صورت حمل به موقع، صاحبان 
کاال از توزیع محصوالت خود اطمینان خاطر بیشتری دارند و نیز رضایت مشتریان 

و تولیدکنندگان را به دنبال دارد که باعث تولید بیشتر می شود.
امروزه بسیاری از کارخانجات بدلیل ضعف در سیستم حمل و نقل خود به 

ناچار ظرفیت تولیدی خود را کاهش میدهند.
شــرکت هــای حمــل و نقــل بــه عنــوان یکــی از عناصــر زنجیــره بــزرگ تأمین و 
جابجایی تولیدات می توانند در باالرفتن راندمان تولید کارخانجات و صنایع نقش 

مهمی را ایفا کنند و قطعاً تمام تالش خود را در این راستا به کار می برند؛ اما موانع 
بزرگی مانند نوســان نرخ حمل مانع حضور قدرتمند شــرکت های حمل و نقل در 

کنار تولیدکنندگان است.
2- یکی از مشکالت مهم صنعتگران بی ثباتی در نرخ حمل است و تغییرات 
پی در پی تأثیر قابل مالحظه ای در تولیدات کارخانجات و صنعتگران دارد راهکار 

شما برای ایجاد ثبات در نرخ های حمل چیست؟
نرخ های حمل هر ســاله به تناســب میزان تورم تغییر می کند و از آنجایی که 
قــدرت مانــور شــرکت های حمل و نقل عالوه بر ماشــین های ملکــی، ناوگان خود 
ً قدرت تعیین نرخ در اختیار ســازمان های متولی و  مالک )تجاری( نیز اســت عمال
انجمن های حمل و نقل است به همین منظور باید همکاری بین شرکت های حمل 
و نقل، انجمن های حمل و نقل و سایر ذینفعان برای حمایت از تولیدکنندگان به 

گونه ای صورت گیرد که منافع همه متولیان در نظر گرفته شود.
3- یکی از معضالت مهم حمل و نقل کشور، ناوگان فرسوده است. باتوجه 
به نقش نوسازی ناوگان در اقتصاد حمل و نقل شرکت فجر جهاد چه اقداماتی 

انجام داده است؟
بر اساس آمارها سن ناوگان تجاری کشور با استاندارد جهانی تطابق ندارد و 
این مهم نیازمند برنامه ریزی مدونی برای نوسازی ناوگان کشور است. در سال های 
اخیر گامهای موثری در این راســتا از طریق ســازمان های متولی برداشــته شــده اما 
به دلیل موانع متعدد از جمله تحریم های ظالمانه به شــکل مطلوبی پیاده ســازی 
نشده است. در صورت رفع موانع برای واردات کشنده های زیر سه سال کارکرد، 
میتــوان ســن نــاوگان تجــاری کشــور را به میــزان قابل مالحظه ای کاهــش داد و با 
نوسازی ناوگان عالوه بر باال رفتن راندمان حمل و نقل در کاهش مصرف سوخت 

و سوانح جاده ای تغییر چشمگیری مشاهده کرد.
شــرکت فجرجهاد در راســتای نوسازی ناوگان خود برنامه های مدونی تدوین 
کــرده اســت و بزودی ضمن نوســازی نــاوگان برای افزایش نــاوگان ملکی نیز اقدام 

خواهد کرد.
4- امروزه نقش تکنولوژی های نوین در اقتصاد بر کســی پوشــیده نیســت 
شرکت فجرجهاد برای بهره گیری از سیستم های مبتنی بر تکنولوژی های نو چه 

اقداماتی را انجام داده است ؟
در سالهای اخیر صنعت حمل و نقل در راستای همگامی با تکنولوژی های روز 
و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، ناگزیر به استفاده از تکنولوژی های نوین شده  
اســت و شــرکت های زیادی در قالب بازارگاه های حمل و نقل در راســتای تکمیل 
مثلث صاحب کاال، رانندگان تجاری و شــرکت های حمل و نقل گام برداشــته اند 
ولی اغلب این بازارگاه ها به دلیل ضعف های زیرساختی از جمله نداشتن ناوگان 
ملکــی و مجــوز صــدور بارنامــه راه به جایی نبرده اند. علیرغــم انتظارات هیچ کدام 
از این بازارگاه ها موفق به حل مشــکالت صنعت حمل و نقل نشــده اند اما وجود 
ســامانه هــای جامــع تری که بتواننــد این مثلث را به صــورت حرفه ای تکمیل کنند 

ضروری به نظر میرسد.
 شرکت فجرجهاد در حال حاضر از سیستم هوشمند حمل و نقل در صدور 
بارنامــه، نگهــداری و مدیریــت راهبــری نــاوگان بهــره مــی بــرد و در صــدد طراحــی 

اپلیکیشن جامع حمل و نقل برای پیشبرد برنامه های خود نیز است.

اپلیکیشن جامع؛ نیاز مبرم صنعت حمل و نقل
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بــی پیرایــه و تعــارف، پرســش اصلی این اســت: بــه راســتی از زمانی که 
الفبای توسعه صنعتی و بویژه صنعت خودرو را در کشور ما هجی وتعریف 
کردنــد؛ مدیــران ارشــد خودرویی مــا در کجا و چه حالی بودند که در نیافتند 
پیشرفت صنعت با درجا زدن و عقب گردهایی که حاال دیگر تبدیل به سنت 

شده ممکن نیست و نمی شود برای بار هزارم چرخ را از اول اختراع کرد؟
ایــن چرخــه تکــراری راه های امتحان پس داده که گرهی بر کلیت صنعت 
خودروسازی ما اضافه می کند تا به کی قرار است ادامه پیدا کند وبه سردرگمی 
این کالف بیافزاید؟ متاســفانه مرغ مدیران صنعت خودروســازی ما همچنان 

یک پا دارد.
چنــد مــاه پیــش مدیرعامــالن دوقلوهــای خودروســازی ایــران دســت بــه 
قلــم شــدندو خطــاب به معــاون اول رییس جمهور نامه نوشــتند کــه دولت از 
خرشــیطان پایین بیاید که برای رفع موانع جهش تولید ، اســتاندارد آالیندگی 
یورو ۵ را تا شــش ماه بعد از تحریم ها بردارد تا آقایان به بهانه تداوم تولید، 
خود روهای یورو 4 ساخته شده خود را دوباره راهی صف شماره گذاری کرده 

و مجددا شهرهای کشور را به انبوه این خود روهای عهد بوقی آکنده کنند .
ایــن مدیــران بــه روی مبارک خود نمــی آورند که مطالبات عمومی و حفظ 

منافع ملی بازیچه دســت این و آن نیســت که هرکس در 
هر زمان که دلش خواست در آن دست ببرد . دو خودرو 
ســاز ایرانــی خــود را بــه کوچــه علی چپ مــی زننــد و انگار 
نــه انــگار کــه خبــر دارنــد بیش از ۵0 ســال اســت کــه این 
شیوه تولید در جهان منسوخ شده است.آنها همچنان به 

اسلوب کهنه تولید خودرو وطنی اصرار دارند.
آنــان گمــان بــرده اند در این میان مــی توان به راحتی 
پشــت دیــوار حاشــا پنهان شــد و بــه بهانه اجــرای منویات 
مقــام معظــم رهبری،جهــش تولیــد را بهانــه کــرد. آن هم 
تولیدی که در ســال های گذشــته به عینه اثبات کرده اگر 
عصــای حمایــت هــای دولتی نبــود هرگز نمی توانســت به 

حیات نیم بند خود ادامه دهد.
آدرس غلــط دادن ایــن خــودرو ســازان بــه دولــت در 
حالــی صــورت مــی گیرد که آنــان عبارت “اثر بســیار پایین 

استاندارد یورو۵ در مقایسه با یورو 4 در کاهش آالیندگی کالن شهرها” را در 
وســط نامه خود به خورد معاون اول می دهند تا از همان آغاز اینطور قلمداد 
کنند که یورو ۵ در کاهش آالینده ها تاثیری ندارد.آنان در کمال رندی از پیش 

کشیدن یک دلیل و برهان محکمه پسند در این زمینه طفره می روند.
این مدیران از یاد می برند که در طول سال های گذشته ،خود از کسانی 
بودند که مدام در کنار مدیران رده باالی ســازمان اســتاندارد و تولید کنندگان 
ســوخت یــورو وقطعــه ســاز بخت برگشــته ،عکس های یــادگاری مــی گرفتند 
 و ســندهای رســمی توافقنامــه و تفاهمنامــه و هــزار جــور نامــه دیگــر را امضــا 

می کردند و در باب مزیت های اســتفاده از ســوخت یورو وتولید کاتالیســت و 
تغییر الگوی مصرف ســوخت از مایع به گاز وبرقی کردن خودروها داد ســخن 

می دادند.
پرســش برانگیز اســت که با بروز مشــکالتی مانند شــیوع ویروس کرونا و 
کم حجم تر شــدن ســفرهای شــهری و کشــوری ناوگان حمل و نقل، مدیران 
خودرویــی تــالش می کننــد از این آب گل آلود ماهی بگیرند و دولت را مجبور 
کننــد کــه مصوبــه هــای پیشــین خــود را پس بگیــرد؟ به راســتی تولیــد پراید و 
ســمند و یــا وارثــان جدیــد تــر این محصــوالت که صــد البته تفــاوت چندانی با 
قبلی ها ندارند در ســپهر صنعتی کشــور چه جایگاهی پیدا کرده که ســالمتی 
 و منافــع عمــوم مــردم بایــد بــرای ظهــور وحضــور آنهــا بــه راحتی کنار گذاشــته 

شود؟
این چه ســودایی اســت که خود رو ســازان مدام تقصیرها را گردن وزارت 
نفــت و تولیــد کننــدگان ســوخت کشــور بیاندازنــد و از خــود رفــع مســئولیت 
کنند.دهن کجی خودرو ســازان به داده های اطالعاتی فعاالن محیط زیســت 
و همچنین شــرکت های مانند شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران در 

خصوص تولیدات مخرب محیط زیست چه معنایی دارد؟
برخی از نور چشــمی ها-شــما بخوانید مافیای اقتصاد 
ســوداگر محور-هرگــز اجــازه حضــور خودروهــای باکیفیــت 
خارجــی بــا قیمــت واقعــی خــود را ندادند تا ببیننــد چگونه 
مجبور می شــوند برای این که در این رقابت عقب نمانند 

خود را با فناوری روز همراه کنند.
وجــود کارخانــه هــای تــراز اول خودروســازی جهان در 
ایــران بــرای دوقلوهــای خودرو ســاز از کفر ابلیس نیز بدتر 
است.چون مدیریت آن خودرو سازان در ایران، ضعف های 
مدیریتــی داخلــی را بیش از پیش عیان خواهد کرد.حضور 
آن خود روســازان نشــان خواهد داد که فقط با کار و تعهد 
وقانونمنــدی وشــفافیت اســت کــه مــی تــوان بــه تولیــد بــا 

کیفیت دست یافت.
تجربه نشان داده الگوی خودروسازی فرمایشی وانحصاری 
 با تزریق مداوم منابع مالی دولتی که مستقیما از جیب مردم هزینه 
می شود،هیچگاه راه به هیچ دهی نبرده است و اقداماتی شبیه به همین نامه ای 
که خودروســازان به معاون اول رییس جمهور نوشــته اند به پنهان کردن آشــغال 
به زیر فرش در هنگام خانه تکانی شبیه است.خودروسازان و مدیران تصمیم گیر 
صنعتی کشور باید بدانند که دیگر روزگار انکار و لج بازی و ادعا و منت گذاشتن بر 
سر مردم به بهانه رونق و جهش تولید گذشته است. مردم به پشتوانه منویات مقام 
معظم رهبری دیگر به زیاده خواهی های مرکانتیلیست های وطنی تن نمی دهند.

 در عین حال این اقتصاد نیم بند هم دیگر تاب و توان پرداخت تاوان ضعف مدیریت 
سنتی -  صنعتی را ندارد.

پاالیشگر هرچه می ریسد خودرو ساز پنبه می کند

مدیران ارشد خودرویی ما در 

کجا و چه حالی بودند که در 

نیافتند که پیشرفت صنعت 

با درجا زدن و عقب گردهای 

حاال دیگر تبدیل به سنت 

شده ممکن نیست و نمی شود 

برای بار هزارم چرخ را از اول 

اختراع کرد؟

خودروسازان که طی سال های گذشته از عهده تولید خودرو با موتور پایه گاز سوز هم بدرستی بر نیامده اند ؛ مدام نبود عرضه مناسب 
سوخت یورو 5 را بهانه می کنند
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گــوش مصــرف کننــده )حتی اگر از ســر اضطراربه بــازار محصوالت بنجل 
هجــوم مــی بــرد( از بهانــه های نخ نمای خود روســاز داخلی پر شــده اســت. او 
همیــن تیبــا و پرشــیا را هــم بــی رحمانه نه با کیــا و تویوتــا و هیوندایی، بلکه با 
مرســدس بنزو بی ام دبلیو وتســال و پورشــه مقایسه می کند و در خلوت خود 

از این قیاس بشدت رنج می کشد و غرور ملی خود را زخم خورده می بیند.
نفــر  هــزار  حــدود 30  هرســاله  کــه  دانــد  مــی  داخلــی  کننــده  مصــرف 
خــود  از  او  میرنــد .  مــی  ایــران  در  هــوا  آلودگــی  از  ناشــی  هــای  بیمــاری   از 
می پرســد آیــا وقــت آن نرســیده کــه ایران خــودرو و ســایپا اگر ادعایــی در باب 
مســئولیت هــای اجتماعــی دارنــد اعالم کنند که چــه میزان از ایــن مرگ و میر 
بخاطر تولید آنان بوده اســت؟ صد البته که این پرســش بســیار ساده لوحانه 
است؛ چرا که وقتی مبنای سیستم اقتصادی کشور بر پایه تعامالت دالل گونه 
و به پشتوانه قدرت خرید بسیار پایین مردم قوام می یابد، طلب کردن حقوق 
حقــه شــهروندان بــه لطیفــه ای نخ نمــا و تکراری می ماند. در چنین شــرایطی 
مردمــی کــه هرگز نمی تواننــد از دام انحصار وخود تحریمــی های برنامه ریزی 
شــده بگریزنــد و بخاطــر بــی پولی ازمحصــوالت اســتاندارد روز اســتفاده کنند 
مجبورنــد بــه فرمــوده دوقلوهای خودروســاز تــن دردهند و به همــان تولیدات 
عهد بوقی رضایت دهند؛ اما همچنان در شبکه های اجتماعی برای خودروهای 

بی کیفیت داخلی جوک بسازند.
تولیــد پرتیــراژ خودروهای آالینده و بی کیفیــت و تردد بیش از حد آنها در 
کالن شهرها به ویژه در تهران در تمام سال های گذشته حاصلی جز خسارت 
به منافع ملی نداشته است و جالب است که این موارد هیچگاه در محاسبات 
خودروســازان جــای نداشــته امــا حــاال همان ها بــرای جهش تولید وتــداوم آن 

گریبان چاک می دهند .

خودروسازان با سوء استفاده از قدرت خرید ضعیف مشتریان هر بار در 
یــک یــا چند نوبت محصولــی را راهی بازار می کنند وخالیق هم برای گریختن 
از شــکاف قیمتــی ای کــه خود همین خود روســازان عامل اصلــی آن بوده اند و 
به واســطه آن کاســبی واســطه ها را رونق بخشیده اند،مجبورند در کسری از 
ثانیه ســامانه های فروش را اشــغال کنند تا شــاید از بازارگرمی دالالن رهایی 
یابنــد و محصــول کذایــی را کــه بــه دروغ به عنوان تولید ملــی آن را جا زده اند 
چند صد هزار تومان ارزان تر بخرند.در چنین هنگامه ای هر صدایی به گالیه 
به گوش برسد با اتهامی همچون تضعیف تولید ملی مورد نقد قرار می گیرد.
مشابه همان روزها که وزیر اسبق صمت کمپین نه به خرید خودروی داخلی 

را خیانت خیانتکاران دانست.
تاکتیــک انداختــن تــوپ تقصیرهــا بــه حیاط همســایه برای ســنت گرایان 
صنعــت خودروســازی ایــران ، راهــکاری اســت کــه همچنــان جواب مــی دهد.
خودروســازان کــه طی ســال های گذشــته از عهــده تولید خودرو بــا موتور پایه 
گاز سوز هم بدرستی بر نیامده اند مدام نبود عرضه مناسب سوخت یورو ۵ 
را بهانه می کنند.تولید کننده سوخت پاک هم عمال با باالبردن ظرفیت تولید 
پاالیشگاهی، هرچه می ریسد، در کارخانه های خود روسازی جاده کرج پنبه 
می شود واز آنجا که این رویکرد در باب تشویق خودرو سازان به تولید خودرو 
گاز سوز بی اقبال می ماند،سیل اتهام ها را به جان می خرد که هم او بوده که 

باعث شده خودروی یورو تولید نشود.
این در حالی است که همگان می دانند سوختی مانند بنزین در تولید ،۵ 

مولفه مهم دارد که عبارتند از الفین، بنزن،آروماتیک، گوگرد و اکتان.
میــزان گوگــرد در بنزین اگر باالباشــد بــه موتور صدمه مــی زند.آروماتیک 
ســالمتی مــردم را بــه خطر مــی اندازد .اکتان هم برای خودرو و برای انســان ها 
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ضــرر وزیانــی نــدارد و بــود ونبــودش تنها می تواند شــتاب خــودرو را کاهش یا 
افزایــش دهــد امــا شــرایط تحریمــی اجازه رشــد در این بخش از ســوخت را به 
ایــران نمــی دهــد کــه البته ایــن ویژگی در شــرایط فعلی چندان جــزو مطالبات 

اصلی مردم نیست.
درصــد بنــزن و الفیــن بنزیــن تولیــد امــروز کشــور هم کــه به اتــکا اخبار و 
اطالعات منتشر شده آنقدر کم است که عمال جای بحثی باقی نمی گذارد. هم 
اکنون91 میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور تمام مولفه های زیست محیطی را 
کســب کرده است.پاالیشــگاه عظیم ســتاره خلیج فارس هرچه تولید می کند 
یورو ۵ است و اگر هم نباشد در یکی دوساعت می تواند تمام تولید خود را از 
یورو 4 به یورو ۵ سوئیچ کند. این بدان معنی است که اگر همین االن بخش 
عمده ای از خودروهای ما نیازمند سوخت یورو۵ باشند این سوخت در کشور 
در اختیار آنها قرار می گیرد وتازه این را هم نباید از یاد برد که مگر خودروهای 
جدیــد خارجــی کــه در خیابــان ها و جاده ها تــردد دارند نباید از ســوخت های 
یورو ۵ استفاده کنند؟ پس اگر سوخت ارائه شده توسط پاالیشگاه ها کیفی 

نیست، چرا این خودروها دچار مشکل فنی نمی شوند؟
خودروســازان بهانــه گیــر اگــر تــا االن نمــی دانســتند بایــد بداننــد که هم 
اینک در استرالیا خودروهای تولیدی، یورو4 هستند اما سوختی که در اختیار 
آنهاســت یــورو ۵ اســت .یعنــی آنها درســت شــرایط مــا را دارند.بنابراین بهانه 
آوردن خودروســازان داخلــی بــرای پرهیــز از تولید خودرو منطبق با اســتاندارد 
یــورو۵ بــی وجه اســت.کدام مهندس خودرو ســاز اســت که ندانــد این گوگرد 
اســت که به موتور خودرو صدمه می زند و حاال ســوختی که میزان گوگردش 
نسبت به قبل بسیار بسیار کاهش پیدا کرده چه ضرری قرار است به خودرو 

بزند؟ 

اما خودروسازان را کاری با این حرفها ندارند.آنها مصرانه تاکید می کنند 
کــه مصــرف کنندگان و تولید کنندگان مجبورند با افزایش ســنگین هزینه ای 
ارزی و ریالی روبرو شوند.اما در عین حال در همین نامه از دولت می خواهند 
که تخصیص ارز آنها توسط بانک مرکزی افزایش یابد.یاللعجب! این چگونه 
مدیریتی اســت که از یک ســو برای حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده 
کاتولیک تر از پاپ می شــود و از طرفی دیگر با تقاضای وجه بیشــتر از دولت 
ایــن منافــع را تضعیــف می کند.آن هــم به بهانه “جلوگیــری از توقف خطوط 

تولید”؟
مدیران خودروساز در بند آخر نامه مذکور از نهادهای تصمیم گیر تقاضا 
مــی کننــد کــه نــاوگان حمل و نقل ریلــی و دریایی و جــاده ای و هوایی همگی 
دست به دست هم بدهند تا واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها از کشور دوست 
و برادر چین هرچه زودتر راه بیافتد.یعنی دولت هم پول بدهد هم مواد اولیه 
وارد کنــد و هــم بــازار را بــرای خودروســاز خالــی بگــذارد و هم اجــازه رقابت به 
دیگران ندهد و هم مطالباتش را بی خیال شود تا آقایان بتوانند جهش تولید 
را عملیاتی کنند.جل الخالق! اگر قرار باشــد ابرو باد و مه و خورشــید و فلک 
زیر بغل این خودروســازی را بگیرند دیگر چه نیازی به مدیرانی از این دســت 

هست؟
به هر رو الزم اســت مردم بدانند که اگر اراده ای در خودرو ســازی کشــور 
مبنی بر تولید خودرو ایمن و مطابق اســتاندارد روز دیده نمی شــود علت آن 
نه تحریم است و نه وجود موانع تولید.آنچه این وضع را ایجاد کرده انحصار 
در بازار، وابستگی بیش از حد تولید به نهادهای دولتی،دریافت حاشیه سود 
بسیار باال و در نهایت نگاه پدرساالرانه مدیران به صنعت خود روسازی است.

اقتصاد دالل مآب بیشتر از این را بر نمی تابد.
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نمایش شماره 1- رشد تولید ناخالص داخلی منطقه 
آسیا – اقیانوسیه 2016 الی 2020

هزینه هــای  بــا  کوویــد-19  شــیوع  از  آمــده  به وجــود   بحران هــای 
اقتصــادی - اجتماعــی قابــل  توجهــی همــراه اســت کــه نمایــش شــماره 
2 گویــای ایــن مطلــب می باشــد. طبــق ایــن نمــودار آمار تعداد مشــاغل 

تمام وقــت از دســت رفتــه در ســال 2020 ارائــه شــده اســت )برحســب 
 Unitedمیلیون هــا شــغل، 48 ســاعت در هفتــه(. منبــع ایــن اطالعــات
کار  بین  المللــی  ســازمان   2021 آمــار  براســاس  و   Nations ESCAP
)ILO:International Labour Organization( و داده های بانک جهانی 

)World Bank data( می باشد.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بیمـاری کـرونا 
در آسیا و اقیانوسیه

اشــاره : در این مقاله بخشــی از گزارش »بررســی اقتصادی و اجتماعی 
آســیا و اقیانوســیه 2021« کــه توســط »کمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی 
ســازمان ملل متحد برای آســیا و اقیانوســیه« منتشر شده به صورت ترجمه 

ارائه می  شود.
الزم به ذکر اســت کمیســیون اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل متحد 
 ESCAP: Economic and Social Commission( بــرای آســیا و اقیانوســیه
for Asia and the Pacific( یکی از ۵ کمیسیون منطقه ای شورای اقتصادی 
اجتماعی ســازمان ملل متحد )ECOSOC( می باشــد. کمیســیون اقتصادی و 
اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد برای آســیا و پاســیفیک )ESCAP( بــه عنوان 
مرکز همکاری منطقه ای ســازمان ملل متحد در ترویج همکاری بین کشــورها 
به منظور دســتیابی به توســعه فراگیر و پایدار، عمل می کند. این کمیســیون 
بزرگتریــن مجمــع بین الدولــی منطقه ای با ۵3 دولت عضو و 9 عضو وابســته 
می باشــد و درحــال حاضــر تمرکــز کمیســیون بر تحقــق برنامــه 2030 اهداف 
توســعه پایــدار اســت. تحقیــق و تحلیل هــای )ESCAP( همــراه بــا خدمــات 
مشــاوره ای و کمک های فنی برای دولت ها به منظور حمایت از توســعه پایدار 
در کشــورها می باشــد. منطقه تحت پوشــش این کمیسیون حدود 4 میلیارد 
نفــر )تقریبــاً دو ســوم کل جمعیت جهان( را تشــکیل می دهــد و از این حیث 
)ESCAP( را تبدیــل بــه جامع ترین کمیســیون منطقه ای ســازمان ملل متحد 

کرده  است.

 انعطاف پذیری
در اثــر شــیوع کوویــد-19 نــرخ برخــی از مولفه هــای نامطلــوب اجتماعــی، 
اقتصــادی و صنعتــی به  دلیــل عــدم انعطاف پذیــری جوامــع و اقتصادهــای دنیــا 
افزایش یافت. به همین دلیل برخی از جوامع سعی کردند ضمن در دستورکار 
قراردادن »انعطاف پذیری بیشــتر« حمایت های خود را به منظور ســرمایه گذاری 
هرچه بیشــتر گســترش داده و تا ســال 2030 این روند را ادامه دهند. با توجه 
بــه اینکــه ایــن موضــوع با »ریســک« نیز همراه اســت، لــذا بــرای مدیریت کردن 
ریسک درنظر دارند تا مدیریت »ریسک یکپارچه ای« را طراحی و سیاست های 
مــورد نیــاز آن را تدویــن کننــد تــا در مقابــل آســیب ها و شــوک های اقتصــادی و 
غیراقتصــادی تاب آوری بیشــتری داشــته باشــند.نام یکی از بســته های حمایتی 
پیشنهادی »پیشرفت بهتر« است که سرمایه گذاری در حوزه خدمات اجتماعی، 
دسترســی دیجیتال و توســعه ســبز را مدنظر دارد. به منظور اجرایی شــدن این 
بسته حمایتی، کشورهای دنیا نیازمند ایجاد فضای مطلوب مالی و بررسی طیف 
وسیعی از گزینه های تامین مالی هستند؛ زیرا که کووید-19 این نکته را به تمام 
دنیا یادآوری کرد که بحران های بهداشتی و حوزه سالمت، نه تنها باعث ایجاد 
آسیب های اجتماعی می شوند بلکه خطرات اقتصادی زیادی را  نیز درپی خواهند 
داشت. در نمایش شماره 1 روند عملکرد اقتصادی منطقه آسیا – اقیانوسیه طی 
ســال 2016 الی 2020 ارائه شــده اســت. طبق نظر کارشناســان، یکی از بدترین 

عملکردهای اقتصادی این منطقه را در طول تاریخ شاهد هستیم.
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تصویر شــماره 2 – تعداد مشــاغل تمام وقت از 
دست رفته آسیا به تفکیک هر منطقه در سال 

2020
باتوجه به عدم قطعیت قابل توجهی که در آینده 
چشــم اندازهای  تحلیــل  و  تدویــن  دارد،  وجــود 
اقتصادی با تامل بســیاری انجام می شــود. طبق 
مذکــور  منطقــه   GDP رشــد   3 شــماره  نمایــش 
به طور خوش بینانه برای سال های 2021 و 2022 

پیش بینی شده است.

تصویر شماره 3- رشد GDP در حالت پیش بینی 
خوش بینانه

برخی از عواملی که سبب ایجاد این خوش بینی 
شده اند به شرح ذیل هستند:

بعضی از اثرات کووید-19 به طور موقتی است.
واکسیناسیون جوامع آغاز شده است.

انتظــار مــی رود ســازگاری سیاســت های مالــی و 
پولی با ثبات باشد.

قــوی  صــادرات  و  منطقــه ای  ارزش  زنجیره هــای 
هســتند.اقتصادهای بــزرگ دنیا به طــور تدریجی 

در حال بهبود هستند.
امــا برخــی از عواملــی کــه ســبب ایجــاد ریســک  
می شــود تــا نمــودار شــماره 3 را نزولــی کنــد، بــه 

شرح ذیل می باشد:
روند کند واکسیناسیون.

گردشــگری  ) خصوصــا  خدمــات  بخــش  تجــارت 
بین الملل(  همچنان بحران زده  است. 

تصویر شماره 4- روند تولید اقتصادی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه طبق دو سناریو 
 R&D: Research and(  به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه و همچنین افزایش قدرت جسجتوگری پیشنهاد می شود در راستای تحقیق و توسعه

Development( متن اصلی مقاله را از سایت )ESCAP( مطالعه فرمایید.

بحران های مربوط به بدهی درحال افزایش است. اثرات بلندمدت کووید-19 بر بهره وری.
عدم قطعیت جریان سرمایه، خطر تورم رکودی. اثرات بلند مدت تنش های تجاری. در نمایش شماره 4 روند تولید اقتصادی در کشورهای درحال 
توســعه آســیا - اقیانوســیه )برحســب  تریلیون دالر( برحســب دو حالت ارائه شده است. در این نمودار خط ممتد براساس روندهای سنوات قبلی 

است و خط منقطع، حاصل پیش بینی هاست.

 Sweta C. Saxena : Macroeconomic Policy and
Financing for Development Division

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4
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بــا روی کار آمــدن دولــت جدید، دوره جدید مدیریت در ســطوح باال 
و میانــی دولــت آغــاز می شــود و در این میان یکــی از دغدغه های بخش 
خصوصــی، نیمــه کاره مانــدن برخــی از اقدامــات مناســب دولــت قبلی و 
تغییر غیر قابل پیش بینی رویکردها است. در این نوشتار ضمن بررسی 
برخی از دستاوردهای صنعت در دولت یازدهم و دوازهم، به مشکالت 
ریشه دار صنعت لوازم خانگی پرداخته می شود که همچنان وجود دارند 

و باید در دولت جدید مورد توجه قرار گیرد.

1- حفظ و تقویت دستاوردهای موجود: 
اســتمرار اقدامــات و برنامه هــای مناســب دولت دوازدهــم در ارتباط با 
صنعــت و کســب و کار یکــی از انتظــارات بخش خصوصــی از دولت جدید 
است. برخی از مهم ترین اقداماتی که اثرات مناسبی در فضای تولید کشور 

و صنعت لوازم خانگی داشته عبارتند از:

 گسترش دولت الکترونیک: راه اندازی سامانه های 
مختلــف ماننــد ســامانه  124، ســامانه جامــع انبارهــا و 
ســامانه تجــارت بخــش زیــادی از بوروکراســی اداری را 
تســهیل کرده و موجب ارتقای شــفافیت در فرایندهای 
تجــاری و صنعتــی شــده اســت. ایــن ســامانه ها البتــه 
کاستی هایی دارند که باید با همفکری مدیران دولتی و 

صنعتگران مرتفع شود.

 تالش برای حذف واسطه گری در زنجیره تامین: 
در ســال های گذشــته وزارت صمــت بــا اقداماتــی ماننــد 
توزیع محصوالت فوالدی در بورس کاال و تعیین سهمیه 
مواد اولیه برای تولیدکنندگان، تالشهایی برای رساندن 
مــواد اولیــه به واحدهای تولیدی انجــام داده که در خور 
تقدیر اســت، اما این اقدامات باید با دقت و شــفافیت 

بیشتر پیگیری و اجرا شود. چرا که تولیدکنندگان همچنان با مشکل تامین 
مواد اولیه تولید داخل مواجه هستند که نتیجه آن افت تولید یا اقدام به 
خرید از واســطه ها و ســودجویان اســت که تبعات نهایی آن را می توان به 

صورت کمبود فصلی لوازم خانگی در بازار مشاهده کرد.

  تقویت ارتباط دولت با تولیدکنندگان: تردیدی نیســت که برگزاری 
نشســت ها و جلســات مسئوالن با انجمن ها و تشــکل های صنعتی در رفع 
چالش ها و اســتفاده بهینه از فرصت های صنعتی کشــور  مفید اســت. این 
برنامه ها در دولت دوازدهم تقویت شده و نتایج مثبتی هم در پی داشته، 
اما به هیچ وجه کافی نیســت و باید به صورت مســتمر تقویت شــود. روال 
نشست ها در سال های گذشته معموال به این گونه بود که پس از تغییر در 

رویه ها، بخش خصوصی و تشکل ها برای اطالع رسانی فراخوانده می شدند، 
در حالی که الزم است نقش تشکل ها و به ویژه انجمن صنایع لوازم خانگی 
در ضمن فرایندهای تصمیم گیری تعریف شود. ضمن اینکه برخی از وظایف 
تصدی گــری دســتگاه های دولتــی می توانــد بــه انجمن ها و خــودِ صنعتگران 

واگذار شود و دولت نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد.

  تقویت عمق ســاخت داخل: در حال حاضر در بیشــتر محصوالت 
لــوازم خانگــی بیــش از 70 درصد قطعات و مــواد اولیه )به لحاظ ارزش( در 
داخل کشــور تولید می شــود و روند خودکفایی و ارتباط با تامین کنندگان 
داخلی در ســایر محصوالت نیز ســرعت گرفته اســت. 
ادامه این روند در گرو تامین ســرمایه ثابت برای خرید 
ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــدی و بــه ویــژه تامین ارز 
برای خرید فناوری روز جهانی است. چنانچه این امکان 
در اختیار صنعت لوازم خانگی قرار داده شــود، فرصت 
تقویت بیشتر عمق ساخت داخل و تولید ارزش افزوده 

بیشتر در کشور وجود دارد.

2- تالش برای رفع مشکالت ریشه دار صنعت:
در همیــن دوران مشــکالتی قدیمــی و ریشــه دار 
همچنان گریبانگیر صنعت لوازم خانگی کشورمان بوده 
و انتظــار مــی رود این مســائل در دولــت جدید با تغییر 
اساسی رویکردها و البته با مشارکت صنعتگران حل و 
فصل شود. برخی از مهم ترین این مشکالت عبارتند از:
  گســترش قاچــاق لــوازم خانگــی: در ایــن دوره علیرغــم ممنوعیــت 
واردات محصــوالت لــوازم خانگــی، قاچــاق ایــن محصــوالت در حجــم بــاال 
صورت گرفته است. مقایسه وضعیت بازار، از نظر سهم محصوالت تولید 
داخل، واردات رسمی، و قاچاق در دوره قبل و بعد از ممنوعیت واردات به 
خوبی نشاندهنده افزایش قاچاق لوازم خانگی به کشور است، به طوری 
که در حال حاضر یک سوم بازار لوازم خانگی کشور در اختیار محصوالت 

قاچاق است. 
چالــش اصلــی در ارتبــاط بــا ایــن حجــم بــاالی قاچــاق، عــدم پرداخــت 
عوارض گمرکی است که موجب می شود محصوالت قاچاق در یک رقابت 
نابرابر با تولیدات داخلی سهم باالیی از بازار را از آن خود کنند و در مقابل 
محصــوالت بــا کیفیــت داخلــی بــرای صادرات بــه کشــورهای مختلف باید 

سلطان حسین فتاحی، مدیر عامل گروه صنعتی امرسان

توسعه صنعت لوازم خانگی در دولت  سیزدهم

در حال حاضر در بیشتر 

محصوالت لوازم خانگی بیش 

از 70 درصد قطعات و مواد 

اولیه )به لحاظ ارزش( در 

داخل کشور تولید می شود 

و روند خودکفایی و ارتباط با 

تامین کنندگان داخلی در سایر 

محصوالت نیز سرعت گرفته 

است
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عوارض گمرکی پرداخت کنند. این رقابت ناسالم موجب شده که صنعت 
لوازم خانگی قدرت رقابت با برندهای خارجی را از دست بدهد. در صورتی 
کــه با اصالح سیاســت ممنوعیــت واردات، می توان برندهــای خارجی را به 
سمت همکاری با تولیدکنندگان داخلی و تولید در داخل کشور سوق داد؛ 
اتفاقی که در بســیاری از کشــورها به ویژه جنوب و شــرق آســیا رخ داده و 
موجب رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در این کشورها شده است.  

 فرایند قیمت گذاری در صنعت لوازم خانگی: در سال های گذشته 
قیمــت مــواد اولیــه اصلــی تولیــد داخــل، ماننــد ورقهــای فــوالدی و مــواد 
پتروشیمی، بسته به نوسان نرخ ارز و تورم داخلی و تغییر قیمت جهانی 
مرتبــا در حــال افزایــش بــوده و دولت تنها با قیمت گــذاری محصول نهایی 
سعی در کنترل بازار دارد. قیمت گذاری محصول نهایی از سال گذشته با 
روش )Cost Plus( انجام می شود. مشکل موجود در رویکرد قیمت گذاری 
و کنترل از باال، به جای رقابت سالم در بازار، و نیز تمرکز بر قیمت محصول 
نهایــی، به جای تمام زنجیره، اســت. به فــرض ادامه قیمت گذاری با روش 
موجود، عامل بهره وری باید مورد توجه قرار گیرد. چون  تولیدکننده با هر 
ســطح هزینــه، می تواند محصــول خود را بــا افزودن درصــدی به هزینه ها 
)بــه عنــوان ســود( قیمت گــذاری کنــد. نتیجــه ایــن روش ورود محصوالت 
بی کیفیــت و عــدم توجــه برخــی از واحدهــا بــه کاهــش هزینه هاســت که 
تبعات آن را می توان در گسترش واحدهای صنعتی با ظرفیت های اندک و 

غیراقتصادی مشاهده کرد.
تجربه سال های گذشته به خوبی نشان داده که قیمت گذاری محصول 

نهایی، با هر ساز و کاری، به زیان تولیدکننده محصول نهایی خواهد بود 
و الزم اســت در دولــت جدیــد و در ســطح کالن در ایــن مــورد یک بازنگری 
اساســی در سیاســت  های تنظیــم بــازار انجــام شــود، طــوری کــه یــا تعیین 
قیمت به بازار واگذار شــود و دولت نقش نظارتی داشــته باشــد و یا اقدام 
 بــه تعییــن قیمــت و کنتــرل آن در کل زنجیــره صنعت لــوازم خانگی انجام

 شود.  

 تامین نقدینگی و سرمایه در گردش: چرخه تولید در کشور ما به 
علل مختلف بسیاری طوالنی و زمان بر است. به طوری که متوسط فاصله 
زمانی میان فرایند خرید مواد اولیه تا برگشت نقدینگی حاصل از فروش 
محصــول در ایــران بیــش از 6 مــاه برآورد می شــود. این در حالی اســت که 
متوسط این دوره در جهان حدود  یک ماه و در کشورهای منطقه کمتر از 3 
ماه است. علت این تفاوت معنادار، تورم باال و فضای نامناسب و پرنوسان 
کســب و کار در کشــورمان اســت که کل زنجیره تولید )اعم از تولیدکننده 
مواد اولیه و قطعات تا تولیدکننده محصوالت نهایی( را به سمت خرید در 
مقیاس باال و افزایش موجودی سوق می دهد. این وضعیت تامین سرمایه 
در گردش را تبدیل به دغدغه همیشگی واحدهای تولیدی کرده، بسیاری 
از واحدهای تولیدی به علت فقدان آن با ظرفیت حداقلی فعالیت می کنند 
و علت اصلی توقف تولید در واحدهای راکد هم همین موضوع بوده است. 
قطعا دولت جدید باید برای اســتفاده بهتر از ظرفیت های تولید داخلی و 
حفظ و افزایش اشــتغال، راهکارهای اثربخشــی برای رفع این مشــکل در 

نظر بگیرد و بانکها را به همکاری با بخش تولید تشویق کند.
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بهره وری از دو مولفه کارایی و اثربخشــی تشــکیل می شــود؛ کارایی در 
اســتفاده درســت از منابــع تعریف می شــود و اثربخشــی در اجــرای بهترین 
اقدامــات بــا منابــع موجــود. ایــن دو در کنــار هم نســبت ســتانده بــه داده و 
در نتیجه سود بنگاه را بهبود می بخشند. تجربه کشورهای مختلف نشان 
می دهــد کــه رشــد بهــره وری در ســطح بنگاه هــا و در کل اقتصــاد، رابطــه 
مســتقیمی با عملکرد صنعت مشــاوره مدیریت دارد. مشــاوران مدیریت به 
حل مسائل سازمان ها در حوزه های مدیریت استراتژیک، مدیریت فرایندها 
و زنجیره تامین، سرمایه گذاری و مدیریت مالی، و منابع انسانی می پردازند 
و راهکارهــا را بــه گونــه ای شناســایی و اجــرا می کننــد کــه هــم کارایــی و هم 
اثربخشــی فعالیت کارفرمایان ارتقا یابد. در واقع صنعت مشــاوره مدیریت 
را می توان بازوی ارتقای بهره وری در ســازمان ها دانســت که با نگاه علمی و 
نــگاه تخصصی، بدون مالحظات سلســله مراتبی و رســمی بــه ارائه خدمت 

می پردازند. پیشرانهای اصلی این صنعت در حال حاضر عبارتند از:
* توسعه اتوماسیون، بهبود فرایندهای سازمانی و ارتقای کارایی

* توسعه کاربردهای فضای دیجیتال در کسب و کار و مدیریت
* شرایط متغیر محیطی مانند قوانین و مقررات جدید

* باز تعریف مدلهای کسب و کار و آینده پژوهی
مختلــف  حوزه هــای  در  پیشــران ها  ایــن  بکارگیــری 
فعالیت صنعت مشاوره مدیریت نتایج ملموسی در رشد 
بهره وری سازمان ها دارد و به همین دلیل تقاضای جهانی 
برای خدمات مشاوره رشد باالیی دارد. اندازه بازار مشاوره 
مدیریت در جهان در 20 ســال گذشــته 3 برابر شــده و به 
حــدود 300 میلیــارد دالر رســیده اســت. بــا توجه به جمع 
تولید ناخالص داخلی کشــورها )بیش از 90 هزار میلیارد 
دالر( نســبت ایــن حجــم بــازار بــه انــدازه اقتصــاد جهانــی 
نشاندهنده سهم حدود 3 دهم درصدی صنعت مشاوره 
مدیریت از اقتصاد جهان است. متاسفانه تخمین درستی 

از اندازه بازار این صنعت در ایران وجود ندارد؛ اما اگر همین نسبت را با توجه 
به حجم اقتصاد کشورمان در نظر بگیریم به عدد حدود 2 میلیارد دالر برای 
اندازه بازار مشــاوره مدیریت ایران می رســیم. به عبارتی در کشــوری با تولید 
ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دالر، صنعت مشــاوره مدیریت می تواند 
بازاری با حجم حدود 40 تا ۵0 هزار میلیارد تومان داشــته باشــد، رقمی که 
با وجود تعداد فراوان پروژه ها و شــرکتهای مشــاوره شــاید در مدت یک دهه 
هم صرف مشاوره مدیریت نمی شود. اما چرا واقعیت موجود این صنعت با 
ظرفیــت اقتصادی کشــورمان چنین فاصلــه معنــاداری دارد و انتظار چندانی 
برای رشــد این صنعت وجود ندارد؟ در مورد چالش های صنعت مشــاوره در 
سال های اخیر تحقیقاتی انجام شده اما کمتر به این مهم توجه می شود که 
ماموریت اصلی مشاوره مدیریت که همانا رشد بهره وری است، در کشور ما 
تحقق نمی یابد. ثابت ماندن شــاخص بهره وری عوامل تولید )TFP( در طی 
حدود 4 دهه گذشــته در ایران شــاهدی بر این مدعاســت. متاســفانه بحث 

بهــره وری در گفتمــان اقتصادی 
کشور چندان مورد توجه نیست 
و بــرای رشــد اقتصــادی تنهــا بر 
ســرمایه گذاری و اشــتغال، ولــو 
به قیمت افت بهـــره وری تاکیــــد 
بهــره وری  ارتــــــقای  مــی شــــــود. 
نقش مهمی در رشــد اقتصادی 

ســایر کشــورها دارد و دولت ها خود به تقویت شــرکت های مشــاوره اهتمام 
دارنــد تــا بــا ابزارهای علمــی و به روز، بــه صنایع مختلف ارائــه خدمت کنند؛ 
چرا که رشــد تولید ناخالص داخلی کشــورها از محل دو عامل اصلی تامین 
می شــود: نخســت با افزایش در عوامل اصلی تولید )شامل حجم سرمایه و 
تعداد شــاغالن( و دوم، با ارتقای بهره وریِ عوامل تولید. در برنامه ریزی های 
کالن کشورمان البته تاکید بر ارتقای بهره وری مورد توجه بوده )برای مثال بر 
اساس برنامه ششم توسعه كشور می بایست حدود یك سوم رشد اقتصادی 
کشــور از محــل رشــد بهره وری حاصل شــود( امــا آنچه در عمــل رخ می دهد 
تکیه اقتصاد کشور ما بر منابع مالی است، معموال بخش 
عمده رشــد اقتصادی ایران از محل افزایش ســرمایه و یا 
اشــتغال بوده و بهره وری نقشــی در آن نداشــته اســت. 
در میان بسیاری از مدیران نیز متاسفانه همین گفتمان 
منابع محــور حاکــم اســت و جــذب حداکثــری ســرمایه، 
تولیــد بیشــتر و البتــه اشــتغال بیشــتر بــه معنــای غایت 
مدیریــت پنداشــته می شــود و رشــد بهــره وری مغفــول و 
 یــا در حاشــیه اســت و به صــورت تزئینی بــه آن پرداخته

 می شود.
رشــد ضعیــف بــازار مشــاوره مدیریــت در ایــران 
معلــولِ غفلــت از ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و دارای 
نتایج ملموس اســت. صنعت مشاوره تنها در صورتی 
می تواند به تقاضا و بازار مطلوب دست یابد که ارزش افزوده مطلوب را 
با رشد کارایی و اثربخشی کارفرمایان ایجاد کند. ادامه وضعیت موجود 
در برخــی از پروژه هــای مشــاوره و اجــرای طرح هــای کلیشــه ای و بعضــا 
بی هــدف، بهــره وری کارفرما را اگــر کاهش ندهد، قطعا افزایش نخواهد 
داد و طبیعی است که صنعتی که خروجی مورد انتظار را نداشته باشد 
جذابیتــی بــرای مشــتریان نخواهــد داشــت. یکــی از لوازم اصلی توســعه 
صنعت مشــاوره، اندازه گیری بهره وری در ســطح ســازمان  اســت؛ طوری 
که خروجی مجموعه فعالیت های مشــاوره مدیریت توســط شاخصهایی 
مانند کارایی و اثربخشــیِ بخش های مختلف ســازمان رصد شــود و برای 
کارفرمایان عینیت داشــته باشــد. انجام چنین مهمی هم البته بر عهده 
خود مشاوران مدیریت است تا دست کم در پروژه های مفید و اثرگذار، 
 بــا ســنجه های کمّی، نتایج فعالیت خود را اندازه گیــری و به کارفرما ارائه

 کنند. 

فرزاد مسگری، مدیر عامل گروه مشاوره توسعه تنویر

اندازه گیری بهره وری در صنعت مشاوره 

اندازه بازار صنعت مشاوره در 
ایران به نسبت اندازه اقتصاد 
کشور ناچیز است. ماموریت 

اصلی این صنعت ارتقای 
بهره وری است، اما عدم رشد 

شاخص بهره وری عوامل تولید 
در اقتصاد ایران طی 4 دهه 

گذشته نشان می دهد که
این ماموریت محقق نشده 

است. 
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مدیر عامل شرکت صنعتی شهاب  گفت: در راستای منویات  مقام معظم 
رهبری و نگاه ویژه به محصوالت و تولیدات داخلی ، در نظر داریم در راستای 
ازدواج آسان و با کمک بانک ها تا سقف 500 میلیون ریال محصوالت خود را 

به متقاضیان عرضه کنیم. 
»هادی غالم زاده« مدیر عامل شرکت شهاب اظهار داشت:  شرکت قدیمی 
شهاب  در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کمک به تهیه جهیزیه آسان، نسبت 

به فروش اقساطی محصوالت خود با تخفیف ویژه اقدام کرده ایم .
مهنــدس غــالم زاده اعــالم کــرد: متقاضیــان بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه با 
بانک های رفاه کارگران، صادرات و بانک دی می توانند تسهیالت کم بهره جهت 
خرید محصوالت شهاب اعم از تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز 

و جارو برقی دریافت کنند. 
 وی در ادامــه افــزود: در راســتای منویــات رهبری و نــگاه ویژه به محصوالت 
و تولیدات داخلی شــرکت شــهاب با بیش از 40 ســال ســابقه و خدمت رســانی 
به صنعت لوازم خانگی با اقدامی در راســتای ازدواج آســان تســهیالتی تا  سقف 
۵0میلیــون تومــان و بــه همــت تعــدادی از بانک های کشــور  محصــوالت خود را 
عرضه می  کند. مهندس غالم زاده گفت: شهاب در جهت ازدواج آسان جوانان 
و کمــک بــه معیشــت مــردم و مقابله با تحریــم های اقتصادی به دنبــال افزایش 
تنوع محصوالت و تکمیل سبد کاال و دسترسی آسان مصرف کنندگان در قالب 
تخفیــف ویــژه اقــدام به فروش اقســاطی از طریق بانکهای رفاه و صــادرات و دی 

نموده است؛ یکی از افتخارات شهاب ارائه محصوالتی در شأن مصرف کنندگان 
ایرانی با قیمتی اســت که خریدار در وضعیت اقتصادی فعلی بتواند با اطمینان 
این محصوالت را در خانه مورد استفاده قرار دهد. شهاب ،مسرانه با تولید کاالی 
ایرانی با کیفیت نه تنها تالش کرده تا رضایت مشتری را از نظر کیفیت محصول 
و قیمت مصرف کننده جلب نماید، بلکه با توافق با بانکها در جهت خرید آسان 
محصوالت، تسهیالتی را فراهم نموده تا جوانان در تهیه جهیزیه مشکلی نداشته 
باشند. مهندس غالم زاده در خصوص چالش های صنعت: هر صنعتی در طول 
عمر خود با چالش های فراوانی ممکن است روبرو شود، اما نحوه برخورد با این 
چالش ها اســت که تعیین کننده مســیر پیش روی صنعت خواهد بود. شــرکت 
شــهاب کــه در دوران انقــالب و جنــگ و چــه بعــد از آن در برخــورد با تحریم ها و 
تنش های ارزی، با حفظ کیفیت سبد محصول خود را تکمیل کرده و با شرایط 
اقساطی محصوالت خود را به مصرف کنندگان ارائه می دهد. در جهان امروزی 
که رقبای خارجی هر روز در حال گسترش محصوالت و بهره گیری از فن آوری های 
نوین برای پیشبرد اهداف خود هستند شرکت شهاب نیز در شرایط کرونایی در 
جهــت کمــک بــه تدریس آنالین مدارس و دانشــگاه ها اقدام بــه تولید وایت برد 

الکترونیکی با قابلیت نصب انواع اپلیکیشن آموزشی نموده است.
مدیر عامل شــرکت شــهاب در خاتمه بیان کرد: از همه کســانی که از تولید 
داخلی حمایت می کنند و به نوعی با خرید محصوالت  داخلی ، کارگر و کارفرمای 

ایرانی  را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند تشکر و قدردانی می کنم.

 اعطای تسهیالت    شرکت شهاب  برای کمك 
به  ازدواج آسـان جوانـان
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 شرکت تعاونی پیشگامان ترن پارس به عنوان اپراتور عملیاتی بندرخشک 
پیشــگامان و تکمیل کننده زنجیره تامین کاال و خدمات در آســتانه ســه ســالگی 
فعالیت خود در تالش است با بهره گیری از سیستم های هوشمند، تحولی در 

حمل ونقل ریلی و جاده ای کشور ایجاد کند.
��به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشــگامان، ناصر ظهوری، مدیرعامل 

شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس )ترن پارس( 
در گفــت و گویــی هــدف از تاســیس این شــرکت را انجام امور 
حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی کاال از مبدا اســتان یزد به کلیه 
نقاط کشور، ارائه خدمات واردات و صادرات و همچنین ارائه 
خدمات الکترونیک نرم افزاری و سیستم های هوشمند حمل 

و نقل عنوان کرد.
ظهــوری ،اتصــال ریلی به ریل سراســری و بهــره برداری از 
زیرســاختهای ریلی بندرخشــک پیشــگامان از جمله شانتینگ 
یــارد بــا 7 خط ریلی، تخلیه و بارگیــری قطارهای حامل بارهای 
فله، ارائه خدمات باسکول ریلی و جاده ای و خدمات تخلیه در 
 )FOB(مقصد، خدمات انبارش و انتقال بر روی عرشه کشتی
و خدمــات حمــل دریایــی را از مزیت های فعالیت این شــرکت 
عنوان کرد.وی در ادامه تعبیه تجهیزات تخلیه و بارگیری برای 

محموله های فله، کانتینری و عمومی، خدمات اســتریپ و اســتافینگ و همچنین 
باربندی و الشینگ بار بر روی قطار و یا داخل کانتینر را از دیگر خدمات پیشگامان 

ترن پارس دانست.
مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ترن پارس خدمات متعدد دیگری مانند 

دپوی کاال، بارگیری و تخلیه، بسته بندی، هماهنگی گرفتن واگن برای بارگیری های 
ریلــی، گرفتــن کانتینــر و هماهنگــی با کشــتیرانی را هم از جمله فعالیــت های این 
شرکت عنوان کرد و افزود: ما کل مسیر زنجیره تامین را مدیریت کرده و صاحبان 
کاال و بازرگانان می توانند کاالی خود را درب کارخانه به ما تحویل داده و با کمترین 

هزینه جابه جایی در مقصد بار خود را تحویل گیرند.
ظهوری به  اشــتغال آفرینی 20 نفر بصورت مســتقیم و 
۵ هزار نفر بصورت غیر مستقیم )حداقل 27 هزار سرویس 
حمــل جــاده ای( اشــاره کــرد و بیان داشــت: صــادرات بارهای 
کلینکر ســیمان، کاشــی و ســرامیک، ســیمان ســفید و پشــم 
شیشــه بــه کشــورهای ازبکســتان، ســوریه، قطــر و عمــان و 
همچنین واردات ماشــین آالت کارخانه های فوالد محســن، 
از  و چیــن  از کشــورهای هنــد  و ســنوپارس  صنعــت ســبز 
جملــه صــادرات و واردات صورت گرفته از بســتر بندرخشــک 

پیشگامان توسط شرکت پیشگامان ترن پارس می باشد.
مدیرعامل شــرکت تعاونی پیشگامان ترن پارس با بیان 
اینکه تناژ بار ورودی و خروجی شرکت در سال های نخست 
تاســیس زیــر 20 هزار تن بوده ولــی اکنون باالی یک میلیون 
تن تناژ بار ورودی و خروجی شرکت در یکسال گذشته بوده 
اســت، این ســیر پیشــرفت را موفقیت آمیز خواند و توســعه ناوگان، اضافه کردن 
ماشــین آالت و واگــن و داشــتن پایــگاه در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، چین و 
هند و همچنین مبادی خروجی ریلی کشــور را چشــم انداز پیشــگامان ترن پارس 

عنوان کرد.

حمل ونقل ریلی و جاده ای کاال در کشـور 
هوشمند می شود

شرکت تعاونی پیشگامان ترن 
پارس به عنوان اپراتور عملیاتی 
بندرخشک پیشگامان و تکمیل 

کننده زنجیره تامین کاال و 
خدمات در آستانه سه سالگی 
فعالیت خود در تالش است 
با بهره گیری از سیستم های 
هوشمند، تحولی در حمل 

ونقل ریلی و جاده ای کشور 
ایجاد کند
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مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از توسعه باراندازهای داخلی این بندر 
با سرمایه گذاری افزون بر 200 میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشــک پیشــگامان، محمدحســین ریاحی با 
بیان اینکه زیرســاخت های ضروری بندرخشــک برای فعالیت کلیه فازهای آن 
فراهم گردیده است از توسعه زیرساخت های مورد نیاز در راه اندازی فاز دوم 
از جمله جاده های فرعی و خطوط ریلی با هدف گســترش فضای باراندازهای 
داخلــی در بندرخشــک خبــر داد و افزود: تاکنون بیــش از 10 کیلومتر خط ریلی 
شــامل خطــوط اصلــی و خطــوط توقف در شــانتینگ یارد در داخل بندرخشــک 
 پیشــگامان اجــرا گردیــده کــه نیــاز فعالیــت هــای فــاز نخســت را تامیــن نمــوده 

است.
مدیرعامــل بندرخشــک پیشــگامان طــرح توســعه خطــوط ریلــی جدیــد 
بازوهــای  و  گــرم  ریلــی  گــذاری 7 کیلومتــر خــط  ریــل  و  زیرســازی  را شــامل 
کمکــی جهــت تخلیــه و بارگیــری دانســت و گفــت: بیــش از 3/۵ کیلومتــر از 
 ایــن خطــوط در حــال نصــب مــی باشــد و تــا یــک ماه آینــده قابــل بهره بــرداری 

است.
ریاحی، هزینه سرمایه گذاری خطوط در حال نصب را بالغ بر 200 میلیارد 
ریــال عنــوان کــرد و ابــراز امیــدواری نمــود با بهــره بــرداری از این خطــوط امکان 
فعالیــت گســترده تــر حمــل ریلــی در شــانتینگ یــارد و اســتقرار شــرکت هــای 
خدمات دهنده در حوزه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری ریلی و جاده ای، 
نهاده های دامی و محصوالت گلخانه ای و ســایر خدمات پیش بینی شــده در 

فاز دوم فراهم گردد.
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان ابراز امیدواری کرد با تکمیل و راه اندازی 
فاز های آتی و حضور سرمایه گذاران متعدد شاهد توسعه اقتصادی بیشتر و 

اشتغال پایدار باشیم.

علی ابراهیمی، عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در 
بازدید از قسمت های مختلف بندرخشک پیشگامان بیان کرد : زیرساخت های 
ایجــاد شــده در بندرخشــک پیشــگامان منحصــر بــه فــرد و کــم نظیــر اســت از 
جملــه انبارهــای مکانیــزه مســقف و روباز،ســردخانه هــای دو مــداره و گمــرک، 
زیرســاخت های ایجاد شــده را کم نظیر و ارزشــمند توصیف کرد و بر اســتفاده 
از ظرفیت هــای موجــود در راســتای افزایش امکان تامیــن و نگهداری نهاده های 

دامی کشور تاکید کرد. 
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه تامیــن پروتئین کشــور بــا هدایت دولــت باید به 
بخــش خصوصــی پرتــوان و قدرتمند واگذار گردد، ظرفیت های قانون اساســی 
در جهت خصوصی سازی را یادآور شد و تصریح کرد: بندرخشک پیشگامان در 
مرکز کشور و در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور می تواند بستر 
مناســبی بــرای توســعه برنامــه هــای تامین و نگهــداری نهاده های دامی کشــور 
باشــد.ریاحی، مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره بندرخشــک پیشــگامان نیز در 
این بازدید با برشمردن ظرفیت های خوب و زیرساخت های قدرتمند موجود، 
عــدم اســتفاده از تســهیالت دولتــی و بهــره گیری از ســرمایه های خــرد مردمی 
و تعاونــی بــودن را نقطه قوت بندرخشــک پیشــگامان دانســت و برای توســعه 
ظرفیت نگهداری نهاده های دامی کشور در انبارهای مکانیزه بندرخشک اعالم 

آمادگی نمود.
مدیرعامل بندرخشــک پیشــگامان، تکمیــل راه های ارتباطــی ریلی و جاده 
ای داخلی بندرخشک را در سال جاری بستر ساز حضور سرمایه گذاران حوزه 
های مختلف از جمله فعالیت های نیروگاهی،گلخانه ای و فرصت های ساخت 
و تعمیرات واگن و کانتینر دانســت و ابراز امیدواری نمود با راه اندازی فازهای 
بعدی بندرخشــک ظرفیت اشــتغال پایدار اســتان و کشــور به نحو چشــمگیری 

بهبود یابد.

 توسعه زیرساخت های بندرخشك پیشگـامـان 
با هدف راه اندازی فاز دوم
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جهانی ســازی و انقــالب صنعتــی چهــارم عــالوه بــر ایجاد فرصت هــای جدید، 
ممکــن اختالل هــا و قطبــی شــدن اقتصاد و جوامع را نیز به همراه داشــته باشــد. 
در این راســتا انجمن اقتصاد جهانی )World Economic Forum( ســال گذشــته 
شــاخص رقابت پذیری جهانی 4 را معرفی کرد، یک قطب نمای اقتصادی جدید و 
مورد نیاز که بر پایه 40 ســال تجربه و بررســی های  محرک های رقابت بلند مدت 

می باشد. 
ایــن شــاخص یک معیار ســاالنه برای سیاســت گذاران اســت تا دیــدگاه خود را 
فراتر از معیارهای کوتاه مدت و واکنشی نگاه قرار دهند و پیشرفت بنگاه اقتصادی 
خــود را در برابــر مجموعــه کاملــی از عواملــی که بهره وری را تعییــن می کنند ارزیابی 
نمایند.مولفه های شــاخص  در ســال 2019 در 12 رکن اصلی ســازماندهی شــده اند 
که عبارتند از: »نهادها؛ زیرساخت؛ تطابق با فناوری اطالعات ارتباطات ICT؛ ثبات 
اقتصــاد کالن؛ ســالمت؛ مهارت هــا؛ بــازار کاال؛ بازار نیــرو کار؛ بازارهــای مالی؛ اندازه 
بازار؛ پویایی کسب و کار؛ ظرفیت نوآوری«. این موضوع در حالی است که هر کدام 
از این ارکان دارای زیرشــاخه هایی هســتند که در مجموعه 113 زیرمعیار )نشــانگر( 
را تشــکیل می دهند. نتایج شــاخص GCI در ســال 2019 نشــان می دهد که به طور 
متوسط، بیشتر اقتصادها از »مرز« رقابت پذیری فاصله دارند. مجمع جهانی اقتصاد 
در آخریــن گــزارش رقابت پذیــری جهانی 2019 تعداد 141 کشــور را مورد ارزیابی قرار 
داد و طبق معیارهای از پیش تعریف شده نسبت به رتبه بندی آن ها اقدام کرد. در 
این بین کشور ایران رتبه 99 را کسب کرد که نسبت به سال گذشته 10 رتبه تنزل 

کرده؛ نمایش شماره 1 این موضوع را ارائه داده است.

 همچنین در نمایش شماره 2 رتبه ایران طی سال های 2014 الی 2019 به 
صورت نموداری ارائه شده است.

نکته قابل ذکر این است که در سال 2018 و 2019 برخی از ارکان ارزیابی مورد 
بازبینی قرار گرفتند و به روز شدند. این تغییرات به ترتیب شامل: ارکان زیرساخت ها 
)بازبینی و تغییر داده شــد به زیرســاخت و انطابق پذیری ICT(، بهداشــت و آموزش 
ابتدایی )بازبینی و تغییر داده شــد به ســالمت(، آموزش عالی و حرفه ای )بازبینی و 
تغییر داده شد به مهارت ها(، کارایی بازار کار )بازبینی و تغییر داده شد به بازار کار(، 
کارایی بازار نیروی کار )بازبینی و تغییر داده شد به بازار نیروی کار(، پیشرفته بودن 
بازارهای مالی )بازبینی و تغییر داده شد به بازارهای مالی(، پیشرفته بودن بنگاه های 
تجــاری )تغییــر رکــن به پویایی کســب و کار(، نــوآوری )بازبینی و تغییر داده شــد به 

ظرفیت نوآوری( است که این تغییرات در نمایش شماره 3 ارائه گردیده است.

رتبه ایران در  GCI طبق 
 آخرین گزارشات 

بین المللی 

رتبه ایـرانتعـداد کشـورهاسـال

201414483
201514074
201613876
201713769
201814089
201914199

نمایش شماره 1 -  رتبه ایران در شاخص GCI از سال 2014 الی 2019

نمایش شماره 2- رتبه ایران در شاخص GCI از سال 2014 الی 2019

ی 
ل ها
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20١4 ال

نهادها
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ثبات اقتصاد کالن

بهداشت و آموزش ابتدایی

آموزش عالی و حرفه ای

کارایی بازار کار

کارایی بازار نیروی کار

پیشرفته بودن بازارهای مالی

اندازه بازار

پیشرفته بودن بنگاه های تجاری

نوآوری

آمادگی تکنولوژیک
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ی 
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ICT انطابق پذیری
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ثبات اقتصاد کالن
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بازار کار

بازار نیرو کار

بازارهای مالی
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پویایی کسب و کار
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مقایســه و تحلیــل رتبه هــای کســب شــده کشــور ایــران در هریــک 
تــا  می کنــد  کمــک  تــا 2019   2014 ســال  طــی  ارزیابــی  مــورد  ارکان  از 
مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی چشــم انداز وســیع تری از مســیر توســعه 

داشــته باشــند. بــه همیــن جهــت در نمایش شــماره 4 رتبه های کســب 
 شــده کشــور ایــران در هــر رکــن و بــه تفکیــک هــر ســال ارائــه شــده 

است.

 نمایــش شــماره 4- رتبــه ایــران در هــر یــک از ارکان GCI طــی 
سال های 2014 الی 2019

با مقایسه رتبه های کسب شده در دو سال اخیر )2018 و 2019( 
کــه بــه ترتیــب 140 و 141 کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد، می توان 
تحلیل هــای اقتصــادی و صنعتــی مناســبی را انجــام داد و نقشــه راه 
آینده را با توجه به رویدادهای مهم اقتصادی صنعتی دنیا برنامه ریزی 
کرد.طبــق نمایش شــماره ۵ بهترین وضعیــت برای رکن »اندازه بازار« 

می باشــد. رکــن »بــازار نیــروی کار« دارای وضعیــت نامطلوبــی اســت. 
همچنین با مقایســه اعداد اکتســابی مشــخص می شود که تنزل رتبه 
کلــی ایــران عمدتا به دلیل تنــزل رتبه در ارکان »ثبات اقتصاد کالن« ، 
»بازارهــای مالــی« و »پویایــی کســب و کار« می باشــد.امید اســت بــا 
بررسی و تحلیل های کارشناسی و بهره گیری از صاحبنظران اقتصادی 
و صنعتــی بتــوان شــاهد رشــد مولفه هــای اصلــی و اثرگذار بــر اقتصاد 

کشور بود.

نمایش شماره 3- مقایسه ارکان مورد ارزیابی GCI طی سال های 2014 الی 2019

سال 
20182019نام رکن اصلی جدید2014201520162017نام رکن اصلی پیشین

١2١١20نهادها١08949085نهادها

696٣5957زیرساخت ها

7680زیرساخت

ICT 8084انطباق پذیری

١١7١٣4-62667244ثبات اقتصاد کالن

8472سالمت52474950بهداشت و آموزش ابتدایی

9١92مهارت ها7869605١آموزش عالی و حرفه ای

١٣4١٣٣بازار کار١20١09١١١١00کارایی بازار کار

١٣6١40بازار نیرو کار١42١٣8١٣4١٣0کارایی بازار نیروی کار

98١2٣بازارهای مالی١28١٣4١٣١١28پیشرفته بودن بازارهای مالی

١92١-2١١9١9١9اندازه بازار

١١9١٣2پویایی کسب و کار١0799١0997پیشرفته بودن بنگاه های تجاری

657١ظرفیت نوآوری١١0١١08966نوآوری

حذف شده8690979١آمادگی تکنولوژیک
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علت نامگذاری  روز صنعت در ایران چیست؟ آیا براستی صنعت در ایران 
جایگاهــی رفیــع داشــته که برایش یــک روز ملی در نظر گرفته انــد و یا آیا قرار 

است جایگاه مذکور را بدست بیاورد که یادش می کنند؟
در توضیح چرایی نامگذاری این روز در ایران نوشته اند که" دهم تیر ماه بر 
اســاس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شــده 
اســت.اختصاص این روز فرصت مناســبی اســت كه به مهم ترین موتور محركه 
اقتصــاد یعنــی بخــش صنعــت و معدن نگاهی اندیشــمندانه شــود؛ چــرا كه این 
بخش به عنوان عامل مولد اشــتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در 

آمد سرانه نقش بسزایی دارد.
همچنیــن در منابــع دیگــر نیز ذکر کــرده اند که دهم تیر مــاه، بنابر تصویب 
شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران، بنام روز 
ملی صنعت و معدن نامگذاری شده است و بر این اساس  همه ساله با حضور 
مقامــات عالــی، صنعتگــران، معــدن کاران، مدیــران، فنــاوران، بانــوان، جوانــان و 
پیشکســوتان و خانــواده صنعــت و معــدن این روز ملی گرامی داشــته شــده و در 
ایــن، تعــدادی از تالش گران حوزه صنعت و معدن مورد تکریم قرار می گیرند. اما 
پرســش اصلی این جاســت که آیا با گذشــت چندین ســال از این مصوبه تغییر 

چشمگیری در صنعت کشور که از این رویکرد حاصل شده 
باشــد بــه چشــم مــی خــورد ؟ اگر کمــی و تنهــا کمی منصف 
باشــیم خواهیــم دیــد ایــن روز قبــل از اینکه بــه داد صنعت 
برسد به یک میهمانی تشریفاتی  شبیه است و هرساله در 
حالــی برگزار می شــود که مشــکلی از گــرده صنعت و معدن 

کشور برنمی دارد.
اما پرسش مهم این نیست ویژه ترین سوال این است 
که مگر ایران کشــوری صنعتی اســت که برایش روز صنعت 

در نظر گرفته اند؟ 
آیــا آلمــان کــه بزرگتریــن اقتصــاد اروپا و جایــگاه چهارم 
تولیــد ناخالــص داخلــی )نــرخ تبدیــل ارز( و پنجمیــن تولیــد 
ناخالــص داخلــی )برابــری قدرت خریــد( در جهــان را دارد از 
ایــن تعــارف ها بــرای خود تکه پاره می کنــد؟ پس علت این 

بازی تقویمی چیست؟ 
صنعتــی  کشــوری  مــا  بازگردیم:آیــا  ویــژه  پرســش  بــه 

هســتیم؟ آیــا صنعتــی بــوده ایــم و آن را از دســت داده ایــم و حاال بدنبــال احیا از 
دست رفته هایمان هستیم؟ اگر اینطور است چرا هنوز دستاورد قابل توجهی در 

این زمینه بدست نیاورده ایم؟ 
جــواب ســاده اســت: اقتصــادی که  به تولیــد ناخالص ملی وقعــی ننهد و از 
رهگــذرش چیــزی بنــام ارزش افــزوده خلق نکند نمی توانــد داعیه صنعتی بودن 

داشته باشد.
صرف این که ما  تکه آهنی را تراش بدهیم و از آن پیچ و چکش و یاتاقان و 
دیلمی بسازیم و بفروشیم هم صنعتی نمی  شویم.صنعتی شدن آن زمانی اتفاق 

مــی افتــد که تعلل در تولید صنعت، اقتصاد آن کشــور را بهم بریــزد و آن را دچار 
مشکالت عدیده کند.

به عبارت بهتر کشوری می تواند  مدعی صنعتی بودن باشد که با پولی که 
از راه صنعت خلق می کند مخارج خود را سرو سامان می دهد.

متاسفانه چه باال برویم و چه پایین بیاییم این اتفاق در ایران هرگز نیفتاده 
است و این قصه مربوط به1 سال و 40 سال و 60 سال پیش نیست.

ایــن قصــه زمانــی بیشــتر نمــود پیــدا مــی کنــد که مــاده ای بــد بو بنــام نفت 
 هم  ســرو کله اش پیدا می شــود که عوض اینکه نعمتی باشــد به نقمت تبدیل 
 مــی شــود و در جایــی کــه بایــد بــاری از روی دوش تولید بردارد خــود به بار تولید 

می افزاید و نفس اقتصاد را می گیرد.
 یکصــد و چندســال پیــش ایــن مــاده از دل زمیــن هــای جنوب ایــران بیرون 
کشیده می شود و بصورت خام  وهرچند به قیمتی نازل به جهان صادر می شود ، 
امــا  پولــی نصیــب اقتصاد می کند که همان ته مانده  بســاط تجــارت  دامداری و 

کشاورزی و نیم بند صنعت بجا مانده از اعصار و قرون کشور را بر می چیند.
 طولی نمی کشــد که اقتصاد ایران به شــکل عجیبی به این پولســاز تازه از 
راه رســیده عادت می کند و این اعتیاد تا رگ و پی اقتصاد ایران ریشــه می دواند 
و  چنیــن وابســتگی ســنگینی قــدرت هرگونه حرکتــی را از او 

سلب می کند.
نفت با خود مالزماتی به همراه دارد که از جنس صنعت 
است اما صنایعی که می خواهند در امتداد این غول تازه پا 
گرفته سری از سرها در بیاورند درگیر رقابتی نابرابر می شوند 
که صد البته  اصال شبیه رقابت نیست و بیشتر به  مسابقه 

حذفی نابرابر شبیه است.
 پــس از ایــن رونــد اســت که وقتی حاکمیــت در می یابد  
مــی تواند پاســخ همه کم کاری های خــود در تولید و تجارت 
را در ســایه ســار پــول از راه رســیده نفــت بدهــد  وســوراخ 
ســمبه های هزینه های کشــور داری را پر کند، چنبره خود را 
بر آن بیشــتر می کند و راه رشــد و نمو بنگاه های اقتصادی 

و صنعتی مرتبط با آن را می بندد تا رقیبی تازه از راه نرسد.
حاکمیــت کشــوری که تازه مزه پــول نفت به زیر زبانش 
شیرین آمده به زودی در می یابد که نباید جایی برای رقابت 

باقی گذاشت و باید سیطره تمام و کمال ایجاد کرد.
 رقابــت اصولــی دارد کــه در  کالبــد صنعــت ایــران جایــی ندارد.اهــل نظر اما 
بــه خوبــی از همــان آغــاز در می یابند که  یک حریف قدر قدرت دیگر نیز اقتصاد 
صنعتی ایران را مورد تهدید جدی قرار می دهد و اگر تا کنون او را نکشته باشد 
بایــد دســتکم بــرای حیــات مجددش همگی دســت بــه دعــا برداریم.ایــن حریف 
قدرتمند، نامش انحصار اســت و همگان می دانند که وقتی صحبت از انحصار 
مــی شــود نیــازی بــه معرفی او نیســت چرا که متهم ردیــف اول در چنین مبحثی 

حاکمیت وابسته به قدرت سیاسی است.

درآمدی بر آنچه به اسم خلق ثروت می شناسیم؛ 

تداوم تعارف و تکلف سنت به نام تکریم صنعت 
 

واقعیت این است که صنعت 
پتروشیمی ایران با بهانه 

جوانی فقط اشکال ظاهری 
مدرن بودن یک صنعت را به 

خود منتسب کرده است و اگر 
به تارو پودش در عمق بنگری 

خواهی دید از همان "دی 
ان ای" ساخته شده که دیگر 
صنایع کشور در جغرافیای 

تجاری ایران ساخته شده اند



6۵

وژیه انهم صنعت و معدن روزانهم عصر اقتصاد
»میلتــون فریــد« من نظریه پــرداز اقتصادی معاصر در فصل هشــتم کتاب 
ســرمایه داری و آزادی در بخشــی تحــت عنــوان "انحصــار و مســئولیت اجتماعی 
تجارت"می نویســد:"رقابت، دو معنی کامال متفاوت دارد. در عرف عامه، رقابت 
عبارت است از مبارزه فردی که قصد دارد رقیب مورد نظر خود را از صحنه بیرون 

کند. در جهان اقتصاد،رقابت معنایی تقریبا متضاد دارد.
 در بازار رقابت آمیز، نه مبارزه شــخصی وجود دارد نه چانه زنی شــخصی. 
در بازار آزاد، کشاورز گندم کار از طرف همسایه اش، که در واقع رقیب اوست، 
احســاس چشــم وهمچشــمی یــا خطــر نمــی کنــد. ذات بــازار آزاد را کیفیــت غیر 
شــخصی آن تشــکیل می دهد. هیچ یک از شــرکت کنندگان در بازار به تنهایی 
نمــی تواننــد شــرایطی را تعییــن کننــد که بر اســاس آنها ســایر شــرکت کنندگان 
 به کاال یا مشــاغل دسترســی داشــته باشــند. همه قیمتی را که بازار تعیین کرده 
مــی پذیرنــد و هیــچ کــس نمی تواند جز در حدی بســیار کم تأثیــری بر قیمت ها 
بگــذارد، هرچنــد همــه شــرکت کنندگان به اتفــاق از طریق اثر مشــترک اقدامات 

جداگانه خود، قیمت را تعیین می کنند.
انحصار، زمانی به وجود می آید که فالن فرد یا شرکت خصوصی بر محصول 
یــا خدمــت خاصــی آن قــدر نظــارت داشــته باشــد کــه به میــزان زیادی بــر تعیین 
شرایطی که دیگران، بر اساس آنها می توانند به آن محصول یا خدمت دسترسی 
داشته باشند اثر بگذارد. انحصار از بعضی جهات به مفهوم رایج رقابت نزدیک تر 

می شود، زیرا دربردارنده رقابت شخصی است."
 او در ادامــه همیــن بحــث در کتابــش مــی افزاید:"انحصار بــرای جامعه آزاد 
دو گونه مشکل ایجاد می کند. اول اینکه وجود انحصار به معنی محدود شدن 
تبــادل داوطلبانــه بــه دلیل کاهــش گزینه های قابل اســتفاده برای افراد اســت. 
دوم اینکــه وجــود انحصــار مســئله ای را مطــرح می کند که مســئولیت اجتماعی 

انحصارگر نام گرفته است.
 شرکت کننده در بازار رقابت آمیز، قدرت چندانی برای تغییر شرایط مبادله 
ندارد؛ وجودی مستقل تلقی نمی شود، به همین دلیل مشکل می توان در این 
مــورد بحــث کرد که او دارای مســئولیت اجتماعی اســت، مگر آن مســئولیتی که 
همه شهروندان در اطاعت از قوانین سرزمین خویش و زندگی کردن بر اساس 

امکانات در آن سهیم اند. 
انحصارگــر مشــخص و دارای قــدرت اســت. بــه راحتی می تــوان گفت که او 
از قــدرت خــود نــه فقط برای پیشــبرد منافع شــخصی بلکه برای پیشــبرد اهداف 
مطلوب اجتماعی نیز باید استفاده کند. با وجود این، کاربرد گسترده این عقیده 

می تواند اساس جامعه آزاد را از پایه برکند."
 حال با این تفاسیر آیا همچنان می توان  به راستی ادعا کرد اقتصاد ایران 
متکی به صنعت اســت؟ حتی صنعت نفت که کارش خلق کردن یکســره پول و 
تزریق آن به جامعه ای مصرف زده است؟آنهم نفتی که تاکنون رنگ بالیدن در 

بخش خصوصی را به خود  ندیده است؟
  تکلیف رقابت که معلوم است.انحصار گر هم که مشخص است .در چنین 

سازو کاری آیا می توان امیدی به رشد تولید داشت؟  
تنها موقعی می توان به چنین تولیدی دولتی اعتقاد داشت و آن را سرمنشا 
اثرات مثبت تلقی کرد که یک اقتصاد پرقدرت نهادگرا پشت کار را بگیرد. درست 

مثل چین.
چیــن کمونیســت وقتــی دیــد نمــی توانــد بــا ســاز وکار دســتوری دولتــی بــه 
شکل های خاص مائویی، اقتصاد خود را سروسامان بدهد از مردمانی تولید کننده 
که از بام تا شام بر سر زمین ها و یا کارگاه ها و معادن مشغول بودندو به سختی 

کار می کردند -سود برد و با نگاهی به اقتصاد سرمایه داری نیروهای مولد را )این 
بار برای خودش( به میدان آورد و هی تولید کرد و تولید کرد و فروخت و فروخت 
تا جایی که تولید کننده خود تبدیل به متخصصی شد که سخت کار می کرد اما 

در عوض مزد زحماتش را هم می گرفت.
این اتفاقی بود که در ایران نیافتاد.وقتی زارع از زمینش رانده شد و به شهر 
آمد،دخلــش بــا خرجــش جــور در نیامــد . نفتی کــه فروخته می شــد دیگر کفاف 
جمعیــت هــر لحظــه رو بــه فزونــی را نمــی داد و در امتداد همین مســئله بود که 
مدیریتی علیل نیز از راه رسید و ساده ترین کار یعنی واردات ملزومات و مایحتاج 

از کشورهای دیگر را در دستور کار خود قرار داد.   
نتیجه واردات بی رویه هم که در ظاهر بدست بخش مثال  خصوصی سپرده 
شــده بود ناگفته پیدا بود.کشــور به فاصله کوتاهی همه امیدهایش نســبت به 
تولیــد را از دســت داد و در عــوض تبدیــل بــه وارد کننده بی قید و شــرط جنس و 

کاالیی شد، که دیگران تولیدش می کردند و سودش را می بردند.
نقدینگــی و بــه تبــع آن تــورم هــم هــر لحظــه رشــد بیشــتری کرد.دولــت ها 
نظارتی بر قیمت اجناس و کاالهای وارداتی نداشتند و این بی خیالی روی قیمت 
کاالهــای ســاخت داخــل هــم تاثیــری عمیق گذاشــت و به تبع آن صنعــت هم از 

همین آبشخور، مسمومیت هایش آغاز شد.
در ایــن میــان حــس بی عدالتی عاملی بود برای افراد جامعه که آنها را وادار 
می کرد از خالء های قانونی اســتفاده کنند و گلیم خود را از آب بیرون بکشــند.

چــون در آنهــا امیــدی برای بهبــود وضع موجود وجود نداشــت.بر همین پایه بود 
که سرمایه های انسانی و نیروی کار هم روانه بازارهای کاذب و ضد تولید شد.

سودا گری و داللی گونه تازه ای شد که در ایجاد درآمد های شخصی حرف 
اول را در میان جامعه میزد.بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مقاطع مختلف 
به دولتمردان و سیاستگذاران هشدار دادند اقتصادی با این الگو، بزودی کشور 
را به دره ســقوط می کشــاند اما هیچکس این حرفها را جدی نگرفت چون اصال 
قــرار بــر ایــن نبود که جدی گرفته شــود.اگر مبنا بر این بود که صنعت در کشــور 
به تولید بپردازد اینهمه صغری و کبری برایش نمی چیدند و درآمدهای نفتی را 
نثار رشــدش می کردند.پس ســاده لوحانه اســت اگر خیال کنیم این یک خطای 

تاریخی بوده.
به اعتقاد این قلم، از قضا این که اقتصاد در انحصار دولت های حاکم باشد 

یک تصمیم کامال فکر شده را در پشت خود داشت.
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ایــن دولــت بــود که نیروهــای غیر مولد را غیــر تولیدگر تر کــرد. در هریک از 
مدل هــای سیاســت گــذاری اقتصــاد در کشــور های جهــان، نقــش ســرمایه های 
اجتماعــی همــواره پررنــگ بــوده و در واقــع از حضور این ســرمایه ها تحت عنوان 
موتور محرکه توسعه اقتصادی نام برده می شود.اما در کشور ما این مهم شکل 

درستی به خود نگرفت.  
روند مشــارکت پذیری در اقتصاد صنعتی  توســط مردم یا مختص به برخی 
نهاد هــا همچــون بــورس و بانــک بــوده و یــا بــه دلیــل عــدم اجرای سیاســت های 

باالدستی اقتصادی؛ اقتصاد برگرفته از مردم به محاق رفته است.
کنشــگران اقتصــاد کشــور بــر این اعتقادند کــه انحصار دولتــی عامل اصلی 
ســوداگری و داللــی مآبــی در ایــران اســت. افزایش نرخ تولید ثــروت و ایجاد رفاه  
چیــزی بــود کــه مردم کشــور ما به آن نرســیدند، یعنی همان هایی کــه به عنوان 

نیروی انسانی شناخته می شدند.
نــگاه بســیاری بر این موضوع اســتوار اســت  که  هرچــه برآیند های باورمند 
جامعــه از اســاس حکمرانــی و نقش هــای اقتصــادی آن افزایــش یابــد، بــه طــور 
طبیعــی مشــارکت اقتصــادی در همیــن نقش هــا و قالب ها افزایش پیــدا خواهد 
کرد. در واقع به زبان ساده تر می توان گفت، برای حضور در قالب ها و نقش های 
اقتصــادی تعییــن شــده ابتدا باید ســازوکار اجرایی قالب ها بــرای مردم ملموس، 

قابل اعتماد و باورپذیرباشد.
اما هیهات که ساختارمند شدن حاکمیت و همچنین وضع قوانین مختلف 
خلق الساعه موجب شده تا  عمده فعالیت های مردمی خودجوش دیگر نقشی 
در اقتصاد نداشته باشند و  این در حالی است که ساختار اقتصادی ترسیم شده  
حــس می کــرد بــرای حرکت چرخ های توســعه باید از سیاســت های فن ســاالرانه 

مبتنی بر مدل های اقتصاد لیبرال بهره برد.
از یک سوی دیگر تکنوکراسی که بر سر خوب و بد بودنش همچنان بسیار 
دعوی هاست  نیز در ایران معنای حقیقی  به خود نگرفت.تکنوکرات ها که قصد 
داشــتند صنعت ایران را راه اندازی کنند چاره ای نداشــتند جز اینکه  در راســتای 

مسیری بروند که از سوی حاکمیت، قبال، ریل گذاری شده بود .
کارشناسان اقتصادی که حقیقت ماجرا را دنبال می کنند همچنان بر این 
نکته پا فشــاری می کنند که چنین ســاز و کاری نمی تواند بهره مناســبی داشــته 
باشد.مثال دکتر ساسان شاه ویسی در مصاحبه ای می گوید:" شما به رفتار های 
اقتصادی مردم نگاه کنید، نوع رفتار ها در این سال ها به سمت سوداگری سوق 
پیــدا کــرده اســت. فــردی بــا قــرض و بدهی یــک خودرو پرایــد می خرد تا در ســال 
بعــد بــا قیمت بیشــتر بفروشــد، این عمل عیــن داللی در ســطوح مختلف مردم 
است، خب چنین مشارکتی نه تنها منجر به توسعه اقتصادی نشده بلکه تعادل 
اقتصادی جامعه را نیز بر هم می زند. مثال واضح دیگر مســاله بورس اســت. ما 
بــا یــک هیجانــی که ایجاد می کنیــم بخش اعظمی از جامعه را بدون ســواد مورد 
نیاز وارد بازار بورس می کنیم و پس از آن با فروریزش بورس نه تنها سرمایه های 
اقتصادی آن ها را از بین برده بلکه ســرمایه های اجتماعی ســاختار حاکمیت نیز 

تضعیف می گردد."
شاه ویسی اضافه می کند:"مردم پیش خودشان می گویند چطور وقتی حاج 
قاســم ســلیمانی شهید شد بورس همچنان ســبز بود، چطور وقتی ترامپ ایران 
را تهدید به حمله کرد بورس ســبز بود، ولی با هجوم مردم برای ســرمایه گذاری 
در بــورس یکبــاره شــاهد فروریــزش ســهام ها بودیــم. خــب ایــن اتفــاق طبیعتــا 
ســرمایه های اجتماعــی را نابــود خواهــد کــرد. مضاف بر این امــر، برخی از خبر ها 
نظیر رانت مســئوالن در بورس حس دوگانگی و شــکاف میان مردم و حاکمیت 

را تقویت می کند."

واقعیت این است که ما سخت گرفتار تکلف و تعارف های رایجیم و بجای 
آن کــه  اشــتغال بــه لفــظ را رهــا کنیم و کنشــمندانه بــه مقوله تولیــد بپردازیم و 
ســتیزنده در برابر امواج ســهمگین تفکر اقتصاد دالل مآب بایســتیم، در انفعال 

مطلق فقط نظاره گر شده ایم.
ما باید بدانیم که با جشن گرفتن روز صنعت و چند نفر را روی صحنه بردن 
وبه آن ها جایزه دادن و قول و قرار از این پس حمایتت می کنیم را تکرار کردن 

هیچ گرهی از کار فرو بسته ما باز نخواهد کرد.
وقتی ابزارهایی چون اتاق بازرگانی، گمرک،بانک، بورس، حمل و نقل، نرخ 
ارز و دیگر مصالح اصلی در دســت تولید کننده نیســت ، چگونه توقع داریم که 

اقتصادی صنعتی بسازیم؟
خبرنــگاران وقتــی از شــرکت هــای خارجــی حضــور یافتــه در نمایشــگاه های 
مختلف صنعتی می پرسند که برنامه آینده آنها چیست به سهولت مثال طی دو 
برنامه ۵ ساله برای ده سال آینده هدف های خود را به نمایش می گذارند . حال 
آن که غرفه بغل دستی آنها که مخصوص یک تولید کننده ایرانی است در برابر 
این سوال لبخند تلخی به لب می آورد و گالیه می کند که نمی داند حقوق همین 
ماه و ماه آینده پرسنل زیر مجموعه اش را چگونه باید بپردازد؛ چه رسد به این 

که برنامه ۵سال آینده خود را بخواهد معرفی کند.
اهــل نظــر راســت مــی گوینــد کــه تصریــح می کننــد ما تــا زمانی کــه اقتصاد 
انحصاری داریم نمی توانیم از حوزه مشــارکت اجتماعی واقتصاد مردمی ســخن 
بگوییم. در حال حاضر مردم در میدان اقتصادی مصرف کننده اند و خلق ثروت 
شکل نمی گیرد، لذا رقابت پذیری بازار نیز قوام نخواهد یافت و همچنان دولت و 
دولتمردان همراه با برخی از تجار و سیطره کامل بر روندها، قالب ها و نقش های 
اقتصادی را در دست دارند. همین مساله نیز باعث شده به جای نقش کارآفرینی 

و تولیدی مردم، شاهد نقش های داللی و سوداگرایی آن ها باشیم.
بــاالی  بــه پویایــی و تولیــد  و فــروش  در اقتصــاد داللــی، صنعــت هرگــز 
محصــول دســت نمــی یابد.بــا تزریــق هر از چندی پــول و امکانات بــه صنایع هم 
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نمــی تــوان کار خاصــی از پیش برد.نمونه این تجربه بارها شکســت خــورده را در 
 اختصاص امکانات باالی مالی به دوخودرو ساز بزرگ ایران دیده ایم که اشتهای 

سیری ناپذیری برای دریافت چنین تسهیالتی از سوی دولت دارند.
وقتــی فرآینــد حمایــت از تولیــد به شــکل درســتی انجــام نمی شــود حاصل 
همینی اســت که مشــاهده می کنیم. همیشــه کمبود عرضه و افزایش تقاضا با 
رشــد قیمت همراه اســت؛ بنابراین تا زمانی که مواد اولیه بطور صحیحی عرضه 

نشود، افزایش قیمت و گرانی را شاهد خواهیم بود.
از چنین آشفته بازاری، پول های بزرگی گیر طیف دالل می رسد و سوداگری 
آنچنان باب می شود که هر جوانی به محض این که دید با واسطه گری در غیاب 
چشــم های نظارتی دولت مثال ناظر چه پول هایی می شــود درآورد، عزم خود را 

جزم می کند تا این کار را ادامه بدهد.
شــاید عجیب به نظر برســد ولی کافی اســت به فروشندگان اجناس داخل 
متــرو قــول کاری بــا حقوق قابل قبول و بیمه و دیگر تســهیالت را بدهید و آنگاه 
در کمال شگفتی ببینید که  او تن به چنین کاری نخواهد داد و این صد البته به 
دلیل بد بینی به جامعه ای اســت که ناف اقتصادش به بی ثباتی نرخ ارز بســته 
شــده و آینده ای بســیار نامطمئن برای افراد ترســیم می کند.فروشــنده دوره گرد 
 داخــل متــرو و اتوبــوس مــی دانــد کــه نــه در کار زراعــت والیتــش کــه از آن آمده 
مــی توانــد  درآمــدی داشــته باشــد و نــه در کارگاه و بنگاهــی صنعتی کــه تولیدی 
نامطمئن دارد.بنابراین نقد را می چسبد و به سیستم هیچ اعتمادی نمی کند.  

در چنیــن وضعیتــی هیچکــدام از اهــرم هــای یــاری کننــده ،به تنهایــی برای 
بیرون کشیدن دست و پای اقتصاد امروز ایران که تا مغز استخوان در منجالب  

سوداگری ضد تولیدی فرو رفته است نمی توانند کاری از پیش ببرند.
به تعبیر عالمان اقتصاد امروز کشور ،در حالی که این اهرم ها مانند قوای 
مجریــه، مقننــه و قضائیــه  کــه در ظاهــر امــر نباید از هــم جدا باشــند و تمام قوا 
باید با هم همکاری کنند تا صدای بخش تولید، محرومان و منافع ملی شــنیده 
شود،فروپاشی اقتصاد مثل زلزله یا سیل نیست که همه چیز را نابود کند؛ این 

به معنای پس افتادگی بیشــتر اســت. به معنی انحطاطی اســت که در آن مرتباً 
کیفیت زندگی مردم بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.

 خلق ثروت در کشوری مانند ایران نیازمند بازنگری مجددی از مفهوم ایجاد 
ارزش افزوده است.مفهومی که چه بسا ده ها سال است به زبان آورده شده و 

در ذهن حاکمان ترسیم شده است.
الوین  و هایدی تافلر در کتاب معروفشان ثروت انقالبی تعبییرات جالبی در 
این زمینه ارائه کرده اند که بازخوانی  و تعمق در آنها خالی از لطف نخواهد بود.

آنهــا در ایــن کتــاب در خصوص ثروت می نویســند: هزاران ســال اســت که 
انســانها ثروت تولید کرده اند و به رغم فقر گســترده ای که چهره ی این ســیاره 
را لکه دار کرده، واقعیت دیرپای این است که ما، در مقام گونه ای از موجودات 
زنــده، در ایــن کار چیره دســت تر شــده ایــم. اگر خالف این بود، این ســیاره قادر 
نبود زندگی تقریبا6.۵ میلیارد انسان را تأمین کند. طول عمر ما هم به حد فعلی 
نمی رسید و  خوب یا بد، تعداد آدم هایی که اضافه وزن دارند بیشتر از آدم هایی 

نبود که دچار سوء تغذیه اند.
امــا ایــن موفقیت را، البته اگر بخواهیم اســمش را موفقیت بگذاریم، صرفا 
بــا اختــراع گاوآهــن، ارابــه، ماشــین بخــار و بیــگ مک به دســت نیــاورده ایــم، در 
مجمــوع بــا اختــراع پــی در پــی چیزی به دســت آورده ایــم که در این کتــاب آن را 
 نظام های ثروت می نامیم. در حقیقت نظام های ثروت جزو مهم ترین اختراعات 

تاریخ اند.
دومین جامعه و نظام ثروت انقالبی – یعنی نظام صنعتی - از اواخر ســده 
1600 رفته رفته پدیدار شد و » موج دوم« تغییر و تحولی فاحش را در سرتاسر 

دنیا به راه  انداخت.
تاریخ دانان درباره زمان و دالیل اساسی چندگانه   انقالب صنعتی همچنان 
اختالف نظر دارند. اما می دانیم که در آن دوره گروه قابل توجهی از روشنفکران، 
فالسفه، دانشمندان، تندروهای سیاسی و سرمایه گذاران اروپای غربی، بر مبنای 
اندیشه های دکارت" و نیوتون و عصر روشنگری، دنیا را بار دیگر دگرگون کردند.
دومیــن مــوج نظــام ثروت کــه همراه با این اندیشــه های جدید ســر برآورد، 
سرانجام کارخانه ها و شهرنشینی و سکوالریسم را با خود به ارمغان آورد. این 
نظــام، فنــاوری هــای انــرژی حاصــل از ســوخت فســیلی و نیروی جســمانی را که 
نیازمنــد کار عضالنــی یکنواخت و تکراری بود، در هم ادغام کرد. همچنین تولید 

انبوه و آموزش همگانی و رسانه های گروهی و فرهنگ توده وار را رقم زد.
این نظام با روش های کار، ارزش ها، ساختار خانواده و نهادهای سیاسی 
و مذهبــی رو بــه انحطاط ســنتی دوران کشــاورزی در تضــاد بود و منافع نخبگان 
نوظهور صنعتی شهری را در تقابل با منافع نخبگان کشاورزی روستایی مستقر 
قرار داد. ســرانجام » مدرن ســازان « موج دوم در همه ی جوامعی که ما امروزه 

آنها را توسعه یافته « می خوانیم، به قدرت رسیدند.
نظام صنعتی زمین را آلوده کرد و استعمار و جنگ و تیره بختی را به همراه 
آورد. اما تمدن صنعتی- شهری عظیم و رو به گسترشی را نیز رقم زد و ثروت هایی 
را خلق کرد که از جاه طلبانه ترین رؤیاهای نیاکان دهقان ما هم فراتر می رفت.

اقتصادهــای صنعتــی بر مبنــای اصول مشــترک استانداردســازی، تخصصی 
کردن ، همزمانی، تمركز ، مرکزیت و به حداکثر رساندن مقیاس، به شکل های 
مختلفی درآمدند. آنها، از سرمایه داری انگلو�� امریکن تا کمونیسم استالینی، از 
گونه میانه رو ســوئدی تا گونه به شــدت دیوان ســاالر و سلســله مراتبی ژاپنی، 
و گونه ای کره ای گونه اخیر و بســیاری انواع دیگر را شــامل شــدند. همه  این 
نمونه ها، در مراحل اولیه، تمرکز خود را با قوت تمام روی تولید گذاشتند 

و در مراحل بعد بر مصرف.
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امروزه، ســازمان همکاری و توســعه ی اقتصادی، ســی کشــور عضو 
خــود را  بــا 1.2 میلیــارد جمعیت، توســعه یافته، با صنعتی می داند. این 
کشورها، به همراه روسیه و چند کشور دیگر محصول مدرنیته هستند 

- دومین موج ثروتی که زمین را در می نوردد.
موج ثروت امروزین ســومین و آخرین موج ثروت، همراه با رشــد و 
گســترش انفجارگونــه اش، همــه اصــول نظام صنعتی را بــه چالش می 
کشد و دانش پیراسته تر را جانشین عوامل سنتی تولید صنعتی - زمین 

و کار و سرمایه - میکند.
درحالی که دومین موج نظام ثروت با انبوه سازی همراه بود، » موج 

سوم« از تولید و بازار و جامعه انبوه زدایی میکند.
در شــرایطی که  که جوامع »موج دوم«، خانواده هســته ای به یک 
اندازه مناســب همه را جایگزین خانواده گســترده ای جوامع کشــاورزی 
» موج اول « کرده اســت، » موج ســوم« تنوع شــکل های خانواده را به 

رسمیت می شناسد و می پذیرد.
درحالــی کــه »موج دوم«، سلســله مراتب عمودی بســیار رفیعی به 
وجــود آورده، مــوج ســوم  به دنبال تســطیح آن سلســله مراتب و ایجاد 
جابــه جایــی هایــی در شــبکه هــا و بســیاری ســاختارهای جایگزین دیگر 
اســت.و اینها فقط نقطه آغاز فهرســت بلند تغییرات بنیادین اســت. از 
این رو، تولید صنعتی چیزهایی که می توانیم آنها را لمس کنیم - یعنی 
کارکرد اصلی اقتصادهای موج دوم هرچه بیشتر و به سادگی به فعالیت 

های کاالیی نسبتا ساده با ارزش افزوده ای ناچیز تبدیل شده اند.
در مقابل، کارکردهای ناملموسی مانند فعالیت های مالی، طراحی، 
برنامــه ریــزی، تحقیــق، بازاریابــی، تبلیــغ، توزیــع، مدیریــت، خدمــات و 
بازیافته معموال مشکل تر و پرهزینه تر هستند. آنها در مقایسه با خم 
کــردن فلــز و کار عضالنــی، اغلب از ارزش و ســود بیشــتری برخوردارند، 

در نتیجه، تغییری عمیق در روابط بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می 
کنند.

بدین ترتیب می بینیم که تحلیل تافلرها از ثروت انقالب دستکم در 
کشور ما چقدر دقیق از آب در آمده است.

کشــوری که بدنبال افزایش جمعیتش و رشــد فزاینده تولید و خام 
فروشــی نفــت و مــواد معدنــی اش قبــل از ایــن که به تولیــد فکر کند به 
مصرف فکر کرد و همه مسائل به ظاهر غامض در امر تولید را به وقتی 
دیگر موکول کرد حال به چنین شــرایطی رســیده است که مجبور است 
مدام ســوراخ ســمبه های صنعت را با تزریق ریال و دالر پر کند و بازهم 

به نتیجه نرسد .
 در 8 ســاله دولت های یازدهم و دوازدهم اقتصاد صنعتی آنچنان 

بی بنیان شد که صدای صغیر و کبیر را درآورد.
مردم برای این  که همان ته مانده چیزی که داشتند را هم از دست 
ندهند پول های کم حجم خود را پیش خود نگه داشتند و به هیچ تولید 
نســپردند چرا که تجمیع کنندگان ثروت  که خود اســتاد این کار بودند 

راهی به غیر از این پیش پایشان نگذاشته بودند.
دولــت مجبــور شــد مرتــب بــا مقوالتــی ماننــد نــرخ تــورم، بیــکاری، 
نقدینگی،تحریــم و مســائلی از ایــن دســت روز خــود را شــب کنــد و 
از آنجــا کــه عقالنیتــی در ایــن فرآینــد نمــی توانســت از پــس چنیــن 
هیــوالی هفــت ســری بــر بیایــد یا اســکناس بــی پشــتوانه چاپ کــرد، یا 
نفــت را بــدون پــول در اختیــار مشــتری قــرار داد و به جایــش محصول و 
کاالی خارجــی وارد کــرد و بــه قیمــت بــازار آزاد  فروخــت تــا جبــران عدم 
ورود ارز بــه کشــور را کــرده باشــد و در نهایــت بازهــم دیــد آخریــن تیــر 
 ترکشــش یعنــی پاشــیدن دالر در کــف خیابــان هــم راه بــه هیــچ دهــی

 نمی برد.
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ســازمان ها به طــرق مختلفــی  برحســب انــدازه، تعــداد پرســنل، فعالیت های 
کاری و... طبقه بنــدی می شــوند. امــا اگر ســازمان ها به دو گــروه تولیدکننده کاال و 
ارائه دهنده خدمات )چه دولتی، چه خصوصی(  تقسیم بندی شود، آنگاه موضوع 
بهــره وری بــرای هــر دو گــروه )که شــامل واحدهای صنعتــی، بنگاه هــای اقتصادی، 
کشــاورزی، معدنــی، پژوهشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی، مراکز درمانــی، دفاتر فنی، 
مهندســی، فــروش، بیمــه، فروشــگاه ها، شــرکت های واردکننده و صادرکننــده  و.. 
.می شــود( دارای مفهومــی یکپارچــه و  پــر اهمیت اســت. زیرا که تمام ســازمان ها، 
چه در ایران و چه در سایر کشورها، با محدودیت منابع مواجه هستند و بهره وری 
بســتری اســت بــرای مدیریت بهینــه منابع به منظور رشــد شــاخص های اقتصادی 
سازمانی در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور. نگاه کارشناسانه به 
بهره وری و استقرار چرخه آن در سازمان ها از اصلی ترین اقداماتی است که مدیران 
سازمانی علی الخصوص مدیران واحدهای صنعتی باید بر آن تاکید ویژه ای داشته 
باشند.بهره وری یکی از موضوعات مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی کشــور اســت. این قانون به تامیــن حداقل %2/8 
واحد از رشد 8% اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد 
ســرمایه گذاری به میزان متوســط ســاالنه 21/4% در طول ســال های اجرای برنامه 
اشاره دارد. همچنین طبق ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرائی 
و نیروهای مســلح مكلفند برای محور قرار دادن رشــد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن 
اجرائــی نمــودن چرخــه مدیریــت بهــره وری در مجموعه خــود، تمهیــدات الزم برای 
عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود را با هماهنگی سازمان 
ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش ســاالنه آن را به ســازمان ملی بهره وری 
ایران ارائه نمایند. دستگاه های اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون 
برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تســهیل و تشــویق 
فعالیت هــای غیردولتــی در حوزه هــای مربوطــه را بــه تأیید ســازمان ملــی بهره وری 

رسانده و این سازمان نیز حداكثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذكور را 
به تصویب هیأت  وزیران برســاند.در این راســتا راهنمای اجرایی بند »الف« ماده 
)۵( قانون برنامه ششــم توســعه، در آبان ماه 1397 از ســوی معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی كشــور به روسای دستگاه های اجرایی كشور 
ابالغ شــد. الزم به ذکر اســت این راهنمای اجرایی از ســوی ســازمان ملی بهره وری 
ایران به منظور تسهیل و تسریع در اجرای بند »الف« ماده ۵ قانون برنامه ششم 
توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه نهم از برنامه جامع اصالح نظام اداری )دوره 
دوم( با موضوع تحقق سهم بهره وری در رشد اقتصادی تدوین و ابالغ شده است.

رویكرد راهنمای اجرایی بند »الف« ماده ۵  »مساله محوری« است و انتظار 
مــی رود دســتگاه های اجرایــی بــا شناســایی مســائل و مصادیــق عــدم بهــره وری در 
بخش های مربوط به خود راهبردهایی را در سه سطح درون واحدهای اقتصادی، 

محیط اقتصاد خرد و محیط اقتصاد كالن برای غلبه بر این مسائل ارائه كنند.
در نمایش شماره 1 عوامل تعیین کننده بهره وری و رقابت پذیری طبق راهنمای 

اجرایی بند »الف« ماده )۵( قانون برنامه ششم توسعه ارائه شده است.

استقرار چرخه مدیریت بهره وری مطابق قانون

بی توجهی به بهره وری اتالف منابع کشور

شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظام مند از بخش فعاالن اقتصادی و از دیرباز از ویژگی های اجرایی این برنامه بوده است. همچنین در این برنامه 

اجرایی، ضمن تشریح تكالیف قانونی و وضعیت بهره وری در اقتصاد كالن كشور و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های 

اجرایی، نحوه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در 10 گام ارائه شده که مدل پیشنهادی در راهنمای فوق الذکر به شرح نمایش شماره 2 می باشد:

نمایش 1 – عوامل تعیین کننده بهره وری و رقابت پذیری
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شرحردیف

تشکیل ارکان اجرای ماده 5 شامل تشکیل کارگروه فرابخشی بهره وری، تشکیل کمیته های بهره وری در دستگاه های اجرایی و تشکیل کارگروه کارشناسی بهره وری ١
با عضویت افراد صاحب نظر و مرتبط در دستگاه اجرایی.

تهیه گزارش عملکرد تمامی اقدامات انجام شده در طول برنامه پنجم و سال اول برنامه ششم توسعه برای دستیابی به اهداف بهره وری در بخش های مرتبط و 2
نیز ارتقای بهره وری سازمانی.

اولویت بندی زیربخش ها و حوزه های تحت تولیت دستگاه های اجرایی مسئول.٣

تعیین اهداف بهره وری و مسئولیت در هر یک از زیربخش ها مطابق با اهداف و برنامه نهم اصالح نظام اداری با توجه به اولویت بندی صورت گرفته.4

تعریف و تبیین مسائل اصلی و عوامل موثر بر بهره وری واحدهای اقتصادی.5

تعریف اقدامات اساسی و شاخص های ارزیابی اقدامات اساسی.6

برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اساسی )برنامه ریزی برای اجرای راه حل(.7

اجرای برنامه ها )اجرای راه حل(.8

ارزیابی نتایج و اثربخشی برنامه ها و بازنگری یا تثبیت برنامه ها.9

ارزیابی اقدامات اساسی و شاخص های ارزیابی تعریف شده و بهبود اقدامات براساس نتایج.١0

نمایش 2 – ده گام چرخه مدیریت بهره وری

طبــق تعریــف ســازمان بین المللــی کار )ILO( بهــره وری یعنــی محصــوالت 
مختلــف بــا ادغــام چهار عامــل اصلی، تولید شــوند که این چهــار عامل عبارتند 
از زمین، ســرمایه، کار و ســاماندهی. از ســوی دیگر، بهره وری از دیدگاه سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( به معنای نسبت ستانده به یکی از عوامل 
تولید می باشد که عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژی و... 
درنظر گرفته شــود که دو مولفه نیروی کار و ســرمایه از مهمترین عوامل تولید 
هســتند؛ بنابراین بهره وری اســتفاه بهینه از همین عوامل نیروی کار و ســرمایه 
می باشــد. به بیان دیگر، با ارتقاء بهره وری در فرایند تولید، می توان با اســتفاده 
از میزان معینی نهاده، به ستانده بیشتری دست یافت. همچنین بهره وری کل 
عوامــل )TFP( اســتفاه بهینــه از ترکیــب عوامــل مذکور را نشــان می دهد. رشــد 
بهــره وری کل عوامــل، عالوه بر رشــد کمی نهاده های تولید، یکی از منابع اصلی 
تامین کننده رشد اقتصادی در سطح کالن می باشد. بنابراین توجه به موضوع 
بهــره وری عــالوه بــر افزایــش درصــد موفقیت، ســبب بهبــود اقتصاد کشــور نیز 

خواهد شد.
بــا توجــه به تغییــرات دنیای امروز در حــوزه های مختلف تولیــد، صادرات، 
واردات، مشتریان، بازار و... موضوع بهره وری با رشد اقتصادی کشورها پیوندی 
قوی خورده است. بهره وری می تواند در ابعاد مختلفی از جمله بعد فردی و بعد 
سازمانی مطرح شود. در بعد سازمانی به وفور قوانین و مقرراتی مبنی بر اجرای 

ســاز و کارهــای ارتقــاء بهــره وری ســازمانی وجــود دارد. امروزه در بعد ســازمانی، 
دســتیابی به رشــد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری، یکی از هدف های مهم 
اقتصادی جوامع محســوب می شــود. از سوی دیگر بهره وری، ارتباط مستقیمی 
با برنامه ها و منابع دارد. محدودیت منابع در دنیای امروز سبب شده که توجه 
به بهره وری سازمانی بیش از قبل شود. هرچه بتوان با برنامه ریزی های پویا و 
دقیق، منابع کمتری را برای انجام فعالیت ها به کار برد، ارتقا بهره وری را شاهد 
خواهیم بود. این برنامه ها می تواند شامل برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی 
باشد. موضوع بهره وری در پروژه های راهبردی برنامه استراتژیک سازمان  درج 
می شود و بر طبق آن، برنامه عملیاتی نیز مطابق برنامه زمانی تدوین می گردد. 
بهــره وری ترکیبــی از کارایی و اثربخشــی اســت. کارایی به مفهــوم صحیح انجام 
دادن کار و مرتبط با استفاه بهینه از منابع است. به بیان دیگر از حداقل منابع 
بتوان خروجی حداکثری دریافت کرد. اما مفهوم اثربخشــی، کار صحیح اســت؛ 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا حداقــل منابع، خروجی بیشــتری حاصل شــود؛ 
امــا فاقــد کیفیــت مورد قبول باشــد. در این مثــال کارایی رخ داده اما اثربخشــی 
نداشــته ایم؛ به همین دلیل بهره وری مجموع کارایی و اثربخشــی اســت؛ یعنی 
کاری که انجام می شــود باید کار درســت و مفیدی باشــد و همچنین این کار به 
بهترین نحو انجام شــود. با توجه به رویکرد مســئله محوری در راستای استقرار 

چرخه مدیریت بهره وری، این چرخه درنمایش شماره 3 ارائه شده است.

نمایش 3 - چرخه 
حل مسئله بهره وری
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اگر بهره وری را نسبت خروجی )ستانده( به ورودی )نهاده( در نظر بگیریم، حداقل ۵ رویکرد به منظور ارتقاء بهره وری وجود دارد که در نمایش شماره 4 ذکر شده است.

شرحرویکرد

افزایش ستانده و ثابت نگه داشتن نهاده هاست. در این حالت ورودی های ثابت می ماند اما خروجی افزایش می یابد. در این حالت افزایش ستانده ها با استفاده اول
از همان میزان نهاده اتفاق می افتد که راهکار پیشنهادی برای تحقق آن شناسایی ظرفیت های خالی سازمان و برنامه ریزی به  منظور استفاده بهینه از آن هاست.

ثابت نگه داشتن ستانده است ولی با کاهش نهاده. منظور از این حالت این است که ورودی ها به سیستم را کاهش داده شود و با میزان کمتری از ورودی همان دوم
میزان خروجی به دست آید. راهکار پیشنهادی برای تحقق این منظور جلوگیری از اتالف ها و ضایعات است.

روند افزایشی سریعتر ستانده ها نسبت به افزایش نهاده هاست. به بیان دیگر، ممکن است که ورودی ها افزایش یابد اما میزان خروجی ها بسیار بیشتر از آن سوم
است. راهکار پیشنهادی برای این منظور، شناسایی گلوگاه ها و رفع آن هاست.

روند کاهشی سریعتر نهاده ها نسبت به کاهش ستانده هاست. یعنی با اینکه میزان خروجی ها دارای افت است، اما شدت افت ورودی ها بسیار شدیدتر از آن است. چهارم
به منظور تحقق این حالت، حذف فعالیت های غیرضروری و هزینه بر پیشنهاد می شود.

افزایش ستانده ها همراه با کاهش نهاده هاست که یکی از ایده آل ترین حالت هاست؛ یعنی ضمن افزایش خروجی ها بتوان میزان ورودی ها را کاهش دهیم که پنجم
به منظور تحقق آن ترکیبی از همه موارد اشاره شده پیشنهاد می شود.

نمایش 4 – رویکردهی مختلف 
ارتقای بهره وری

طبق اطالعات موجود در ســایت ســازمان ملی بهره وری ایران، برنامه ملی بهره وری مالزی 
تحت عنوان) Malaysia Productivity Blueprint ( توســط مرکز بهره وری مالزی در ســه بخش 
سطح ملی، بخش های اقتصادی و بنگاه های اقتصادی تدوین شده است. اجرای موفقیت آمیز 
این طرح، مسیر را برای دستیابی به هدف واالی رشد بهره وری نیروی کار به میزان 3/7 درصد 
در سال، طی دوره برنامه یازدهم توسعه مالزی هموار می کند. مالزی در طول 2۵ سال گذشته 
و حتی پیش تر، به یک روند پایدار از رشد تولید ناخالص داخلی دست یافته و مدل رشد فراگیر 
به مالزی کمک کرده به طور چشمگیری میزان فقر را کاهش دهد. اقتصادی که روزگاری وابسته 
بــه محصــوالت اولیــه ماننــد قلع و الســتیک بود، در حــال حاضر صادرکننده محصــوالت برقی و 

الکترونیکی، روغن نخل و گاز طبیعی است.
برنامه ملی بهره وری مالزی دارای 3 اصل به عنوان راهنماست که به منظور پیشبرد بهتر و 

حصول اطمینان از اجرای موثر تدوین شده اند:
* بهره وری باید به صورت جامع در سطح ملی، بخش و سازمان مورد بررسی قرار گیرد

* هماهنگی و حاکمیت قوی برای حصول اطمینان از اجرای طرح
* بهره وری باید در صدر ذهنیت افراد قرار گرفته و در فرهنگ کار روزمره نهادینه شود

رشــد این کشــور عمدتا از طریق تزریق ســرمایه و نیروی کار به اقتصاد و مبتنی بر ورودی 
بــوده اســت، بنابرایــن هر واحد ورودی تزریق شــده به اقتصــاد، موجب افزایش هزینه ناخالص 
داخلی در مقایســه با گذشــته خواهد شــد. لذا این کشــور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 
پایدار، از ورودی  محور به ســمت بهره وری محور حرکت می کند. اما چالش های پیش رو  به مظور 
ارتقــاء بهره وری هــا همــواره وجود دارند که در نمایش ۵، چالش های ســند بهــره وری مالزی ذکر 

شده است: 

شرحموضوعردیف

استعدادها و صالحیت های نیروی ١
کار

باید تالش های منسج متری برای برآوردن تقاضای اقتصاد آینده، با ایجاد یک سازوکار قوی برای تربیت و ارائه کارگران ماهر 
و کاهش تدریجی تکیه به کارگران کم مهارت صورت گیرد.

سرمایه گذاری در زمینه فناوری و دیجیتال سازی و به روزآوری صنایع باید تسریع و پشتیبانی شود. باید همکاری قوی تر بین تکنولوژی2
صنعت و دانشگاه برای نوآوری بیشتر و تحقیق و توسعه، شکل گیرد.

برای ایجاد انگیزه در شرکت ها برای بهبود کارایی و عملکرد، مشوق ها و سایر حمایت های مالی باید مستقیماً با بهره وری ساز و کار اعطای مشوق های دولتی٣
در ارتباط باشند.

برای سهولت و کاهش هزینه های انجام کسب وکار برای شرکت ها، باید موانع نظارتی کاهش یابد و مقررات با قوام بیشتری محیط کسب و کار4
تفسیر و اعمال شوند.

سطح آگاهی و درک »اهمیت و مزایای بهره وری« در سطح بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و درخصوص نحوه سنجش و ذهنیت بهره وری5
ردیابی بهره وری، مشاوره های الزم داده شود.

نمایش 5 – رویکردهی مختلف ارتقای بهره وری
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همچنین طبق برنامه ملی بهره وری مالزی، 5 پیشران در ارتقا بهره وری نقش دارند که عبارتند از:

1- پــرورش نیــروی کار آینــده: بازســازی نیــروی کار بــا 
افزایــش تعــداد کارکنــان بــا مهــارت بــاال، ممانعــت از جذب 

پرسنل کم توان
2- راهبری دیجیتالی سازی و نوآوری: تقویت بسترهای 
و  جــذب  به منظــور  ســازمان ها  و  اقتصــادی  بنگاه هــای 
بهره برداری هرچه بیشتر از فناوری و مزیت های دیجیتالی 

شدن همانند انقالب چهارم صنعتی.
3- پاســخگو شــدن صنعــت در حوزه بهــره وری: کاهش 
تکیــه بــر یارانه هــای غیرضــروری، مرتبط کــردن حمایت های 
مالــی و تالش هــای صــورت گرفته در ارتقاء بهــره وری )طبق 
نتایــج بهــره وری(، تقویت صنعــت در بخش هایی از زنجیره 

ارزش که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند.
4- اســتقرار اکوسیســتم قوی: بررســی محدودیت های 
نظارتــی و ایجــاد سیســتم پاســخگویی مطلــوب به منظــور 

حصول اطمینان از اجرای موثر نظارت.
۵- تامین مکانسیم اجرایی قدرتمند: گسترش و تثبیت 
فرهنــگ بهــره وری از طریــق جنبــش سراســری و راهبــری 
پاســخگو بــودن در خصــوص عملکــرد بهــره وری از طریــق 

حاکمیت موثر.

لذا با توجه به تشدید محدودیت منابع سازمانی در سال های اخیر، چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، توجه به بهره وری از جمله مواردی است که باید 
مورد تاکید قرار گیرد و در همین ابتدای سال برای تدوین برنامه های مناسب و راهکارهای راهبردی اقدام شود. با افزایش بهره وری در فرایند تولید، می توان با استفاده 
از میزان معینی نهاده، به ستانده بیشتری دست یافت. به  طور کلی بهره وری از موضوعاتی است که نیاز به زیرساخت هایی از قبیل بسترسازی فرهنگی،  نرم افزاری 
و سخت افزاری دارد. امروزه موضوع بهره وری در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از مهم ترین ضرورت های توسعه اقتصادی محسوب می شود. زیرا که 

بهره وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد است که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول را متعادل می سازد.
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اکرم رضائی نژاد
فرش از گذشته های دور نقش قابل توجهی در اقتصاد و معیشت برخی 
خانوارهــای کشــور داشــته اســت. اکنــون نیز صنعــت فرش ماشــینی به گفته 
فعــاالن ایــن صنعــت به مرحله خودکفایی در تولید رســیده اســت و پتانســیل 
افزایش تولید و صادرات را دارد و می تواند در ارزآوری و ایجاد اشتغال نقش 

بسزایی داشته باشد.
فــرش ماشــینی در چنــد دهــه اخیــر هــم از لحــاظ کیفیــت و هــم از لحــاظ  

تکنولوژی و خالقیت پیشرفت های بسیاری داشته است .
ایــران طبــق آمارهــای ســال 139۵ نزدیــک بــه 400 میلیــون دالر در ســال 
صادرات فرش داشته و بعد از کشورهای چین، ترکیه، هند و بلژیک در رده پنجم 
بزرگترین صادرکنندگان فرش ماشــینی در جهان قرار گرفته اســت. اما به گفته 
فعاالن این حوزه، درسال گذشته صادرات فرش ایران با کاهش روبه رو شد که 
یکی از دالیل آن مشکالت ایجادشده برای صادرکنندگان به دلیل سیاست رفع 

تعهدات ارزی و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط با حوزه صادرات است.
ســعید قرائتی، کارمند اداری شــرکت نســاجی گلریســان، درباره روش های 
بازگشت ارز حاصل از صادرات می گوید: »اکنون وقتی که می خواهید صادرات 
انجــام دهیــد دغدغــه اصلــی شــما بــه عنــوان صادرکننــده ایــن اســت کــه وقتی 
پــول کاالی فروختــه شــده خــود را دریافــت کردیــد، آن را به صورت مســتقیم یا 
غیرمســتقیم بــه بانــک مرکــزی عودت دهیــد. یکــی از روش های بازگردانــدن ارز 
حاصل از صادرات این است که وقتی صادرات انجام دادید پول آن را در سامانه 

نیما عرضه و در ازای آن ریال دریافت می کنید. «
او می افزایــد: »گاهــی هــم می توانید پول را به یــک واردکننده بدهید که او 
از ارز صادراتی شما برای واردات استفاده کند؛ ولی تمام این مراحل تحت نظر 
بانــک مرکزی اســت. گاهی هم خود صادرکننده می توانــد ارز حاصل از صادرات 

خود را صرف واردات و مثال مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند.«
به گفته قرائتی، این ســه روشــی است که برای بازگرداندن 

ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی درنظر گرفته شده 
اســت؛ روندی که از ســال 97 شــروع شده و 

تاکنــون ادامه داشــته اســت. با این 
حال کارمند شــرکت نســاجی 
گلریســان، تاکیــد می کند که 

در به کارگیری روش های یادشــده، 
مشکالت فراوانی برای صادرکنندگان به وجود 

می آید. او می گوید: »اولین مشکلی که می توان به آن 
پرداخــت تعــدد تولیــد قوانیــن و آیین نامــه در این زمینه اســت. 

بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سه نهادی هستند که در این زمینه قوانین و آیین نامه وضع می کنند.«

او با تاکید بر لزوم حل این مشکل می افزاید: »اولین قدمی که باید در این 
زمینه برداشــته شــود قانون زدایی و مقررات زدایی در این حوزه اســت یا حداقل 

باید هماهنگی بین سه نهاد ایجاد شود؛ چرا که اختالف نظر شدیدی میان این 
سه نهاد وجود دارد.«

قرائتــی اظهــار می کند: »اگر ایــن کار را هم نمی توانند انجام دهند حداقل 
نامه نگاری هــای بیــن ســه نهــاد نــام برده شــده را تســهیل و تســریع کننــد. مــن 
می توانــم بــا مثــال و ذکر شــماره نامه بگویــم که چطور کار مــا در تعطیالت بعد 
از نــوروز بــرای انجــام امــور گمرکی یک بار وارداتی به شــدت گره خورد؛ صرفا به 
دلیل اینکه نامه ای از گمرک به بانک مرکزی و بعد از یکی از دفاتر بانک مرکزی 
به گمرک باید ارسال می شد، اما نامه گم شد. یعنی وقتی تعطیالت یک هفته ای 
پیــش می آیــد رابطه پســتی بین بانک مرکزی، گمــرک و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تحت تاثیر قرار می گیرد.«
او ادامه می دهد:»نهاد دیگری که کار تولیدکننده را ســخت کرده اســت، 
اداره مالیــات اســت. اداره مالیــات از دو جهــت ضربه کاری به تولیدکننده وارد 
کرده است: اولین مورد افزایش ناگهانی مالیات ها در سال جدید بدون توجیه 
کافی اســت که به تولیدکنندگان فرش ماشــینی شــوک وارد کردند. الزم بود 
که جلســات توجیهی برگزار می شــود نظرات تولیدکنندگان را هم می شنیدند 
و حتی اگر نمی خواستند ترتیب اثر بدهند حداقل با آمادگی افزایش مالیات 
انجام می دادند. متاسفانه یک دفعه مالیات به اندازه ای افزایش پیدا کرد که 
مدیرعامل شــرکت ما ) فرش نســاجی گلریســان کاشــان( در اعتراض به این 
اقدام به مدت یک ماه و نیم به طور کامل همه دستگاه های شرکت را خاموش 

کرد.«
او می افزود: »در اعتراض به این اقدام، نامه هایی به مسئوالن فرستادیم؛ 

اما ترتیب اثری داده نشد. دریغ از یک پاسخ و یا یک تلفن.«
قرائتی می گوید: »ضربه دوم اداره مالیات، اختالف نظر در  نحوه محاسبه 
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان اســت. ظاهــرا میــان بانــک مرکــزی 
و اداره مالیــات اتفــاق نظــری دربــاره انجــام برخــی 
ارزی  تعهــدات  بــه  مربــوط  محاســبات 
صــادرات صادرکننــدگان وجود 

ندارد.«

چرا رفع تعهدات ارزی از نقش  ونگار فرش ایرانی 
پیچیده تر می شود
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نیروگاهــی  صنعــت  حــوزه  در  کــه  مجموعــه ای  ایجــاد  اندیشــه 
فعالیت هــای گســترده ای انجــام دهد و خیلی زود خــود را به عنوان یک 
برند تخصصی در کشور به ثبت برساند از سال های آغازین دهه 70 و 

درست چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی شکل گرفت.
بر اســاس همین نگرش هم بود که برخی از اهل فن آســتین همت 
بــاال زدنــد و مجموعــه ای بــه نــام گــروه مپنــا را راه انــدازی کردنــد. از همان 
ســال های نخســت ایــن دهــه، مپنا آنچنــان توانایی از خود نشــان داد که 
اجــرای حــدود 30 میلیــارد یــورو پــروژه نیروگاهــی را به دســت گرفت و به 
موازات این حرکت، تولید حدود 60 نوع محصول و ارایه 8۵ مورد خدمت 
را در دستور کار خود قرارداد؛ به گونه ای که آوازه اش از مرزها عبور کرد و 
به تدریج به غیر از مجموعه های داخلی، شرکت ها و کشورهای غیر ایرانی 

نیز به فهرست مشتریانش افزوده شد.
در دهه های بعد، با وجود مشــکالت فراوان هیچ مانعی باعث نشــد 
گروه مپنا از کار باز بایســتد بلکه شــاید تنگناها عاملی شــد تا با تکیه بر 
دانش مهندســی داخلی و امکانات موجود، رشــد فناورانه خارق العاده ای 

در این مجموعه را شاهد باشیم.
 طراحی و مهندسی و تامین تجهیزات نیروگاهی

طراحــی، مهندســی و اجــرا و ســاخت تجهیــزات 
نیروگاهــی در داخــل کشــور،  اصلــی  غیــر  و  اصلــی 
تأمیــن تجهیــزات اصلــی از خــارج، ســاخت تجهیزات 
اصلــی، انجام تمام فعالیت های طراحی، مهندســی و 
اجرای نیروگاهی در داخل، ســرمایه گذاری مســتقیم 
در احــداث نیــروگاه، حضــور در پروژه هــای صنعتــی 
و یوتیلیتــى، ارائــه خدمــات پس از فــروش، نگهداری 
و بهره بــرداری، ورود بــه عرصــه نفــت و گاز )ســاخت 
تجهیــزات و اجــراى پــروژه(، حضــور در عرصه حمل و 
نقــل ریلى )ســاخت لوکوموتیو و اجراى پــروژه(، ورود 
به بازارهاى بین المللى،  بالندگی در عرصه تحقیق و 
توســعه و طراحى محصول، توســعه متناســب با نیاز 

مشــتریان، همگی دســتاوردهایی بودند که مپنا طی شش مرحله متوالی 
محقق کرد و با پشــت ســر گذاشــتن آزمون های سخت، خود را به عنوان 
یــک شــرکت بــزرگ در ایــران و جهان به اثبات رســاند و برند مپنا را به رخ 

کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دنیا کشید.
  توسعه محصول براساس نیاز مشتریان

شــاید یکــی از برجســته ترین دســتاوردهای مپنــا، توســعه محصــول 
براساس نیاز مشتریان بود و آنگونه که شواهد حکایت می کنند در جریان 
تحقق این هدفِ راهبردی، بهبود و توسعۀ محصوالت بر اساس بازخورد 
مشتریان، نخستین نسخۀ مربوط به نقشۀ راه محصول در انتهای دهه 
1380 تهیه شــد و مپنا توانســت با بهره گیری از همۀ توان و ظرفیت خود 
در مدت کوتاهی به این مهم نائل آید و پروژه های متعدد بهبود محصول 

را به سرعت تعریف و اجرا کند.

در حــوزه نفــت و گاز نیــز مپنــا توســعه فازهــای 13-14-1۵ و 16 و 22-  
24 میــدان گازی پــارس جنوبــی را به گونه ای پیش برد که اعتماد صنعت 
نفــت بــه این شــرکت به طــرز قابل توجهی افزایش یافــت و پر بیراه نبود 
که ایستگاه های تقویت فشارگاز پاالیشگاه های عسلویه، توسعه صنایع 
پاالیــش نفت، تأمین و ســاخت توربوکمپرســورهای برخــی فازهای پارس 
جنوبی، تأمین واحدهای پرشــمار توربوکمپرســور برای خطوط انتقال گاز 
سراســری، ورود بــه مقوله حفــاری در مناطق نفت خیز جنوب، حضور در 
عرصه توسعه در مجتمع های پتروشیمی، پیشه کردن کار لرزه نگاری سه 
بعدی در میادین نفت و گاز و بســیاری از این طیف امور به مپنا ســپرده 

شد و به طور عملی این شرکت را بسیار مقتدرتر از پیش نشان داد.
  ورود به عرصه حمل و نقل ریلی

در ادامه این توفیقات، مپنا تنوع بخشی به سبد محصوالت گروه را 
نیز به شــکلی جدی در دســتور کار خود قرار داد و بر این قاعده توانســت 
در حوزه ریلی نیز با عملکرد خود حرف های  شنیدنی و جدیدی در صنعت 

برای گفتن داشته باشد.
سیاســت های کالن توســعه شــبکه و نــاوگان ریلی 
ایــران نشــان داد کــه نیازهــای ایــن صنعــت می توانــد با 
توانایی ها و ظرفیت های مپنا همخوانی فراوانی داشته 
باشــد و بســیاری از طرح هــا بــا خاطــری آســوده به مپنا 

سپرده شود.  
فعالیت هــای مپنــا نیــز در این بخش ثابــت کرد که 
پروژه هــای مذکــور را می تــوان بدون اما و اگــر و آزمون و 
خطاهــای رایــج دیگر شــرکت ها یکــی پــس از دیگری به 

نتیجه رساند.
آن،  تجهیــزات  تأمیــن  و  ریلــی  طرح هــای  اجــرای 
اجرای پروژه های توســعه خطوط و نیز ســرمایه گذاری و 
بهره بــرداری و خدمــات پــس از فــروش، تنها بخشــی از 

توانایی هایی بود که مپنا در آن صاحب سبک شد.
صنعــت اســتراتژیک و بســیار مهم نیرو امــا یکی از 
اصلی تریــن صحنه هــای نمایــش توانمندی های مپنا بود که بر اســاس آن 
دلگرمی های فراوانی در حوزه انرژی برق کشــور ایجاد شــد. در شــرایطی 
کــه 12 درصــد از مصــرف بــرق روزانــه ایــران در نیروگاه هــای مپنــا و تأمین 
مطمئــن انرژی امری بســیار ســترگ بود که مپنــا آن را به خوبی به منصه 

ظهور رساند.
  تولید و تأمین تجهیزات

در حــوزه تولیــد و تأمیــن تجهیــزات، گــروه مپنــا بــه عنــوان بزرگترین 
پیمانــکار نیروگاهــی خاورمیانــه، دارای توانمنــدی بســیار باالیــی در زمینه 
تامیــن تجهیزات صنعت نیرو اســت. تجهیزاتی ماننــد توربین های گازی، 
بخار و بادی به همراه ملحقات کمکی آن ها، توربوکمپرسور، پره توربین، 
معمولــی،  و  حرارتــی  بازیافــت  بویلرهــای  آبــی،  و  حرارتــی  ژنراتورهــای 
سیستم های کنترل و الکتریک نیروگاه ظرفیت های تولیدی و اجرایی آن را 

برند بین المللی صنعت ایران

در حوزه نفت و گاز نیز مپنا 

توسعه فازهای 13-14-15 و 16 

و 22-  24 میدان گازی پارس 

جنوبی را به گونه ای پیش برد 

که اعتماد صنعت نفت به این 

شرکت به طرز قابل توجهی 

افزایش یافت

روایت مپنا
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به شکلی آشکار نشان می دهد.
همکاری و شراکت با غول های صنعتی جهان مانند زیمنس و آنسالدو 
و ABB  و ســونی و زوریــا و ... باعــث شــد مپنــا بتوانــد تأمیــن قطعــات و 

تجهیزات دقیق را نیز به فهرست توانایی های خود اضافه کند.
ساخت و نصب و ارائه خدمات پس از فروش و انتقال فناوری مرتبط 
بــا توربین هــای بخــار، گاز، کمپرســورهای گریــز از مرکز و بســیاری از دیگر 
تجهیزات، در همین راســتا بود که موجب شــد گروه مپنا به عنوان" نماد 

خودباوری " به یک حقیقت غیر قابل انکار بدل شود.
طراحی، ساخت و آزمون ژنراتور ملی از دیگر دستاوردهای بزرگی بوده 
است که مپنا به آن مفتخر شده است. هم اکنون پیشرفته ترین توربین ها 
و ژنراتورهای توان باال و پر راندمان منطبق با آخرین استانداردهای جهانی 
در کارخانجــات بــزرگ مپنا ســاخته می شــود و هرســال شــاهد رونمایی از 

بسیاری از این محصوالت هستیم.
ورود به مقوله برقی سازی حمل و نقل نیز از حیطه های جدیدی است 
که مپنا را بر آن داشته تا به صورت جدی به این صنعت نیز ورود نماید. 

دکتــر عبــاس علی آبــادی مدیرعامل این گــروه که اخیرا از ســخنرانان 
اصلــی بیســت ونهمیــن همایــش بین المللــی ســاالنه انجمــن مهندســان 
مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارت بود گفت: 
افزایش سهم مصرف برق در سبد انرژی طی سال های اخیر همواره زیاد 
بوده و با این حال پیش بینی می شود که این رشد در سال 2021 میالدی 
به دلیل اثرات بیماری کرونا کمتر باشــد، ولی مجدداً به شــرایط عادی باز 

خواهیم گشت.
وی مــی افزایــد: پیش بینی هــا نشــان از آن دارد کــه در آینــده، انــرژی 

الکتریکی نوع انرژی غالب مورد استفاده بشر خواهد بود، ضمن آنکه در 
آینده، عمده روند برقی سازی در بخش حمل و نقل به وقوع می پیوندد.

مدیر عامل مپنا ادامه می دهد: برقی ســازی نیازمند شــبکه هوشمند 
است و به دلیل محدودیت های حوزه برقی سازی، در آینده بشر با استفاده 

از هیدروژن می تواند به اهداف خود در حوزه انرژی برق نزدیکتر شود
علی آبادی همچنین در خصوص رقابت هیدروژن با برقی سازی نیز 
تاکید می کند: به واسطه رشد فناوری بسیاری از مشکالت فنی و اقتصادی 
هیدروژن حل شــده یا در حال حل شــدن اســت، از جانب دیگر، استفاده 
از هیدروژن از سوی بیشتر دولت های جهان حمایت خواهد شد و آینده 
خوبی دارد، بنابراین مناسب است ما نیز به این نوع از ذخیره سازی انرژی 

بپردازیم.
بر همین اساس هم هست که مپنا به نیکی در یافته است که باید با 

علم روز و نیاز روزمره دنیا به انرژی نو پیش برود.
بــا ایــن دیــدگاه مجموعــه مپنا در تالشــی همه جانبه بــه این موضوع 

پرداخته و فی المثل به  تولید اتوبوس برقی شتاب ورود کرده است.
اتوبوس برقی شتاب با بهره گیری از دانش و نیروی داخلی تولید شده 
اســت و قابلیت هایی از جمله هوشــمندی، ارتباط با مرکز داده، بازگشــت 
انرژی، قابلیت شارژ سریع، سامانه نمایشگر پیشرفته و سامانه خنک کاری 
طراحی شــده بر اســاس اقلیم ایران را دارد. این اتوبوس برقی در خطوط 

مختلف اتوبوس رانی و در پکیج های متفاوت باتری نیز عرضه می شود.
بدیــن ترتیــب می تــوان گفت مپنا هم اکنون به عنــوان یکی از مدرن 
ترین مجموعه های تولید و صنعتی ایران محسوب می شود و در این راه 

به عنوان برندی محبوب و خوشنام  به پیش می تازد.
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سال گذشته در همین روز )10تیرماه( بود كه سیدجواد سلیمانی مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا در پیام روز ملی صنعت و معدن تاكید كرد كه در سایه 
همــت و تــالش همــه همکاران خود در بخش تولید، به حرکت توســعه ای ادامه 
خواهیــم داد و امیدواریــم در راه شــکوفایی اقتصــاد کشــور و قطــع وابســتگی به 

خارج، سهم خود را ایفا كنیم.
حال یكسال از این گفته ها گذشته است و كارنامه گروه خودروسازی سایپا 
نشان می دهد كه در تمام این روزها مسیر توسعه طی شده و این مجموعه به 

"سایپای نوین" تبدیل شده است.
 افزایش عرضه و جلوگیری از نقش آفرینی واسطه ها

اگر بخواهیم اعداد و ارقام را مبنا قرار دهیم، در ســه ماهه نخســت ســال 
جاری 108 هزار و 412 دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده شد، این در حالی 
اســت كــه ســال گذشــته این عــدد 96 هزار و 970 دســتگاه خودرو بــود. افزایش 
تولیــد خــودرو و اجــرای طرح های فروش فوق العــاده و پیش فروش هم از دیگر 

اتفاق های بود كه در یكسال صنعتی سایپا)10تیرماه 1399-
10 تیرماه 1400( با موفقیت دنبال شد. این مجموعه با عمل 
به تعهدات خود، توانست آرامش را وارد بازار خودرو كند و 
اجازه ندهد دالالن و واسطه ها نقش آفرینان بازار، شوند.

در ایــن مــدت گــروه خودروســازی ســایپا دســتاورهای 
بســیار خوبی هم در امر تحویل خودروها داشــته اســت به 
گونــه ای كــه اكنــون تحویل خودروی تیبا2 بــه روز و به تمام 
تعهدات ســال گذشــته عمل شده است. حال این موفقیت 
در شــرایطی به دســت آمده كه ســال های گذشته به جهت 
تحریــم، امــكان عمــل بــه تعهــدات در موعــد مقــرر وجــود 

نداشت. 
این موضوع نشان می دهد كه گروه خودروسازی سایپا 

به رغم فشارهای ظالمانه تحریم و شیوع ویروس كرونا كه تمام واحدهای تولیدی 
و صنعتی را تحت الشعاع قرار داد، توانست در حوزه تولید خودرو فعالیت های 

بزرگی انجام دهد.
 شاهین، نماد تحول در صنعت خودرو ایران

از دیگر فعالیت های كه از تیر1399 تا تیرماه 1400 در مجموعه سایپا انجام 
شــده، تولید و عرضه خودروی شــاهین به عنوان نماد تحول در صنعت خودرو 
ایران به ویژه گروه خودروسازی سایپا است. تحویل این خودرو ایمن و باکیفیت 
که براســاس اســتانداردهای جهانی تولید شــده، به مشتریان از اسفندماه سال 

گذشته آغاز شد و مورد استقبال وسیع مردم نیز قرار گرفت. 
از دیگر محورهای كه در این دوره یكساله با جدیت دنبال شد و شاهین نیز 
از دســتاوردهای آن نیز بهره برد، اجرای طرح نهضت تعمیق ســاخت داخل بود. 

این موضوع با ســه هدف اصلی صورت گرفت كه اولین آن به حداقل رســاندن 
وابســتگی به شــركت های خارجی، دومین آن كاهش ارزبری صنعت خودرو  و 
سومین هدف باور و توجه به سازندگان داخلی بود. بر این اساس در این مدت 
128  پروژه/قطعه مرتبط با قطعات پیشــرفته خودرویی با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی تعریف شــد كه ۵6 پروژه آن محقق شــد و به تولید انبوه رســید. حركت 
در ایــن راســتا 1۵3 میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی )ســاالنه( و 43 میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی در خرید تجهیزات و قطعات یدکی خطوط تولید داشت. بدین 
جهت باید تاكید كرد كه اجرای طرح نهضت تعمیق ساخت داخل متوسط ارزبری 
خــودرو را بــه حــدود 1۵0۵ یــورو )مواد اولیه ۵۵0 یورو، قطعات الکترونیکی 446 
یورو و خودروسازان و قطعه سازان ۵09 یورو( رساند؛ با ادامه این روند، ارز مورد 

نیاز برای تولید خودرو در سال های متوالی كاهش قابل توجهی خواهد یافت. 
 سایپای نوین در همکاری با دانش بنیان ها و صنایع دفاعی

بخشــی از موفقیــت هــای كه گروه خودروســازی ســایپا به آن دســت یافته 
حاصل همكاری مشــترك با شــرکت های دانش بنیان، مراکز 
دانشگاهی و سایر نهادها مانند وزارت دفاع است. در حال 
حاضر مجموعه ســایپا با 26 شــرکت دانش بنیان همکار در 
ساخت داخل قطعات همكاری می كند و از طرفی 60 پروژه 
مشــترک بومی ســازی قطعات بــا همکاری نیروهای مســلح 
)سازمان صنایع دفاع، نیروی هوا و فضا سپاه و نیروی هوایی 

ارتش( تعریف شده است. 
گــروه خودروســازی ســایپا بــا همــكاری های مشــترك و 
تخصصــی كــه آغــاز كرده اســت، مــی خواهد در ســال 1404 
به ۵ هدف برســد؛ اهداف ۵گانه ترســیم شــده كه در قالب 
چشــم انداز آمده شــامل تولید 1 میلیون دســتگاه خودرو در 
ســال، عرضــه 18 محصول جدیــد به بازار و توســعه خانواده 
موتــور جدیــد )شــامل یک خــودرو برقی(، صادرات 1۵6 هزار دســتگاه در ســال با 
هدف موازنه ارزی، ساخت داخل قطعات )متوسط ارزبری هر خودرو 12۵0 دالر(

و سطح کیفی  خودروها با IQS کمتراز 200 است.
در این میان برای تحقق اهداف یاد شده 6 اقدام كلیدی مدنظر قرار گرفته 
اســت كــه مهــم تریــن آنها سیســتم یکپارچــه عملیــات، مدیریت خریــد و تامین 
یکپارچــه، سیســتم یکپارچــه طراحی و توســعه محصول، افزایش عمق ســاخت 

داخل در محصوالت با برند داخلی و نیروی انسانی بهره ور است. 
  آریا و اطلس از راه می رسند

در این میان در روز صنعت ســال 1400 باید چند خبر خوش خودرویی هم 
داد؛ در نیمــه دوم ســال جــاری شــاهد ورود خودروهــای ســواری آریا و اطلس به 
بازار خواهیم بود، خودروهای كه سال گذشته از آنها رونمایی شد و طبق وعده 

مرور کارنامه درخشان سایپا در روز صنعت و معدن 

تولد سایپای نوین در سال های سخت 
تحریـم و کـرونا

خودروسازی سایپا دستاورهای 

بسیار خوبی هم در امر تحویل 

خودروها داشته است به گونه 

ای كه اكنون تحویل خودروی 

تیبا2 به روز و به تمام تعهدات 

سال گذشته عمل شده است
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داده شــده امســال در مــاه آبــان پــروژه آریا و بهمن ماه پروژه خــودروی اطلس به 
پایان می رسد.از سوی نیمه دوم سال آینده، پروژه خودروی برقی ارایه می شود 
كــه بــا ایــن اتفاق قطعــا صنعت خــودرو وارد عرصه جدیدی می شــود و باور ملی 
نسبت به خودروهای داخلی و تالشی كه مهندسان و كارگران خودروسازی انجام 
می دهند، قابل لمس تر خواهد بود.  نكته دیگری كه گروه خودروسازی سایپا 
بــر تحقــق آن اصــرار و تاكیــد دارد و طــی ســال های اخیــر  دنبال كــرده، صادرات 
اســت. مجموعــه ســایپا بــا كنــار گذاشــتن خــودروی پرایــد از خط تولیــد، طراحی 
محصــوالت جدیــدو بــه روز و همچنین تنوع بخشــی به ســبد محصــوالت خود، 
به دنبال رســیدن به بازار كشــورهای منطقه اســت. بدین جهت مجموعه سایپا 
برای افزایش صادرات محصوالت، قطعات و خدمات، شناسایی و جذب شركای 
تجاری برای صادرات محصوالت و تولید در بازارهای هدف، توسعه سبد قطعات 
آپشن جهت خودروهای صادراتی و توسعه پیمان های منطقه ای جهت توسعه 
صــادرات،  برنامــه ریــزی كرده اســت.هدف گذاری صادراتی كه ســایپا برای ســال 
جاری دارد، صادرات 10 هزار خودرو است و در این راستا ارزش صادرات خودرو، 
قطعات منفصله و خدمات 607۵ میلیون دالر پیش بینی شده است. با توجه به 

توسعه محصول و فعالیت های توسعه ای كه شكل گرفته است، صادرات خودرو 
و قطعه  به كشورهای منطقه امكانپذیر است.

 روند رو به بهبودی که ادامه دارد
پرونده كاری خودروســازی ســایپا نشــان می دهد که دو ســال موفقیت آمیز 
را پشــت ســر گذاشــته اما به موفقیت های کنونی اکتفا نکرده و با تمام توان می 
خواهــد کــه رونــد رو بــه بهبود خــود را ادامه دهد. یكی از كارهای كــه در این مدت 
انجام شــد، امضای موافقت نامه داوری بین گروه خودروســازی ســایپا و معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان تهران، بود. بر این اساس 
اتاق داوری و حل اختالف برای رسیدگی به دعاوی و اعتراض احتمالی تشكیل شد 
تا تفاهم و توافق با مشتریان جایگزین رسیدگی های قضائی شود.از سوی دیگر، 
ســایپایی که از تولید پراید به طراحی و عرضه شــاهین رســیده، با امضای تفاهم 
نامه سودای تولید خودروهای متصل و هوشمند را در سر دارد و برای تحقق آن با 
بزرگترین اپراتور تلفن هماره کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده و قصد دارد در 

سه سال آینده یک میلیون خودرو با این فناوری را تولید و عرضه کند.
 به نظر می رسد تازه اول کار سایپای نوین است....
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شــرکت حمــل و نقــل ترکیبــی مــواد معدنــی گهــر ترابــر ســیرجان )ســهامی عــام( بــا شــماره ثبــت 28۷۴ در تاریــخ 1389/10/20 تاســیس 

شــد. ایــن شــرکت پــس از ادغــام بــا شــرکت نمــاد ریــل گســتر )کــه پیــش از ایــن هــم 98 درصــد ســهام آن متعلــق بــه گهــر ترابــر بــود( بــه 

یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای حــوزه حمــل و نقــل ترکیبــی در کشــور تبدیــل گردیــده اســت. تعــداد پرســنل )مســتقیم و غیــر مســتقیم( 

شــرکت هــم اکنــون بیشــتر از 1500 نفــر و ســرمایه شــرکت نیــز ۴.۴۴0.000 میلیــون ریــال مــی باشــد.

ناوگان گســترده شــرکت گهر ترابر - شــامل دو بخش ریلی و جاده ای- به خوبی پاســخگوی نیازهای حمل و نقل در منطقه می باشــد 

به طوری که این شــرکت با دارا بودن 15 دســتگاه لوکوموتیو GM و DF8  ۷1۴ دســتگاه واگن لبه بلند راه آهن، 250 دســتگاه کامیون 

ــادی از خودروهــای  ــودر، 600 دســتگاه خــودرو ســواری ســبک و تعــداد زی اســکانیا، 90 دســتگاه کامیــون کمپرســی بنــز، 15 دســتگاه ل

تشــریفاتی دیگــر )تویوتــا RAV4، ســوزوکی ویتــارا  و ...( بــه یکــی بزرگ تريــن شــرکت هــای کشــور در ایــن زمینــه مبــدل گشــته اســت.
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شــد. ایــن شــرکت پــس از ادغــام بــا شــرکت نمــاد ریــل گســتر )کــه پیــش از ایــن هــم 98 درصــد ســهام آن متعلــق بــه گهــر ترابــر بــود( بــه 

یکــی از بزرگتریــن شــرکت هــای حــوزه حمــل و نقــل ترکیبــی در کشــور تبدیــل گردیــده اســت. تعــداد پرســنل )مســتقیم و غیــر مســتقیم( 

شــرکت هــم اکنــون بیشــتر از 1500 نفــر و ســرمایه شــرکت نیــز ۴.۴۴0.000 میلیــون ریــال مــی باشــد.

ناوگان گســترده شــرکت گهر ترابر - شــامل دو بخش ریلی و جاده ای- به خوبی پاســخگوی نیازهای حمل و نقل در منطقه می باشــد 

به طوری که این شــرکت با دارا بودن 15 دســتگاه لوکوموتیو GM و DF8  ۷1۴ دســتگاه واگن لبه بلند راه آهن، 250 دســتگاه کامیون 

ــادی از خودروهــای  ــودر، 600 دســتگاه خــودرو ســواری ســبک و تعــداد زی اســکانیا، 90 دســتگاه کامیــون کمپرســی بنــز، 15 دســتگاه ل

تشــریفاتی دیگــر )تویوتــا RAV4، ســوزوکی ویتــارا  و ...( بــه یکــی بزرگ تريــن شــرکت هــای کشــور در ایــن زمینــه مبــدل گشــته اســت.

سیرجان:بلوار دکتر صفارزاده - صفارزاده 3    تلفن:42256137 - 034 و 42256147 -034 تلفکس: 42256137 -034
تهران: خیابان دکتر فاطمی–روبروی هتل الله-ساختمان نگین پالک 273     تلفن : 88984182 -021 فکس : 88984182 -021
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وژیه انهم صنعت و معدن روزانهم عصر اقتصاد


