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تولیدصدا ندارد
علی پاکزاد
در شــرایط بغرنــج اقتصــاد ایــران ،مقــام معظــم رهبــری بــا انتخاب شــعار
«تولیــد ،پشــتیبانی هــا  ،مانــع زدایی ها » مســیری را پیــش روی متولیان
اقتصاد کشور قرار داد که در جهت اصالح روندهای غلط گذشته اهتمام
کرده با توجه به مشکالت متعدد تولید در رفع آنها گام بردارند.
حرکت فعال و غیرمنفعلی که محصول آن تســهیل روند تولید در کشــور
باشــد .یعنی تحقق اتفاقی که در بســیاری از متون قانونی پیش از این و
اســناد فرادســتی مورد تاکید و توصیه قرار گرفته ولی با اجرای آن فاصله
جدی داشته و داریم.
تولیــد در اقتصــاد ایــران مظلــوم اســت و تولیــد کننده مغضــوب نهادهای
اجرایی و متولیان تولید با شک به تولید کننده می نگرند ،نهاد مالیاتی او
را متهم به فرار می کند ،سازمان تامین اجتماعی پامال حق کارگر را به او
منتصب می کند و نظام بانکی او را کســی می شناســد که منابع کشــور را
اتالف کرده است .بنابراین در همه جا تولید کننده متهم اول ناکارآمدیها
قرار می گیرد.
در باال دست او تامین کننده دولتی مواد اولیه قراردارد که قیمت هایش با
قیمت های جهانی برابری می کند ،در پایین دست او توزیع کننده ای قرار
گرفته که در سهم خواهی برای عرضه هیچ حقی برای تولید کننده قائل
نیســت و در ورای ایــن فضــا نهــاد دولت به عنوان قیمت گــذار قرار گرفته
است که با منطق تولید و عوامل موثر در قیمت تمام شده بیگانه است.
در چنیــن شــرایطی تولیــد بــا کیفیت و با تیراژ مناســب بیشــتر به معجزه
شبیه است.
در چنیــن فضایــی به عنوان یک رســانه اقتصاد وظیفــه خود می دانیم که
صدای تولید را منعکس کنیم ،شــاید گوش شــنوایی پیدا شــود .از این رو
در سال  1400ویژه نامه صدای تولید را به صورت فصلی منتشر خواهیم
کــرد تا مجالی باشــد جهت طرح چالشها و مشــکالت تولیــد .امید داریم
نکاتی که از سوی فعالین اقتصادی و دست اندرکاران بخش تولید مطرح
می شود فرصتی فراهم سازد تا شعار سال و اهداف آن محقق شود.
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درآمدی برمعضالت بازار یک صنعت مادر؛

حیات صادرات فوالد نیازمند شوک است
نه تنفس مصنوعـی
اگر توســعه صنعتــی را ذیل ارتقا اقتصادی قلمــداد کنیم تردیدی

برنامه های آینده توسعه و فروش و صادرات خود را چگونه ترسیم کرده

باقی نخواهد ماند که افزایش تولید و گرفتن سهم بیشتر از بازارهای

اســت ،فهرســت بلنــد باالیی از برنامه های در دســت اجــرای خود برای

جهانــی ،بخشــی جدایــی ناپذیــر از رشــد مالــی یــک نظــام اقتصــادی

ده ســال آینده را پیش چشــم خواهد آورد که مو به مو آن را به تحقق

محســوب خواهــد شــد که بــدون آن چنین دســتاوردی هرگز محقق

مــی رســاند امــا اگــر همین ســوال را از یک تولیــد کننده فــوالد در ایران

نمی شود.

بپرســی با تردید و ترس به تو خواهد گفت که حتی به پایان رســاندن

آهنــگ توســعه در جهان جدید تعاریف رشــد اقتصــادی را دگرگون

بی دردســر یک ماه آینده خود بدون بدهی و قســط و بی ثباتی بازار را

کــرده اســت.اگر روزگاری تنهــا نیروی پرشــمار و ارزان ویا داشــتن منابع

نمی تواند تصور کند و همواره در کابوس بی پایان ورشکستگی روزگار

معدنی فراوان نخســتین شــاخصه های رشد و توسعه اقتصاد صنعتی

می گذراند.

تلقی می شدند ،االن دیگر چنین داشته هایی تفاخری بر نمی انگیزند.
امروزه اداره درســت منابع و به کارگیری پیشــرفته ترین طرق مدیریت
صنعتــی مــی توانــد گردش چرخ صنایع یک کشــور را شــتاب بخشــد و
ارزش افزوده روز افزون خلق کند.

ایــن کــه گفته می شــود ســرمایه گذار و صنعتگر(حتــی دولتی) نیز
نمی تواند از آینده کاری خود اطمینانی حاصل کند ،اغراق نیست.
اهل فن در زمینه اقتصاد صنعت فوالد معتقدند ســه ســال پیش
یعنــی ســال  97ســال ناموفــق صادراتی بــود ،چون تصمیم هــای آنی و

در حالــی کــه عناصر بالندگی صنعتــی ،در صنایع مادر خالصه می

بــدون کارشناســی گرفتــه و مصوب شــد.ظاهرا کارخانه هــا تولید قابل

شــود هرگونــه اهمــال و یــا کاهلــی در مدیریت صنعتی می تواند رشــد

توجه و موفقی داشتند اما عمال در صادرات کار چندانی از پیش نبردند.

وتوســعه صنعتی را کند و یا اساســا متوقف گرداند و برعکس اگر خرد

صادرات فوالد درحالی کاهش یافت که مصوبه های دست و پاگیر

ورزی ،راهبــری صنایــع در کشــور در دســتور کار قــرار گیــرد ،بــی شــک

همــه صنایــع و محصــوالت را با موجــی از چالش هــای صادراتی مواجه

خزانهها هم پر خواهد شد و در این میان صنعت فوالد می تواند یکی

کرده بود.

از همان عناصر محسوب شود.

تغییــرات مــداوم رویههــای تجــاری و بیثباتــی قوانین کشــور و بی

صنعــت فــوالد در ایــن ســوی کره زمیــن ،یعنی در کشــورهای رو به

قاعده گی نرخ ارز و باری به هرجهت بودن کنترل بازار و تورم و موانع

توســعه مانند ایران سرگذشــت شــنیدنی و پرکش و قوســی داشــته که

بانکی و امثالهم فضایی بسیار نا مطمئن برای تولید کننده و صادرکننده

وارسی به آن هرچند فرجه ای دیگر می طلبد و در این مقاله فرصت آن

ایجــاد مــی کنــد کــه او در خیلــی از اوقات یا مجبور اســت عطای چنین

نیســت اما درس آموخته ای برای متولیان و سیاســتگذاران آینده این

کاری را به لقایش ببخشد و یا مانند بسیاری دیگر جذب بازار کاذب و

صنعت کشور خواهد بود.

دالل مآب روز شود و چرخه اقتصاد فاسد را کامل تر کند.

ریشههای هرز موانع توسعه هرچه مطلوبتر این صنعت در ایران

اقتصاد غیر مولد عامل کندی رشد صنعت فوالد

بــا ایــن که یکی دوتا نیســتند امــا در مجموع از یک آبشــخور تغذیه می

فضای مسموم ضد تولید و کسب و کار در حوزه فوالد راهی دیگر

شوند.شمردن برخی از این موانع به مثابه اندیشیدن مجدد در جهت

باقــی نمــی گــذارد و تولیــد کننــده و صادرکننــده ،در رونــد فعالیت خود

رفع آنها است .نا اطمینانی و تغییرات مداوم رویههای تجاری و بیثباتی

باید مدام با بخش نامه ها و آیین نامه هایی ســروکله بزند که معلوم

قوانین کشــور بیشــترین دســتانداز را در مســیر تولید صادرات فوالد

نیســت از کجا ســر در می آورند.به عبارت دیگر اراده ای که در پشــت

ایجاد کرده به گونه ای که نه تولید کننده تکلیف خود را می داند و نه

اقتصاد غیر مولد حضور دارد،شریرانه چوب الی چرخ تولید و صادرات

صادر کننده می داند قرار است چه کند.

می گذارد و عامل کندی رشد این صنعت می شود.

اگر از معمولی ترین شرکت های خارجی تولید کننده فوالد و حضور

بهانــه هــا یکــی دوتــا نیســتند .وقتــی دولــت بــا شــعار تنظیم بــازار

یابنده در نمایشگاه های کوچک و بزرگ چهار گوشه جهان بپرسی که

و جلوگیــری از کمبــود کاال در داخــل ،صــادرات را ممنــوع میکنــد وضع

صادرات فوالد درحالی کاهش یافت که مصوبه های دست و پاگیر همه صنایع و محصوالت را
با موجی از چالش های صادراتی مواجه کرده بود
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انهمصدای
وژیهانهم
وژیه
صدایتتووللیدید
صادرات پیشــاپیش مشــخص می شــود و این در حالی اســت که شــور

اقتصادی است و مسئولیتش به عهده آقای سید رسول مهاجر است.

بختانه می بینید وضع بازار داخل هم تغییر چندانی نکرده و با این که

نامبــرده هــر از چنــدی در گفتگو با رســانه هــا از همیــاری وزارتخانه

صادرات ممنوع شــده اســت ،در صنایع داخلی هم هر کارخانه ای باید

متبوعش برای امر صادرات صحبت می کند اما در عمل صادر کننده با

برای تامین نیازهای فوالدی خود از صبح تا شب وارد شبکه ای از دالالن

راهکار دندانگیری روبرو نمی شود.وی به تازگی در نشست هم اندیشی

و کارچاق کن های مواد و مصالح و محصوالت مورد نیاز شــود تا شــاید

برنامههــای توســعه صــادرات گفته اســت کــه " وزارت امورخارجه نقش

به جنس مورد نیاز خود برای روند تولید دست یابد.

خود در تسهیل گری صادرات را با اهتمام ویژه ای دنبال میکند".

چنیــن ســازوکاری کــه در واقــع عیــن بی ســازوکاری اســت بالیی به

او همچنیــن در همیــن گفتگوهــای رســانه ای،بــه ایرنــا گفتــه

ســر صادرکننــده مــی آورد کــه او همه اعتبــار خود در بازارهــای جهانی را

اســت ":کشــورهای همــکار در دوران تحریــم را فرامــوش نمیکنیــم.

از دســت می دهد.به هرحال مشــتریان خارجی ،مانند ما با آشفته بازار

ایــن سیاســت مدنظــر ماســت کــه ســرمایه گــذاران خارجــی کاالی خــود

ســنتی بازار فوالد ایران نه آشــنایی خاصی دارند و نه ســنخیتی که خود

را در داخــل ایــران تولیــد کننــد .بایــد بــرای ورود تکنولــوژی و ســاخت

را با آن منطبق کنند و بنابر این خیلی زود دور فروشــنده ایرانی را خط

در داخــل توجــه جــدی داشــته باشــیم و نبایــد فقــط مصــرف کننــده

می کشند و به سراغ فروشنده ای دیگر می روند.پس بیهوده نیست که

باشیم".

فعاالن این صنعت در گفتار خود اشاره می کنند که این چرخه زیانبار

این صحبتی اســت که بســیاری از مسئولین در بخش های صنعت

که منجر به از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی

و نفت و اقتصاد از آن بسیار سخن گفته اند اما در عمل از سوی همان

و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی میشود،همین امسال هم

کشورها که به ظاهر ما را در دروران تحریم فراموش نکرده اند فراموش

بارهــا تکــرار شــده و لطمات زیــادی به کســبوکارهای صادراتی از جمله

شــده ایــم! چــون هیــچ ســرمایه گــذاری خاصــی از آنهــا در زمینــه فــوالد

فوالد زده اســت .مشــکل اساســی بر ســر این اســت که حتی اگر تفکر

ندیده ایم.

درســتی بر نحوه سیاســت های صادراتی مســلط شــود بازهم نبود یک

بــر این اســاس می شــود حــدس زد کــه چرخ دیپلماســی اقتصادی

قاعده مشخص برای ارتباط با مشتریان خارجی ،مکافاتی است که مانند

ما بخصوص در حوزه صادرات فوالد بشــدت می لنگد .اینطور که دیده

بختک بر روی سینه صادرکننده می نشیند.

می شود صادرات فوالد ایران متولی با نفوذی ندارد و هرچه هست در

درحقیقت بخش عمده ای از مشــکالت صادراتی ریشــه در مباحث
سیاســی و ارتباطات محدود با کشــورهای خارجی دارد و بیهوده نیست

همان البی های معمول و بده بستان ها با خریداران و دالالن این بخش
شکل می گیرد و خالصه می شود.

کــه مــی بینیــم صنعتگــران و صادرکننــدگان تــا ایــن حد چشــم بــه ادامه

سهولت بخشیدن به فضای کسب و کار،دست برداشتن نهادهای

مذاکــرات برجامــی بــرای رفع تحریم ها دارند،اما در عین حال معتقدند

حاکمیتی از انحصار،حساب و کتاب و برنامه ریزی درست برای بازاریابی

حتی رفع تحریم ها هم کار آنها را برای صادرات در آینده نامعلوم سهل

وکســب مشــتری های معتبر ،اصالح روش تعیین ارزش پایه صادراتی،

تر نحواهد کرد.

جمــع کــردن بســاط ســامانه نیما که جــز بال و مصیبت چیــزی به ارمغان

یکی از مشکالت ما آنجاست که ما هیچ راهبردی برای بهبود رابطه

نیاورد،درآویختن با دالالنی که کارت های یک بار مصرف اتاق بازرگانی را

با همسایگان خود نداریم.گفته می شود عراق و افغانستان فقط توانایی

عرضه می کنند ،احداث راه های جدید برای حمل و نقل و تسهیل نقل

خرید  5میلیون تن فوالد ایرانی را دارند ولی در عمل خریدشان از این

و انتقــاالت مربــوط بــه تولید و عرضه و در نهایت ایجاد فضایی مطمئن

میزان بســیار کمتر اســت .واین قصه تازه در مورد کشــورهایی است که

بــرای ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی مــی توانــد تــا حــدودی وضعیت

خیلی با ما مراوده های فوالدی دارند!

صادرات فوالد ایران را از محاق در آورد.

دستکم یک پرسش بزرگ برای امسال که شعار تولید ،پشتیبانیها

راهکارهای مقطعی برخی از وزرا و معاونین دخیل در حوزه صنعت

و مانــع زدایــی هــا از ســوی رهبــر معظــم انقــالب مطــرح شــده اســت

فــوالد در بهتریــن حاالتــش تنهــا مــی توانــد نقــش تنفــس مصنوعی به

مــی توانــد ایــن باشــد کــه چــرا در حــوزه سیاســت خارجــی اقتصــادی ،

کالبدی بدهد که اگر رهایش کنی بی شک دارفانی را وداع خواهد گفت.

درهــا بــر روی صــادرات محصــوالت فــوالدی ایــران بــاز نشــده اســت؟

این صنعت برای برگشتن به حال طبیعی یک شوک بزرگ می خواهد و

چــرا وزارت امــور خارجــه در ایــن زمینه کار درســتی از پیش نبرده اســت

درمانگرانی حاذق که دوران بیرون آمدن از اغما و هوش همیشگی اش

؟ایــن وزارتخانــه برای تســهیل کار صادرات چه کرده است؟ســفارتخانه

را بهطور مرتب دنبال کنند.

هــای کشــورهای هــدف صادراتــی از ســوی مــا ،یــا توجیــه نشــده انــد

صنعتــی کــه بخواهــد به عنوان صنعت مادر حیــات طبیعی خود را

و یــا بــه هردلیلــی کــه صــد درصــد به خود مــا باز مــی گردد با مــا منطبق

در خاک سوداگری و داللی دنبال کند بی تردید نمی تواند برای همیشه

نشده اند.

زنده بماند.

وزیــر امــور خارجه ســال گذشــته از تشــکیل معاونتی بنــام معاونت
اقتصادی در این وزارتخانه خبر داده بود که البته خبری از آن نشد.
یک معاونت در این وزارتخانه هست که نامش معاونت دیپلماسی

چهــار مســاله حملونقــل ،ظرفیتهــای بنــدری ،آب و کســری
سنگآهن  ،تنها یک بخش ماجراست.باید از زیر سایه ای که از سوی
نا اهالن بر این صنعت افتاده است بیرون رفت.

مشتریان خارجی ،مانند ما با آشفته بازار سنتی بازار فوالد ایران نه آشنایی خاصی دارند و نه سنخیتی که خود را با آن
منطبق کنند و بنابر این خیلی زود دور فروشنده ایرانی را خط می کشند و به سراغ فروشنده ای دیگر می روند
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روزانهمع
عصصراقتقتصاد
روزانهم را صاد

شـرکت صنایع فـوالد مشیـز بردسیر
نگاهی کوتاه بر سابقه مجموعه
شــرکت صنایع فوالد مشــیز بردســیر به عنوان اولین و قدیمی ترین صنایع
فوالدی جنوب شــرق کشــور در شهرســتان بردســیر و اســتان کرمان اســت
کــه در ســال  1369بــه شــماره 1657در اداره کرمــان بــه نام شــرکت صنایع
فوالد کرمان(بردســیر ) ثبت و در زمینی به مســاحت  3200هکتار واقع در
شهرستان بردسیر  ،در فاصله  60کیلومتری غرب شهر کرمان آغاز به کار
نمود و در سال 139 8به شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر تغییر نام داد .
این مجموعه سابقه درخشانی در تاریخ صنعت و کار و تولید این دیار دارد
و ســال هاســت که با اعتماد به نیروی انســانی متعهد و دلســوز و امید به
الطــاف خداونــد و پشــتکار جهــادی ،چرخ تولید و تــاش و زندگی را در این
منطقــه بــه گــردش در آورده و همــواره و امیدوارانــه در کنــار فعالیــت های
تولیدی خود ،باعث شکوفایی اقتصاد منطقه نیز شده است.
این مجموعه اکنون یکی از شرکت های زیرمجموعه و وابسته به هلدینگ
جهاد نصر کرمان است که با توجه به رویکرد جهادی این مجموعه ،توسعه

 -2توســعه و ســرمایه گذاری جهت افزایش تناژ تولید و در نتیجه اشــتغال

و رونق کار و اقتصاد را در سال " تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" مبنا

زایی و جذب نیروی انسانی بومی

قرار داده و با نگاه به آینده ،افق روشنی را پایه ریزی کرده است.

مستعد

کارخانه های نورد و فوالدسازی مجموعه ،همچنان در مدار تولید و توسعه

 -4افزایش سهم فروش محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی و تاش

کارخانــه نــورد این شــرکت اولین تولید کننده میلگرد آجدار اســتاندارد ( با

جهت بهبود رضایت مشتریان

ظرفیت  330هزار تن در ســال ) و کارخانه فوالدســازی اولین تولید کننده

-5بهــره منــدی از دانــش و تخصــص کارکنــان بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن

شمش فوالدی به روش قوس الکتریکی( با ظرفیت  600هزار تن در سال)

تجارب با شرکت های مشابه و همکاری

در جنوب شرق کشور است.

با مراکز علمی و دانشگاهی و فن آوری استان با راه اندازی واحد R&D

اهداف و نگاه کالن به آینده و لزوم طرح های توسعه

 -6حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات کشور در صنایع مرتبط

یکــی از عوامــل و راه هــای شــکوفایی و توســعه ی پایــدار و رونــق تولید در

و صیانت از جنبه های انسانی ،

هــر مجموعــه و ســازمان ،نــگاه بــه آینده و برنامــه ریزی جهــت رویکردهای

ایمنی  ،زیست محیطی و حفظ و رعایت مسئولیت های اجتماعی

توســعه محورانــه بــا ایجــاد طرح های توســعه اســت که باعث شــکوفایی

 -7ارتقــا ســطح توانمنــدی و تخصــص مدیــران و کارکنــان از طریــق

اقتصــاد و ثبــات در منطقــه نیز میشــود.برآنیم تا با تکیه بر تــوان داخلی و

آموزش های مستمر و اثربخش

عزم جهادی و حمایت همه جانبه سهامداران و متولیان و جذب سرمایه و

گواهینامه ها وافتخارات

تزریق تسهیات بانکی ،مجموعه ی فوالد مشیز بردسیر را به یک هلدینگ

-1گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت محصول میلگرد تولیدی استاندارد

صنعتــی بــزرگ شــامل مجموعــه های تولیــدی و بازرگانی تبدیــل کنیم که

() 3132

بخشــی از آن تــا کنــون محقق شــده و ادامــه ی آن نیز در آینــده ی نزدیک

-2گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سازمان ملی استاندارد ایران

عملیاتی خواهد شد.پروژه های کوتاه مدت (زیر سقف)  ،پروژه های میان

-3گواهینامه استاندارد جهانی مدیریت کیفیت - 2015iso9001

مــدت شــامل توســعه خــط کارخانه نورد و احــداث پلنت اکســیژن و نهایتا

-4گواهینامه استانداردجهانی مدیریت ایمنی و بهداشت – 18001ohsas

پــروژه هــای بلنــد مدت (توســعه جدید) احداث ســه کارخانه کنســتانتره و

-5گواهینامه استانداردجهانی مدیریت زیست محیطی – 2004iso14001

گندلــه بــا ظرفیــت  1میلیون و  200هزار تن در ســال و کارخانه احیای آهن

 -6برند شایسته ی ملی در سال 99

اسفنجی به ظرفیت  800000تن در سال خواهد بود.
اهداف و آنچه با تالش روزافزون در ارتقا آن کوشا هستیم
 -1به روز آوری محصوالت و تجهیزات تولیدی بر پایه دانش سازمانی
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آدرس :کرمان ،بردسير ،کيلومتر  4جاده نگار ،شرکت صنايع فوالد مشیز بردسیر
تلفن )034( 33559371-75 :فکس )034( 33522091 :
info@msteel.ir

www.msteel.ir
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وژیه انهم صدای تولید
وژیه انهم صدای تولید
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روزانهمعص
روزانهمعرصاراقتقتصادصاد
مدیرعامل مس باهنر مطرح کرد:

لزوم بهکـارگیری مـس برای ایجاد زیـرسـاختهای
الزم با هـدف فراهم کردن انـرژی پـاک
مدیرعامــل مــس باهنــر در کنفرانــس «فرصتهای ســرمایهگذاری در
صنعت مس با نگاهی به بازار و معدن » بر لزوم بکارگیری مس برای ایجاد
زیرساختهای الزم به منظور فراهم کردن انرژی پاک تاکید کرد.
نخستین کنفرانس آنالین مس با موضوع «فرصتهای سرمایهگذاری
در صنعــت مــس بــا نگاهــی به بــازار و معدن » در محل هتــل المپیک تهران
بــا حضــور مجیــد ضیائــی مدیرعامــل مــس باهنــر ،اردشــیر ســعد محمــدی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ،اسدالله کشاورز معاون معدن و صنایع
معدنی وزارت صمت ،بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران برگزارشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مس باهنــر ،مدیرعامل مس باهنر با اشــاره
بــه تقاضــای مــس در جهان گفــت :پیشبینی میشــود در صــورت بکارگیری
تکنولوژیهای انرژی پاک تقاضا برای مس تا سال  ،۲۰۳۰نهصد درصد و در
صورت کند بودن این روند تا ششصد درصد افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد :قیمت جهانی مس در یک ماه گذشته  ۲۰درصد افزایش
یافتــه اســت و ایــن افزایــش منجر به شکســته شــدن رکــورد  ۱۱ســاله قیمت
جهانی مس شده است.
بــه گفتــه دکتر ضیائی ،کاهش موجودی ذخیره انبارهای جهانی ،الیحه
اخیر دولت شیلی در افزایش پلکانی مالیات بر معادن ،افزایش تقاضا برای

مصرف و قیمت این فلز ارزشمند بسیار مثبت خواهد بود.
ضیائــی بــا اشــاره به ســرمایهگذاری در ســهام شــرکتهای تولیــد کننده
مس ،افزود :میزان بازدهی ســهم شــرکت ملی مس در ســال گذشــته۲۸۲ ،
درصد بوده و این شرکت موفق به کسب رتبه نخست بازدهی سهام در میان
شرکتهای دیگر شده است.

مــس از جانــب تولیدکننــدگان چینــی پــس از پیــک کرونــا ،تاثیر میــان مدت

وی در ادامه با اشــاره به فعالیتهای شــرکت مس باهنر نیز اظهار کرد:

تعطیلــی گســترده معادن شــیلی ،پــرو و زامبیا به دلیل اعتراضــات کارگری و

مس باهنر از ســال  ۶۷با هدف ارتقای صنایع جنبی مس در اســتان کرمان

تداوم کاهش شاخص دالر توانست قیمت فلز سرخ مس را افزایشی کند.

ایجاد شــده و رســالت اصلی آن تامین محصوالت پاییندســتی برای صنایع

وی بیان کرد :در سال  ۲۰۲۰چین ظرفیت تولید مس را نسبت به سال
قبلازآن  ۱.۹۵میلیون تن افزایش داده است.

بوده است.
مدیرعامل مس باهنر افزود :این شرکت تاکنون  ۳۴هزار قلم تجهیزات

ضیائــی همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه تصمیمــات اخیــر در خصــوص

برای صنایع کشــور آمادهســازی کرده و در زمینه رفع نیاز محصوالت صنایع

کاهش اســتفاده از ســوختهای فســیلی و تاثیر این تصمیم بر حوزه مس،

سرمایشی ،گرمایشی ،خودرو و دیگر صنایع به محصوالت مسی و آلیاژهای

برنامهریزیهــای بیــن المللی در راســتای تامین  ۴۹درصد انــرژی مورد نیاز از

آن اقدامات مناسبی انجام داده است.

الکتریسیته و کاهش سهم نفت به  ۱۳درصد در  ۳۰سال آینده را بر افزایش

ضیائی تصریح کرد :این شــرکت با گســترش فعالیتهای خود ،کارخانه

قیمت مس در جهان اثر گذار دانست و تصریح کرد :ضرورت بکارگیری مس

مــس مســتقل خــود را نیز احــداث کرده و امروز یکــی از پرفروغترین روزهای

برای ایجاد زیرساختهای الزم در موضوع فراهم ساختن انرژیهای پاک و

تولید را شاهد است.

جایگزین نفت و گاز تقاضای جهانی برای این محصول استراتژیک را افزایش

بــر پایــه ایــن گــزارش ،مهمتریــن محورهــای ایــن وبینــار شــامل توســعه
پایدار و حذف موانع پیش روی صنعت ،بررســی وضعیت ســرمایهگذاری در

داده است.
مدیرعامــل مــس باهنر همچنین در ادامه با اشــاره به تولید خودروهای

صنایع پاییندستی و باالدستی مس ،بررسی آینده بازار مس و ظرفیتهای

برقی ،بیان کرد :در  ۱۰ســال آینده  ۳۵درصد خودروها ،برقی خواهند شــد و

ســرمایهگذاری و اکتشــاف و فعالســازی معادن غیرفعال مس بود و در طول

بــا توجــه به اینکه در خودروهای فعلی تقریبا چهار کیلوگرم و در خودروهای

برگــزاری آن صاحبنظــران حــوزه معادن و صنایع مس به بحث و تبادل نظر

برقی آینده تا  ۸۹کیلوگرم مس استفاده خواهد شد لذا چشمانداز افزایش

پرداختند.

میزان بازدهی سهم شرکت ملی مس در سال گذشته ۲۸۲ ،درصد بوده و این شرکت موفق به کسب رتبه
نخست بازدهی سهام در میان شرکتهای دیگر شده است
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برای پشتیبانی واقعی از تولید باید روندها به گونهای باشد که دسترسی
به مواد اولیه داخلی برای تولیدکنندگان واقعی تسهیل شود
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روزانهمعص
صاد
روزانهمعصراراقتقتصاد
بر پایه اظهارات مدیرعامل فملی،توفیقات شرکت ملی صنایع مس ایران مثال زدنی است؛

اضافه شـدن  35هـزارمیلیـارد تومـان
به داراییهای غـول فلـز سرخ
عملکــرد اجرایی و مالی شــرکت

می کند شرکت متبوعش در حوزه تولید ،طی سال گذشته رکورد  280هزار

ملی صنایع مس ایران مبین این نکته

و  300تن کاتد مس را نیز از آن خود کرده است و این در حالی است که این

شــده اســت که با ذخیره اکتشــافات

دستاورد برای نخستین بار در کارنامه فملی ثبت شده و در حقیقت چنین

تازه دارایی هایش تا سقف  35هزار

رکوردی ،رشدی  12درصدی نسبت به رکورد قبلی سال  98را در شرکت ملی

میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرده

مس نشان می دهد.

و ایــن در عیــن حــال بــه ایــن مفهوم

او همچنیــن اضافــه مــی کنــد کــه در تولیــد آند نیز بــا  16.8درصد رشــد

است که این شرکت بزرگ می تواند

رکورد جدیدی نسبت به سال  1398به ثبت رسیده است .این بدان مفهوم

در آینــده ای نزدیــک ارزش افــزوده

اســت که  355هزار و  611تن آند تولید شــده که می تواند اتفاق مهمی در

فراوانــی بــرای اقتصاد کشــور فراهم

این شرکت باشد.مدیر عامل فملی همچنین ادامه می دهد که بیش از 184

آورد و خــود را بــه عنــوان غول بزرگ فلز ســرخ به رخ صنایع فلزی و معدنی

میلیــون تــن عملیــات معدنی در شــرکت مس به ســرانجام رســیده که رقمی

کشور بکشاند.

بســیار خیره کننده اســت و در تولید کنســتانتره نیز رقم یک میلیون و 200

رسانه های حوزه معدن در گزارش هایشان این خبر خشنود کننده را

هزار تنی نیز یک دستاورد خشنود کننده است و این در شرایطی پدید آمده

در حالی منتشــر کرده اند که اظهارات مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس

که سال پیش از آن یعنی سال  98این رقم یک میلیون و 180هزار تن بوده

ایران مهر تاییدی بر این موضوع زده است.

اســت.مدیرعامل فملی ادامه در همین نشســت خبری ادامه می دهد که با

مس پرس در این زمینه نوشته است که دکتر اردشیر سعدمحمدی در

توجــه بــه اینکــه در روز گذشــته فروش  7هــزار و  270میلیارد تومانی مس را

نشست خبری اش با اهالی رسانه اعالم کرده ذخیره شرکت مس در سال

در اســفندماه بــه ثبت رســاندیم ،این موضــوع بیانگر فروش  41هــزار و 940

گذشته از  8میلیارد تن عبور کرده که افتخار بزرگی برای بخش معدن کشور

میلیارد تومان فروش سال  99است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته

تلقی می شــود و این البته در حالی اســت که یکبار دیگر نیز در ســال ،98

بــا رشــدی بیــش از  90درصد همراه بوده اســت.وی درباره عوامــل اثرگذار بر

 523میلیون تن به ذخیره این شــرکت اضافه شــده بود .سال جهش تولید

رشد فروش نیز به موفقیت های دیگری اشاره می کند و می گوید که فملی

بر پایه گفته های ســعد محمدی با موفقیت های دیگری برای این شــرکت

در ســال  1399موفــق بــه فــروش  272هــزار و  400تن کاتد شــدهایم که این

نیــز همــراه بــوده اســت کــه فملی یا همان شــرکت ملی مس در ســال  99با

رکورد در طول تاریخ شــرکت مس بینظیر اســت .این رقم در مدت مشــابه

ثبت رکورد های قابل توجه کارنامه ای پر از نمرات ممتاز کسب کرده که می

سال گذشته  248هزار تن بوده است .بر این پایه قسمتی از افزایش فروش

توان آن را کامال مثبت ارزیابی کرد.مدیر عامل فملی تاکید دارد که به این

مربوط به عملکرد شرکت مس است .البته بخشی دیگر از این رشد مربوط به

موضوع نه به عنوان مدیر ارشــد شــرکت بلکه به عنوان یک کارشــناس این

افزایش نرخ ارز است.سعدمحمدی ضمنا بیان می کند که در سال گذشته

صنعت صحه می گذارد .او همچنین تصریح می کند که فملی سال گذشته

در بــورس  202هــزار تــن مس عرضه شــد و فروش انجامشــده بــر روی تابلو

در حوزه اکتشــاف موفق شــده  101هزار متر حفاری عمومی برای شــناخت

 150هزار تن بوده است .یعنی عرضه به میزانی بود که هیچگونه رقابتی برای

پتانسیلهای جدید در کشور را عملیاتی کند وطبعا نتیجه این اکتشافات،

مشــتریان ایجاد نشــود .درواقع فضا برای جلوگیری از افزایش قیمت تحت

یــک میلیــارد تن ذخیــره جدید با عیار  0.5درصد خواهد بود.این کارشــناس

کنترل قرار گرفته است و افزایش قیمت تنها ناشی از رشد جهانی مس بود.

حوزه معدن کشور در عین حال تاکید می کند که ذخایر مس ایران تا پیش

اجرای  3طرح برای کسب درآمد اضافی  800میلیون دالری

از ایــن اکتشــاف در دنیــا 36.5 ،میلیون تن بود کــه امروز با اقدامات صورت

بر پایه اظهارات مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران،امســال قرار

گرفته در سال  98و  99به میزان  7.5میلیون تن به این ذخایر اضافه شده

بر تمرکز بر روی طرح های توسعه ای گذاشته شده و افتتاح  3طرح جدید

و به بیش از  40میلیون تن مس خالص رسیده است.

در دســتور کار قرار گرفته اســت.او با اشــاره به این طرحها اضافه می کند

کسب سکو و رتبه ششم جهانی کامال شدنی است

که معدن و کارخانه کنسانتره دره آلو ،معدن و کارخانه کنسانتره دره زار و

چشم انداز امسال یعنی سال  1400نیز بر این اساس ،نشان می دهد

کارخانه فلوتاسیون حاصل از سربارههای سرچشمه  3طرح مهمی هستند

که اگر ایران در این زمینه برنامه های درستی تدوین کند کسب سکو و رتبه

کــه در ســال جــاری بــه بهرهبرداری میرسند.ســعد محمدی معتقد اســت با

ششــم جهانی کامال شــدنی خواهد بود.سعدمحمدی در عین حال تصریح

افتتــاح ایــن طرحهــا بیــش از  400هزار تن به تولید کنســانتره شــرکت ملی
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مس اضافه خواهد شد .یعنی راهاندازی این  3کارخانه ،اضافه شدن حداقل

مسئولیت های اجتماعی در فملی فراموش نمی شود

 800میلیــون دالر بــه درآمدهای شــرکت اســت .این موضوع تأثیر به ســزایی

توفیقــات شــرکت ملــی صنایــع مــس تنهــا در حــوزه هــای اقتصــادی

در کســب درآمــد ،تأمیــن ســود و تأمین ســرمایه الزم برای توســعههای دیگر

وتکنولوژیــک دنبــال نمــی شــود بلکــه ایــن مجموعــه در حــوزه فعالیــت های

خواهد داشت.

اجتماعی و فرهنگی و ورزشی نیز گام های بلندی بر می دارد.

او همچنیــن تاکیــد می کند که با اجراهای فــوق در قالب  29پروژه2.4 ،

بر پایه تصریح سعد محمدی قهرمانی لیگ یک از اتفاقات مهم بوده و

میلیــارد یــورو بــه همــراه  30هزار میلیارد تومان طرح تعریف شــده و ظرفیت

مس رفسنجان به لیگ برتر ورود پیدا کرده است .همچنین امسال با توجه

فعلــی کارخانههای کنســانتره شــرکت مس که فعال به میــزان یک میلیون و

به هزینههای درستی که انجام شده تیم رفسنجان در نیمه اول جدول لیگ

 150هزار تن اســت  ،در  4ســال آینده به  2میلیون و  300هزار تنی خواهد

قرار دارد .سال گذشته نیز مسی ها نایب قهرمانی لیگ برتر دوچرخهسواری،

شد.سعدمحمدی می افزاید :با ظرفیت جدید ذوب پاالیش در سونگون که

قهرمانــی برتــر لیــگ کاراته ،صعود به لیگ برتر والیبال بانوان ،صعود به لیگ

پاکتهــای آن گشــوده و تکلیــف قیمتها مشــخص میشــود و ظرفیتهای

برتــر والیبــال آقایــان ،نایــب قهرمانــی لیگ برتر تیرانــدازی بانوان را نیــز از آن

ایجادشــده در سرچشــمه و خاتونآباد ،امیدوار هســتیم ظرفیت تولید کاتد

خود کرده اند.مسئولیت های اجتماعی در شرکت ،در بخش های دیگر هم

در کشور به  600هزار تن ارتقا یابد که  550هزار تن حاصل از ذوب است.
کارشناســان معتقدنــد بــا اجــرای این طرح هــا جایگاه  2میلیــارد دالری
ارزش فعلی فملی به  4.5میلیارد دالر در  4سال آینده خواهد رسید.

در دستور کار قرار گرفته است.این شرکت در زمان شیوع کرونا بالغ بر 70
میلیــارد تومــان هزینــه صرف کرده و یک بیمارســتان  50تختخوابی در شــهر
رفســنجان با تمام امکانات پزشــکی ســاخته اســت .همچنین خرید اکسیژن

مدیــر عامــل شــرکت ملی صنایع مــس ایران در عین حال معتقد اســت

بــرای بیمــاران بــه انجــام رســیده و در شــهربابک  40تختخواب بیمارســتانی

ایــن اتفــاق باعــث میشــود شــرکت متبوعش جزو  10شــرکت برتــر جهان در

تجهیــز شــده است.ســعد محمدی در تشــریح این دســت اقدامــات در حوزه

تولید مس قرار بگیرد .رتبه شرکت ملی مس در پایان سال  ،1398در سکوی

مســئولیت های اجتماعی اضافه می کند که به دانشــگاههای علوم پزشــکی

ســوم شــرکت های بورســی کشــور بود.اما این رقم در پایان ســال گذشته به

کرمان و آذربایجان شرقی کمکهای مطلوبی ارائه شده و در سطح کشور نیز

جایــگاه دوم رســید وبنابراین،بدســت آوردن رتبــه اول در ایــن آوردگاه دور از

برای تجهیزات مورد نیاز هزینههایی صرف شده است .درواقع در حد امکان

ذهن نیســت.بر اســاس آنچه مدیر ارشــد فملی بیان می کند میزان بازدهی

تالش فملی بر این بود که کنار مردم باشیم و بتوانیم شرایط بهتری را برای

ســهم شــرکت مــس در ســال گذشــته 282 ،درصــد بــود ،یعنــی رتبــه اول در

درمــان فراهــم کنیــم.او می افزاید که در شــرکت،اردوهای جهــادی نیز برگزار

بازدهی ســهام در میان شــرکتهای دیگر.بنابراین امید بســتن به این که با

شــده و بیش از  12هزار نفر در اردوهای جهادی ،راهی مناطق محروم شــده

ســرمایهگذاری در بخــش معــدن و خریــد تجهیــزات و تکنولوژیهــای جدید،

اند که در هر گروه  25پزشک متخصص حضور داشته تا مردم را بهصورت

دســتگاههای حفاری پیشــرفته تا میزان  15دستگاه ،استفاده از نرمافزارهای

رایگان معالجه کنند.ســعدمحمدی اضافه می کند :بیش از  66قطعه زمین

روز اکتشــافات معدنــی و همچنیــن سیســتم ابــر الکترونیکــی (بــرای ارزیابی

چمن مصنوعی در روســتاها احداث شــده و از  19ســالن ورزشــی بهرهبرداری

ذخایر و پتانســیلهای جدید) اســتانهای جدیدی ازجمله آذربایجان غربی،

صورت گرفته اســت و ســعی شــرکت بر آن بوده تا در کنار مردم مســئولیت

یــزد ،سیســتان و بلوچســتان ،خراســان رضــوی و اردبیــل در جرگــه معدنــی

اجتماعــی خــود را انجــام دهــد.وی با اشــاره به موضوع اقتصــاد مقاومتی نیز

تولیــدات معدنــی مــس قراربگیرند نیز قابل توجیه اســت.وی بــا بیان اینکه

مــی گویــد کــه در ایــن بخــش اتفاقات مهمی شــکل گرفته و بحــث دامداری،

کــه در فضــای بینالمللــی امــروز ،حدود  39درصد از انــرژی دنیا از نفت و 19

کارآفرینــی ،احــداث مزرعــه گل و ...را در دســتور کار داشــته ایــم و همچنــان

درصد از الکتریسیته تأمین میشود بیان می کند که برنامهریزی جهان برای

ادامه خواهیم داد .همچنین یک مرکز نوآوری در رفسنجان ایجاد کردیم که

 30ســال آینده بهشــکلی اســت که میزان انرژی در ســال  13 ،2050درصد از

تمام افرادی که ایدههای جدید برای سرمایهگذاری دارند را تحت پوشش قرار

نفــت و  49درصــد از الکتریســیته خواهد بــود .مهمترین عنصر در ایجاد این

دهیــم .پیــش از ســال جدید نیــز به  8طرح برتر امکانات ارائه شــد تا بتوانند

زمینــه در  30ســال آینــده ،عنصــر مس اســت .نکتــه مهم دیگر آن اســت که

سرمایهگذاری کرده و ایدهها را تبدیل به ثروتآفرینی کنند.

در  10ســال آینــده  35درصــد خودروهــا برقی خواهد شــد .بــا توجه به اینکه
خودروهــای فعلــی تقریبــا ًچهــار کیلوگــرم مصــرف مــس دارنــد و هــر خــودرو

آغوش فملی برای جذب تخبگان باز است
ســعد محمــدی همچنیــن از آمادگــی شــرکت مــس بــرای همــکاری و

برقــی بــه  89کیلوگرم مس احتیاج خواهد داشــت ،بازار مناســبی را میتوان

بهکارگیــری نخبــگان کشــور خبــر مــی دهــد و مــی گویــد کــه در حــوزه جذب

تعریف کرد.ســعد محمدی در عین حال با اشــاره به ســرانه مصرف مس در

نیــرو هــم در ســال گذشــته آزمونــی برگــزار شــد و هم در ســال جدیــد نیز در

دنیــا مــی گویــد :میزان ســرانه مس  3.2کیلوگرم اســت .با توجــه به افزایش

استان کرمان و آذربایجان آزمون برای جذب نیروهای جدید برگزار میشود.

جمعیت جهان طی  20سال آینده ما به پنج میلیارد تن مس احتیاج خواهیم

او همچنیــن تصریــح مــی کند که در ســال گذشــته شــرکت متبوعش موفق

داشــت .درنتیجه عنصر مس بهعنوان یک عنصر اســتراتژیک سرمایهگذاری

بــه کســب رتبــه  +Aارزیابــی مالی شــده اســت .بر اســاس برآورد هــای آماری

در دنیا مطرح است .شرکت مس نیز همسو با این نگاه بینالمللی ،تعریف

بهطورکلــی این شــرکت توفیق یافته مســیر خلق ارزش افــزوده را به موازات

ســرمایهگذاری را بــه لحــاظ عملیاتــی تدوین کرده اســت و با توجه به کیفیت

توســعه و رشــد صنعتــی و تکنولوژیــک خــود بــا مهــارت هرچــه تمــام تــر طــی

بسیار خوب مس ایران باید بتوانیم شرایط ایجاد یک بنگاه بزرگ را به لحاظ

کند و در حوزه معدن وصنایع معدنی وفلزی کشــور جایگاه شایســته خود

اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم.

را بیاید.
کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح ها جایگاه  2میلیارد دالری ارزش
فعلی فملی به  4.5میلیارد دالر در  4سال آینده خواهد رسید
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روزانهمع
روزانهمصعصررااقتقتصاد
صاد

بازوی فوالدین اقتصاد خوزستان
اشاره :همواره تاکید بر صادرات غیرنفتی در راستای بهبود هرچه بیشتر

تولید فوالد در دنیا در بازه زمانی مذکور قرار گرفته و هند با  9/1و ژاپن با 7/5

شاخصهای اقتصادی کشور یکی از دغدغههای اصلی مدیران صنعتی بوده

میلیــون تــن دارای رتبههــای دوم و ســوم تولیــد فوالد شــدند .همچنیــن ایاالت

و همیــن امــر ســبب شــده توجــه بر تولیــد برخی صنایــع غیرنفتــی در اولویت

متحده با تولید  ،6/3روســیه با تولید  ،5/7کره جنوبی با تولید  ،5/5ترکیه با

سیاســتهای ســرمایهگذاری قرار گیرد .به همین منظور صنعت فوالدســازی

تولید  ،3آلمان با تولید  ،3/1برزیل با تولید  2/8و ایران با تولید  2/3میلیون تن

یکــی از صنایــع موردنظــر و قابــل اتکا برای توســعه صادرات و ارزآوری اســت

جایگاههای چهارم تا دهم را در فوریه  2021به خود اختصاص دادند.

که گامهای خوبی نیز در این راستا برداشته شده است .این صنعت بهعنوان
یکی از صنایع مادر و زیربنای بسیاری دیگر از صنایع همواره مورد توجه ویژه
جوامع میباشد و اهمیت آن به حدی است که مصرف سرانه فوالد به عنوان

جدول شماره  - 1لیست ده کشور تولیدکننده برتر فوالد در فوریه 2021
رتبه

کشور

میزان تولید فوریه ( 2021میلیون تن)

یکی از شاخصهای ارزیابی صنعتی کشور محسب میشود ،زیرا که صنعت

1

چین

83

فوالد تاثیر بهسزایی بر شاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد.

2

هند

9/1

3

ژاپن

7/5

4

ایاالتمتحده

6/3

بیــش از  20درصــدی میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی در ســال  1398بــا

5

روسیه

5/7

6

کره جنوبی

5/5

وجود تحریمها اشاره کرد.

7

ترکیه

3

8

آلمان

3/1

9

برزیل

2/8

10

ایران

2/3

صنعت فوالدسازی از منظر صادراتی همچنین ارزیآوری خصوصا در شرایط
تحریم دارای اهمیت ویژهای اســت که از نمونههای بارز آن میتوان به رشــد

با توجه به مزیتهای تولید فوالد در ایران ،فعالیتهای تحقیق و توسعه
در این صنعت میتواند نتایج مطلوبی بر رشد اقتصادی ،ارزآوری و اشتغالزایی
داشــته باشــد کــه این امــر نیازمند تدویــن برنامه های کئتاه مــدت و بلند مدت
و اتخــاذ راهبردهــا و برنامــه های اســتراژی کارآمد از ســوی نهادهای باالدســتی

همچنین آمار مذکور در نمودار دایرهای شماره ( )1ارائه شده است.

بــرای تامیــن نیــاز داخل صنایع پاییندســتی و همچنین فراهم کردن و توســعه
زیرســاختهای مطلــوب بــرای توســعه صــادرات فــوالد و محصــوالت فــوالدی
اســت .بنابرایــن باتوجه به وقوع نزدیک انقــاب صنعتی چهارم و نقش پررنگ
فناوریهــای نویــن خصوصــا هــوش مصنوعــی در صنعــت ،بایــد بــا بهکارگیــری
راهبردهــای نوآورانــه و بهرهگیــری از دانــشروز در جهــت نیل بــه اهدافی نظیر
بهبود ساختار ،حذف اتافها ،جذب فرصتهای سرمایهگذاری و دستیابی به
عملکرد بهینه بسترساز توسعه اقتصادی کشور بود.
جایگاه فوالد ایران در سطح بینالمللی
تقاضــای انــواع محصــوالت فــوالدی در جهان همواره دارای روند افزایشــی
اســت و همیــن ســبب مــی شــود که با توجــه به ظرفیت هــای تولید در کشــور،

نمودار شماره  - 1میزان تولید ده کشور تولیدکننده برتر فوالد در فوریه
 2021برحسب میلیون تن

برنامههــای تولید مطلوبــی بهمنظور صادرات محصوالت فوالدی تدوین شــود.

ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه طبــق جــدول شــماره ( )2کشــور ایــران

ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه بــا همهگیــری کووئیــد 19-در یــک ســال اخیر،

بهلحاظ شاخص «رشد تولید» با ثبت رشد 11/5درصدی در فوریه  2021دارای

قیمت محصوالت فوالدی با رکود شــدیدی همراه شــد که هماکنون با افزایش

بیشترین میزان رشد تولید نسبت به مدت زمان مشابه (فوریه  )2020در میان

فعالیتهــای اقتصــادی در چیــن ،تقاضای جهانی روند افزایشــی به خود گرفته

ده کشور نخست تولیدکننده فوالد بوده است و بعد از آن کشور چین با رشد

اســت کــه فرصــت مناســبی اســت بــرای واحدهــای صادرکننــده فوالد کشــور تا

 10/9درصــدی ،ترکیــه بــا رشــد  5/9درصدی ،برزیل با رشــد  3/8درصدی ،کره

نسبت به افزایش سهم بازار جهانی خود اقدامات الزم را انجام دهند.

جنوبــی بــا رشــد  1/2درصــدی قرار دارنــد .این موضوع در حالی اســت که ایران

انجمــن جهانی فــوالد  ))World Steel Associationدر گزارش اخیر خود،

در مــاه مــارس  2020نیــز بیشــترین افزایــش میزان تولید را در میان ده کشــور

لیست تولیدکنندگان برتر فوالد جهان در فوریه  2021را منتشر کرده است که

نخست تولیدکننده فوالد جهان به خود اختصاص داده بود .همچنین با وجود

کشور ایران در میان بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار

شیوع ویروس کوئید19-در سال  2020که اکثر مرزهای جغرافیایی را در نوردید

گرفــت .طبــق ایــن گزارش که بخشــی از آن بهطور خاصه در جدول شــماره ()1

و صنایع اکثر جوامع را با مشکات عدیده ای روبهرو ساخت ،تولید فوالد ایران

ارائه شــده اســت ،کشــور چین با تولید  83میلیون تن بهعنوان نخســتین رتبه

همواره روند رو به رشدی را دارا بوده است.

با توجه به مزیتهای تولید فوالد در ایران ،فعالیتهای تحقیق و توسعه در این صنعت میتواند نتایج
مطلوبی بر رشد اقتصادی ،ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد
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وژیه انهم صدای ت
صدای تولولیدید
وژیه انهم

جدول شماره  - 2درصد تغییرات ده کشور تولیدکننده برتر فوالد

نمودار شماره  - 2درصد رشد تولید پنج کشور تولیدکننده فوالد در فوریه 2021
نسبت به مدت مشابه سال قبل

در فوریه  2021نسبت به فوریه 2020
درصد تغییرات تولید فوالد در

رتبه

کشور

1

ایران

11/5

2

چین

10/9

3

ترکیه

5/9

4

برزیل

3/8

فوریه  2021نسبت به فوریه 2020

5

کره جنوبی

1/2

6

روسیه

-1/3

7

هند

-3/1

8

ژاپن

-5/6

9

آلمان

-10/4

10

ایاالت متحده

-10/9

طبق جدول شماره ( )3که آمار تولید دو ماهه نخست سال  2021ارائه شده است ،کشور ایران در دوماهه نخست سال جاری  5میلیون تن فوالد تولید کرده که نسبت
به مدت زمان مشابه دارای  10/8درصد رشد افزایش تولید بوده است.
کشور

میزان تولید دوماهه نخست ( 2021میلیون تن)

درصد تغییرات نسبت بهدوماهه نخست 2020

1

چین

175

12/9

رتبه

2

هند

19/4

3/4

3

ژاپن

15/4

-4/7

4

ایاالت متحده

13/3

-9/9

5

روسیه

12/1

-0/2

6

کره جنوبی

11/5

3/3

7

ترکیه

6/4

9/4

8

آلمان

6/4

-2/6

9

برزیل

5/8

7/3

10

ایران

5

10/8
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روزانهمعص راقتصاد
فوالد در داخل کشور
طبق اطالعات موجود در سایت فوالد ایران ( )iransteel.netشرکتهای
ذوب آهــن اصفهــان ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزســتان ،فوالد اســفراین ،فوالد
خراســان ،فــوالد آلیاژی یزد ،فوالد هرمــزگان ،گروه ملی فوالد ،فوالد کاویان،
فوالد کردستان ،فوالد یزد ،مجتمع فوالد گیالن ،فوالد میبد ،مجتمع فوالدی
آلیــاژی اصفهــان ،فوالد آذربایجان ،فوالد نظنز ،فوالد میانه ،بهســازان ذوب
پارسیان ،ذوب آهن البرز غرب ،گروه صنعتی فوالد جویباران ،مجتمع فوالد
شــاهین بنــاب ،کیمیــا ذوب چهارمحــال ،فــوالد گســتر قم ،فوالد غرب آســیا
و فــوالد بنــاب بــه عنوان شــرکتهای فوالدی ذکر شــدهاند .در خصوص آمار
تولید ســال  1399رســول خلیفه ســلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران معتقد است باتوجه به اینکه آمار کامل شرکتهای فوالدی در انتهای
خردادمــاه منتشــر میشــود ،بنابرایــن آمارهــای دقیق و عملکرد شــرکتهای
فــوالدی در ســال  1399را بایــد در آن تاریــخ بررســی کرد ،با این حال صنعت
فــوالد کشــور در ســال  1399توانســت  3۰میلیــون تــن فــوالد تولیــد کنــد و
پیشبینی میشود بیش از  3۲تا  34میلیون تن فوالد در سال  14۰۰تولید
گردد که این موضوع بیانگر پیشرفت روزافزون این صنعت در کشور است.
شرکت فوالد خوزستان دومین تولیدکننده فوالد خام کشور
از ســال  13۶۸در مجاورت شــهر اهواز شــرکت فوالد خوزســتان شــروع
به تولید کرد و امروز بهعنوان بزرگترین عرضهکننده شــمش فوالد و دومین
تولیدکننده فوالد خام کشور یکی از شرکتهای مهم صنعتی ایران محسوب
میشود .این شرکت با ماموریت «ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و

زمینههای مختلف سازمانی همواره نشان از مدیریت بهنیه آن دارد .موفقیت

اقتصادی کشــور و بهبود کیفیت زندگی» در تالش اســت در راســتای تحقق

این شرکت به حدی است که در سال  139۷موفق به دستیابی تندیس زرین

چشمانداز افق  14۰4به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فوالدی یکپارچه

تعالی ســازمانی شــد .این موضوع در حالی اســت که طی ســالهای  1391الی

در کشور و منطقه فعالیت نماید .این شرکت سعی دارد با تولید محصوالت

 139۶این شرکت توانست تندیس سیمین تعالی سازمانی را اخذ نماید .این

فوالدی به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک ،به دنبال ایفای نقش محوری

موضــوع از ایــن جهــت حائــز اهمیت اســت که اســتقرار مدل تعالی ســازمانی

و تعیین کننده در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشد و همچنین با خلق

در بنگاههــای اقتصــادی کشــور گامــی بنیادین و بــزرگ برای حضــور در عرصه

ارزش افــزوده اقتصــادی و کمــک بــه افزایــش تولیــد ناخالص ملــی ،به دنبال

رقابتهــای بینالمللــی اســت .زیــرا کــه مفاهیــم ارائــه شــده در مــدل تعالــی

بهبــود مــداوم کیفیت زندگی کارکنان و انجام مســئولیتهای اجتماعی خود

سازمانی دارای ارتباط نزدیکی با تجربههای موفق سازمانهای برتر بینالمللی

شود.

اســت و ســازمانی که توان پیادهســازی آن را داشــته باشــد ،قادر خواهد بود

همواره تامین تقاضای داخلی در اولویت نخست این شرکت قرار داشته

در محیــط ابــر رقابتــی امروز نیز پابهپای رقبای خــود گام بردارد .همچنین طی

لکــن بــا توجــه بــه نزدیکی بــه آبهــای آزاد که یکــی از ویژگیهــای منحصر به

سالهای اخیر فوالد خوزستان در رتبهبندی شرکتهای برتر ایران همواره در

فــرد این مجموعه میباشــد ،ظرفیت مطلوبی برای صــادرات و ارزآوری فراهم

رده  ۲5شــرکت برتر ایران قرار داشــته اســت .تاکید این شــرکت بر این اصل

است و این واحد فوالدی همواره تالش کرده تا سهم قابلتوجهی در بازارهای

استوار است که ضمن افزایش ظرفیت تولید بتواند کیفیت محصوالت خود

بینالمللی داشــته باشــد .براساس آمارهای موجود ،شــرکت فوالد خوزستان

را نیــز ارتقــا دهــد که بهمنظــور تحقق این مهــم ،دورههای آموزشــی مختلفی

در  ۶ماه نخست سال  1399با وجود تحریمها و همچنین شیوع کووئید19-

در داخــل و خــارج از کشــور برگزار شــده تا نیــرو انســانی از رده مدیران گرفته

کــه بســیاری از صنایــع در کشــورهای دنیــا را بــا چالــش های جدی و اساســی

تــا ردههــای پایینتــر بتواننــد از دانشروز بهرهمند شــوند .این موضوع ســبب

روبهرو کرد ،توانست با صادرات  3۶1هزار و  13۸تن بیشترین سهم در میان

شده که محصوالت فوالد خوزستان جایگاه خود را در بازار بهدست آورد و به

فوالدسازان ( 15 /1درصد) را به خود اختصاص دهد .در حال حاضر حدود ۷

تدریج نیز کیفیت محصول ارتقا پیدا کرده و نام فوالد خوزستان چه در داخل

هزار و  1۰۰نفر بهصورت مستقیم در فوالد خوزستان مشغول به کار هستند

کشــور و چــه در خــارج بهعنــوان یــک برند شناختهشــده مطرح شــود و ســهم

که با احتســاب پیمانکاران و شــرکتهای بیرونی ،این نیروها به  ۲۰هزار نفر

قابلتوجهی از بازار را نیز به خود اختصاص دهد و بهدنبال این موضوع سعی

خواهــد رســید کــه از دالیــل مهــم آن میتوان به بهینهســازی خطــوط تولید و

بر تولیدات کیفیتر داشته باشد.شرکت فوالد خوزستان به عنوان یک شرکت

ارزیابی بازار تقاضای محصوالت فوالدی اشــاره کرد.افتخارات این شــرکت در

فــوالدی بــزرگ کــه به اعتقــاد بســیاری از کارشناســان ،دارای آیندهای روشــن

ظرفیت مطلوبی برای صادرات و ارزآوری فراهم است و این واحد فوالدی همواره تالش کرده تا سهم
قابلتوجهی در بازارهای بینالمللی داشته باشد
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وژیه انهم صدای تو لید
برنامه های اتی فوالد خوزستان
شــرکت فــوالد خوزســتان طــی دهههــای گذشــته همــواره تــالش کــرده بــا
اتخــاذ سیاســتهایی چــون افزایش بهــرهوری ،بهینهســازی و همچنین کاهش
توقف خطوط تولید ،گامهای موثری را در راســتای رشــد تولید و کاهش قیمت
تمامشــده محصــوالت خود بردارد .تامین مواد اولیه ،حضــور در بازارهای هدف
صادراتی ،تســریع در روند طرحهای توســعه ،تکمیل زنجیره باالدســت و پایین
دست فوالد ،تخصصی نمودن شرکتهای تابعه ،توجه به نیروی انسانی و ارتقا
کمــی و کیفــی در ســطوح مختلف شــغلی ،توجه به معیشــت و جبــران خدمات
کارکنــان ،اشــتغال نیروهــای بومــی و برنامهریزی مــدون از مهمترین برنامههای
محوری ســال  14۰۰مجموعه فوالد خوزســتان اســت.امین ابراهیمی مدیرعامل
شرکت فوالد خوزستان دستیابی به تولید سیزده و نیم میلیون تنی زیرسقفی
در افــق  14۰4شــرکت فــوالد خوزســتان را اصلیترین هــدف مجموعه در بخش
تولیــد میدانــد و معتقــد اســت افق تولید فوالد کشــور در ســال  ،14۰4پنجاه و
پنــج میلیــون تــن اســت که اگر بتوان بــه تولید  13و نیم میلیون تن دســت پیدا
کرد ۲5 ،درصد تولید فوالد کشــور به نام شــرکت فوالد خوزســتان رقم خواهد
خــورد .بــه اعتقــاد مدیــر عامل این شــرکت ســهامدار عمــده فوالد خوزســتان با
هــدف ســرمایهگذاری بلندمــدت ورود کــرده اســت و بــرای تامین نظر ســهامدار
عمده و پویایی شــرکت باید به ســمت اجرای طرحهای توســعهای در سه بخش
باالدســتی ،پاییندســتی و کناردســتی (صنایع وابســته) حرکت کرد .مدیرعامل
و اثرگــذار در صنعــت کشــور اســت ،همــواره با تعیین اهــداف واال خــود و تدوین
برنامههــای راهبــردی و اخذ اســتراتژیهای مطلوب توانســته رشــد قابل توجهی
در ســه دهه اخیر داشــته باشــد و در راســتای تحقق اهداف خود ،همواره برنامه
متوازنسازی تولید و توسعه بازار را در دستورکار خود قرار داده و بر این اساس
ســرمایهگذاری در شــرکتهای باالدستی و پاییندستی را مدنظر داشته است تا
عــالوه بــر کاهــش هزینه تمامشــده ،مشــکلی از بابــت تامین مــواد اولیه و حفظ
تولیــدات نداشــته باشــد .از ســوی دیگر وجود متقاضیــان بینالمللی محصوالت
فوالد خوزستان از کشورهایی همانند برزیل و کانادا نشان میدهد که عملکرد
این شرکت در تولید محصوالت کیفی مورد قبول بوده و در حال حاضر قادر شده
است با توسعه خطوط تولید ،ظرفیت اسمی خود را به  3میلیون و  ۸۰۰هزار تن
انواع شــمشهای فوالدی در ســال افزایش دهد؛ همچنین این شــرکت در نظر
دارد بــا احــداث و راهانــدازی واحدهای توســعهای ،بهبود و تکمیل زنجیره تامین،
ظرفیت تولید خود را در سال برساند.چشمانداز و اهداف این شرکت به روشنی
در تمامی حوزههای عملیاتی ،برای تمام کارکنان ســازمان تعریف شــده و نقش
هر یک از آنها در حصول اهداف سازمانی معین گردیده و تمام پرسنل به خوبی
میدانند که مقصد کجاست و چگونه باید مسیر موفقیت طی شود .در راستای
مشتریمداری نیز به طور مستمر سنجش رضایتمندی مشتریان در طول سال به
صورت گسترده انجام میگردد تا صدای مشتریان ()VOC:Voice Of Customer
بــه منظــور تامیــن نیازهــای آنان شــنیده شــود .ارزشهای ســازمانی این شــرکت
عبارتنــد از حفــظ کرامــت انســانی ،رعایــت ارزشهای اســالمی و تقویــت وجدان
کاری ،ارزشافزایی برای مشــتری و ســایر ذینفعان ،مسئولیتپذیری اجتماعی و
پایبندی به قوانین و مقررات ،کارگروهی و خالقیت و نوآوری و بهبود مستمر.

شــرکت فوالد خوزســتان معتقد اســت تولید پایدار ضامن بقای مجموعه است
و تامین پایدار از ارکان اصلی تولید پایدار است و همچنین بازسازی و نوسازی
خطــوط قدیمــی و افزایــش تــوان رقابتپذیــری و تنــوع در تولیــد محصــوالت از
دیگــر برنامههایــی اســت کــه نیاز بــه نگاه ویــژهای دارند .ایمنی و محیط زیســت
از دیگــر اولویتهــای اجرایــی در مجموعــه فوالد خوزســتان اســت .حفظ ســهم
 ۲5درصــدی تولیــد فــوالد کشــور و تســریع در توســعه بــازار در بخــش فــروش
همــواره مــورد تاکید بوده و توســعه بازارهــای صادراتی نیــز دارای اهمیت باالیی
است.
نتیجه گیری
براساس سند چشمانداز  ،14۰4ایران در نظر دارد تا ظرفیت تولید فوالد خود
را به  55میلیون تن در سال برساند و به رتبه هفتم تولیدکنندگان فوالد جهان
را به خود اختصاص دهد .امروزه صادرات (فروش/تهاتر) ،تحوالت بینالمللی،
بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس کاال) و قیمتگذاری محصوالت فوالدی،
توســعه فناوری ،ارتقا بهرهوری ،تحول دیجیتال و نســل چهارم انقالب صنعتی
در صنعــت فــوالد ،تــوازن پایــدار تولید ،تعامل ســازنده ،میزان ســرمایهگذاری و
ســهم ســود ارکان چرخــه تولید فــوالد ،بازنگری ،تدوین اســتراتژی و بــهروزآوری
طرح جامع فوالد ،ارتباط دوســویه بازار ســرمایه و ارکان چرخه فوالد ،فرصتها
و تهدیدها ،توسعه اکتشاف و راهاندازی معادن راکد سنگآهن و زغال سنگ و
مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای معدنی و صنعتی حوزه فوالد از مهمترین
موضوعاتی است که باید در خصوص آن تصمیمگیریهای کارشناسانهای انجام
شــود.امید اســت بــا بهــره گیــری از تــوان دانش داخلــی و تلفیق آن بــه علم روز
شاهد رشد هرچه بیشتر این صنعت در کشور باشیم.

براساس سند چشمانداز  ،14۰4ایران در نظر دارد تا ظرفیت تولید فوالد خود را به  55میلیون تن
در سال برساند و به رتبه هفتم تولیدکنندگان فوالد جهان را به خود اختصاص دهد
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روزانهمعص
عصررااقتقتصاد
صاد
روزانهم
علیرضا کاظمی ،معاون تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد هرمزگان

آمادگی در بـرابـر تغییـرات
در دنیای امروز ،تغییرات و تحوالت محیط کسبوکار سرعتی

ميــزان توانايــي كشــورها را در مواجهــه با تغييرات گوناگون در ســه

شــگفتآور بــه خــود گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کــه هــر بنــگاه

ركــن آمادگي بنگاه ،آمـــادگي دولــت و آمادگي مردم و جامعه مدني

اقتصــادی کــه بتوانــد پیشبینــی مناســبی از آینــده داشــته باشــد و

ارزيابــي ميكنــد و هريــك از اركان ســهگانه شــامل ده زيرشــاخص

خود را با این تغییرات همگام و هماهنگ سازد به نحو مطلوبتری

اسـت.

میتواند در مسیر توسعه و تکامل گام بردارد و هر سازمانی که به

در ایــن گــزارش ،ســوئيس رتبــه اول را دارد و ســومالي ،با رتبه

تحوالت محیط پیرامون خود بیتفاوت باشد و رویکرد و استراتژی

 ،140پایینتریــن کشــور اســت .كشــور ايــران در رتبــه کلــی  93این

مناسبی را برای پیشبینی ،شناسایی و هماهنگی با تحوالت اتخاذ

لیســت قــرار دارد و توانایــی بنگاههــای ایــران در رتبــه  112ارزیابــی

نکند بهتدریج از میدان رقابت خارج خواهد شد .در همین راستا،

شــده اســت .در جــدول  1وضــع کســبوکارهای ایرانــی بــر مبنــای

شرکت فوالد هرمزگان نیز رویکردهای مختلفی را در این خصوص

گزارش ســال  2019مشــاهده میشــود .گفتنی اســت که ده مولفه

در دستور کار قرار داده است.

شــاخص آمادگی برای تغییرات شــامل بررســي بازارهاي كار ،تنوع

مدیریــت اســتراتژیک بــر مبنــای تحلیلهــای محیــط کالن،

اقتصـــادي ،بـــاز بـــودن اقتصـــاد ،نـــوآوري ،تحقيق و توسعه ،محيط

برنامهریــزی ســناریو و همچنیــن مدیریــت ریســکهای کســبوکار

كســبوكار ،بخــش مالــي ،حملونقل و زيرســاخت ،ثبـــات بنگـــاه،

فقــط بخشــی از اســتراتژیهای شــرکت فــوالد هرمــزگان در زمینــه

بخـش غيـررسـمي و زيـرساخت تكنولوژي هستند.

ارتقای سطح آمادگی در مقابل تغییرات محسوب میشود.
تغییــرات در ســاختار سیاســی و قانونــی کشــورها و یــا مجامــع
بینالمللــی ،تحــوالت اقتصــادی ملــی یــا بینالمللــی ،چالشهــای

جــدول  .1وضعیــت کســبوکارهای ایرانــی در زمینــه آمادگــی
برای تغییرات
زیرمعیارهای آمادگی کسبوکار

امتیاز

رتبه

بازارهای کار

34/0

107

مواجــه کــرده اســت .بیتوجهــی بــه ایــن مــوارد ،شــرایط رقابتــی و

تنوع اقتصادی

61/0

98

باز بودن اقتصاد

44/0

127

مزیتهــای احتمالــی ســازمانها را دچــار مشــکل خواهــد کــرد و در

نوآوری ،تحقیق و توسعه

24/0

84

خوشبینانهترین حالت ،ســرعت پیشــرفت آنها را کاهش خواهد

محیط کسبوکار

48/0

109

داد .آنهــا بــرای بقــای خــود بایــد متناســب بــا تغییــرات حوزههــای

بخش مالی

36/0

96

مختلف عمل کنند .این تغییرات ســریع و قطعیت نداشــتن آینده

حملونقل و زیرساخت

38/0

79

بر تمامی کســبوکارها موثر اســت و در نتیجه ،آمادگی آنها برای

ثبات بنگاه

38/0

115

مواجهه با تغییرات اهمیتی حیاتی خواهد داشــت و رمز ماندگاری

بخش غیررسمی

54/0

118

زیرساخت تکنولوژی

44/0

89

اجتماعــی ،پیشــرفتها و تغییــرات تکنولوژیــک و تغییــرات جــدی
زیســتمحیطی ،کســبوکارها را بــا چالشهایــی بیــش از پیــش

در دنیای امروز خواهد بود.
معرفی معیاری برای آمادگی

عوامل موثر بر ارتقای آمادگی

گزارش شــاخص آمادگي براي تغييـــر ســال  ،2019که موسسه

بیتردیــد فرهنــگ ســازمانی ،حاکــم بــر هــر نــوع جهتگیــری و

مشاوره « »KPMGمنتشر کرده ،به ارزیابی ميزان آمادگي كشورها

تغییــر در ســطح سازمانهاســت .مفهــوم تغییــر در پسزمینــه این

بــرای رويارويــي بــا چالشهــاي مذكــور و ميزان توجــه و بهرهبرداري

عبــارت اســت .ارزیابــی آمادگــی ســازمان بــرای تغییر شــامل میزان

آنهــا از فرصتهـــا پرداختــه اســت .ســابقه تهيــه ايــن سلســله از

تمایل مدیران و کارکنان به تغییر ،شناسایی قابلیتهایی که تغییر

گزارشها مربوط به سال  2012است .اين شاخص به عنوان ابزاري

را تســهیل میکنــد و یافتــن نقاط ضعف میتواند یک نقطه شــروع

مهــم در شناســايي نقــاط قوت و ضعف عملكــرد برخي از اقتصادها

باشد .از طرف دیگر ،مدلها و ابزارهای مختلفی برای این موضوع

و يـــافتن راهكارهـــايي بـــراي تقويــت آمادگــي و مقاومتپذيــري

وجود دارد که پرداختن به آنها در حوصله این مطلب نیست .نکته

اقتصادهاي ملي قابلاستفاده است .شاخص آمادگي براي تغيير،

بعــدی رصد دائمــی محورهای مورد اســتفاده در تحلیلهای محیط

ارزیابی آمادگی سازمان برای تغییر شامل میزان تمایل مدیران و کارکنان به تغییر ،شناسایی قابلیتهایی که
تغییر را تسهیل میکند و یافتن نقاط ضعف میتواند یک نقطه شروع باشد
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منبع  :روزنامه جوان

کالن ( )PESTLEو محیــط صنعــت و همچنیــن تعییــن قابلیتهــا و
منابع مورد نیاز برای پاسخگویی و روبهرو شدن با تغییرات است.
لزوم پیشبینی تحوالت

رویکردهایی برای ارتقای ســطح آمادگی
در ایــران ،بــه دلیــل نبــود آمــار و ارقــام مشــخص در زمینــه
زیرشــاخصهای آمادگــی در مقابــل تغییــرات ،شــاید شــرکتها

بــه طــور کلــی ،مســائل سیاســی ،از جملــه تحریمهــای ظالمانه

نتوانند آمار و ارقامی دقیق و مقایسهای ارائه کنند .با این حال ،در

ایــاالت متحــده آمریــکا ،بــر اقتصــاد ایــران و کســبوکارها تاثیــرات

برداشتی کلی ،میتوان گفت که شرکت فوالد هرمزگان ،با استفاده

نامطلوبــی داشــته اســت .فــارغ از مباحثــی ماننــد فرصتهــای

از رویکردهــای مناســب ،بــه صورت فعاالنه مــوارد را پیگیری میکند

خودکفایی ،بومیسازی و افزایش توانمندیهای داخلی که در جای

و نتایج بهدســتآمده موثر بودن این رویکردها را نشــان میدهند.

خــود دارای ارزش بســیار هســتند ،مــواردی مانند تغییرات شــدید و

اما مانند هر موضوع دیگر ،شرکت فوالد هرمزگان حدی برای بهبود

بعضــا پیشبینیناپذیــر نــرخ ارز ،تحوالت سیاســی و تغییر قوانین،

متصور نیست و همه ساله ،با هدفگذاری و انجام پروژههای بهبود

روندهــای کاری شــرکتها را بــا مشــکل مواجــه میکننــد .در کل،

در همه زمینهها ،حرکت رو به جلوی خود را ادامه خواهد داد.

شــرکتهای فــوالدی بایــد بــر مبنــای تحــوالت سیاســی و اقتصادی،

در شرکت فوالد هرمزگان رویکردهای مختلفی در این زمینه به

ســناریوهای خوشبینانــه ،محتمــل و بدبینانــه داشــته باشــند تا در

کار گرفته میشود .مدیریت استراتژیک شرکت بر مبنای تحلیلهای

صــورت وقــوع هرکــدام از آنهــا ،آمادگــی قبلــی برای ادامه مســیر و

محیط کالن انجام میشود که شامل محیطهای سیاسی ،اقتصادی،

تابآوری را در خود ایجاد کنند .از طرف دیگر ،آینده صنعت فوالد،

اجتماعی ،تکنولوژیکی ،قانونی و زیســتمحیطی است .رویکردهای

تغییــرات نیازهــای بــازار ،تغییرات تکنولوژیک و  ...باید پایش شــود

دیگــری کــه در ایــن شــرکت دنبــال میشــود برنامهریــزی ســناریو و

و برنامهریــزی الزم بــرای همراســتایی بــا ایــن تحوالت در شــرکتها

همچنین مدیریت ریســکهای کســبوکار اســت .کلیه رویکردها از

صــورت گیــرد .نکتــه پایانــی ،در نظر گرفتن تغییــرات دنیای آینده بر

طریــق ســازوکار کمیتههــای تحول در ســطح شــرکت جاری اســت و

مبنای تحول دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم است.

برنامهریزی برای بهبود مســتمر آنها ادامه دارد.

مدیریت استراتژیک شرکت بر مبنای تحلیلهای محیط کالن انجام میشود که شامل محیطهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی ،قانونی و زیستمحیطی است
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روزانهمعصراقتصاد
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در جشن گلریزان
بر آزادی زندانیان غیر عمد:

پشتیبانی8میلیارد ریالی
فوالد خراسان از «گلریزان»
نیشابوری ها
فوالد برای حمایت از زندانیان غیرعمد ،آماده درانداختن

«طرحی نو» است

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی

پویــش را بیــن همــکاران و همراهان خودمان در شــرکت کلیــد زدیم و امروز

از اقداماتــی کــه با هم اندیشــی مقامات قضایــی و نهادهای حمایتی برای

با افتخار دست همه عزیزانی را که در کمتر از  2هفته مبلغ  814میلیون و

حل مشــکالت زندانیان راهکارهای پایدار و بلندمدت ایجاد کند ،اعالم و

700هزار تومان برای این منظور کمک کردند ،می بوســم .مدیرعامل فوالد

تاکید کرد :هم اکنون پروژه های ارزشمندی را تعریف کرده ایم که چنان

خراسان با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت رسیدگی به

چه تمهیدات حقوقی آن انجام شود ،می توانیم بخشی از منابع انسانی

وضعیت زندان ها و زندانیان ،پیشــنهاد کرد که با طراحی ســازوکار حقوقی

این پروژه ها را با به کارگیری عزیزان دربندی که محکومیت مالی ناشی از

و اداری و ارایــه تســهیالت و کمــک بــه خوداشــتغالی خانــواده ی محکومان،

«جرایم غیرعمد» دارند تامین کنیم.

تقویت مشــاغل خانگی زمینه حمایت از خانواده زندانیان را فراهم کرده و

کســری غفــوری در آییــن موســوم بــه «جشــن گلریــزان» کــه بــا هــدف

همزمان ،با به کارگیری محکومان مالی جرایم غیر عمد در پروژه های کالن

آزادســازی زندانیان جرایم غیرعمد در نیشــابور برگزار شــد ،بر آمادگی این

و پرداخت بدهی ایشــان از محل دســتمزد خدمات این دســته از محکومان

مجموعــه بــزرگ اقتصــادی بــرای کمــک بــه اجــرای طــرح هــای نــو و مانــدگار

زمینه بازگشت سریع تر محکومان «غیرعمد» را به آغوش جامعه و خانواده

در زمینــه حمایــت از خانــواده زندانیــان و نیــز ایفــای محکومیــت هــای مالی

فراهــم کنیــم.وی تاکیــد کرد :مجتمــع فوالد خراســان آمادگی کامــل خود را

محکومــان «غیــر عمــد» تاکیــد کرد.غفــوری در جشــن گلریزان بــه میزبانی

برای پشــتیبانی از اقداماتی که با هم اندیشــی مقامات قضایی و نهادهای

«انجمن حمایت از زندانیان» نیشــابور که پیش از ظهر هشــتمین روز ماه

حمایتــی برای حل مشــکالت زندانیــان راهکارهای پایــدار و بلندمدت ایجاد

مبارک رمضان در محل سالن اجتماعات دبیرستان تاریخی «خیام» برگزار

کنــد ،اعــالم مــی کند و هم اکنون پروژه های ارزشــمندی را تعریف کرده ایم

شد تاکید کرد :با توجه به این که محکومیت به مجازات عالوه بر خود فرد

که چنان چه تمهیدات حقوقی آن انجام شود ،می توانیم بخشی از منابع

محکــوم ،خانــواده هــای زندانیــان را با تبعــات منفی و دشــواری هایی رو به

انســانی ایــن پــروژه ها را با به کارگیــری عزیزان دربندی که محکومیت مالی

رو می ســازد ،وظیفه انســانی -اجتماعی ماســت که با طراحی راهکارهایی،

جرایم غیرعمد دارند تامین کنیم.گفتنی است در این آیین که به رسم هر

ایــن تبعــات را کاهش دهیم.کســری غفوری با قدردانــی از اعتماد همکاران

سال با حضور فرماندار ،امام جمعه ،دادستان و اعضای هیات مدیره انجمن

و همراهان همیشــگی فوالد خراســان در «پویش نوید پرواز» افزود :در پی

حمایت از زندانیان برگزار شد ،مقامات سیاسی ،قضایی و اجرایی شهرستان

صحبتــی کــه آقــای ارکانی نماینــده شهرســتان در مجلس داشــتیم ،متوجه

از پشتیبانی های اجتماعی فوالد خراسان ،به ویژه پویش «نوید پرواز» که

شــدیم کــه برخــی همشــهریان مــان به خاطــر مبالغــی جزئی گرفتــار حبس

رکوردی تازه در زمینه کمک های انســان دوســتانه فوالد خراســان رادر سال

شــده اند ،از این رو با هدف کمک به آزادی این عزیزان در اســفند ماه این

گذشته به جا گذاشت ،قدردانی کردند.

پروژه های ارزشمندی را تعریف کرده ایم که چنان چه تمهیدات حقوقی آن انجام شود ،می توانیم بخشی از منابع
انسانی این پروژه ها را با به کارگیری عزیزان دربندی که محکومیت مالی ناشی از «جرایم غیرعمد» دارند تامین کنیم
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وژیه انهم صدای تولید
زنجیره ی تولید فوالد خراسان روی نوار رکوردشکنی

رکوردشکنی کم سابقه درسه ناحیه تولید در یـک مـاه
«مجتمع فوالد خراســان» اردیبهشــت ماه امسال شاهد رکوردشکنی

پرتالش ما در ناحیه گندله سازی در حالی موفق به افزایش  2998تنی تولید

بــی ســابقه ای در اغلــب حلقــه هــای زنجیــره تولید خــود بود به طــوری که

در این ناحیه شدند که در فروردین ماه امسال با تولید  191577تن توانسته

بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن مجتمــع ،در اتفاقــی کــم نظیــر هر ســه کارخانه

بودند به رکوردی جدید دست یابند.

گندلــه ســازی ،احیــا مســتقیم و فوالدســازی شــرکت در مــاه اردیبهشــت

به گفته کســری غفوری ،شکســتن این رکود به فاصله یک ماه ،نشــان

باالتریــن نصــاب هــای خــود را از ابتــدای راه انــدازی ثبــت کردنــد.

از انگیزه باال ،هماهنگی و تعهد همه بخش های تولید ،پشــتیبانی ،ســتاد،

ایــن در حالــی اســت که با گذشــت تنها دو ماه از ســال جدیــد ،بزرگ ترین

پیمانکاران و ...به ارتقای تولید در این شرکت دارد.

فوالدســاز شــرق کشــور تا کنــون  11رکورد تــازه در زنجیــره تولید خود خلق
کرده است.

ارتقای تولید فوالدخام در هر دوماه نخست سال
پیــش از ایــن روابــط عمومی فوالد خراســان اعالم کرده بــود که کارکنان

با این شروع طوفانی به نظر می رسد که در صورت تحقق «پشتیبانی

فوالدسازی شماره 2این مجتمع ،در دومین ماه سال  1400هم رکورد شکنی

هــا و مانــع زدایــی هــا» از مســیر تولیــد ،مجتمــع فــوالد خراســان ســالی بــی

کرده و در اتفاقی کم نظیر ،در هر دو ماه فروردین و اردیبهشت توانسته اند

ســابقه را در ارتقــای حجــم ســبد تولیــد خــود در پیــش رو خواهــد داشــت.

در زمینه تولید فوالد خام نصاب هایی تازه خلق کنند.

جا به جایی رکوردی که  5سال دست نخورده باقی مانده بود

معاون بهره برداری مجتمع فوالد خراسان ،صبح شنبه ،اول خردادماه،

بــه گفتــه کســری غفــوری ،واحد احیا مســتقیم شــماره  1مجتمــع فوالد

از ارتقــای رکــورد  52589تنــی فروردیــن مــاه ،بــه تنــاژ  54079تــن در پایــان

خراسان که باالتر از ظرفیت اسمی خود در حال تولید است ،پس از گذشت

اردیبهشــت مــاه خبــر داده بــود کــه حاکــی از  1490تــن ارتقای تولید شــمش

 5سال از ثبت آخرین رکورد خود موفق شده با افزایش  414تنی تولید آهن

فوالدی در بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور است.

اسفنجی ،رکورد پیشین خود را که در اردیبهشت سال  1395به ثبت رسانده
بود به عدد  71415تن برساند.

فرشــید فضیلتــی افــزود :تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه ،آمــاده بــودن
زیرساختها ،آماده به کاری باالی تجهیزات و نیز هماهنگی و همکاری همه

این در حالی است که بنا بر گزارش روابط عمومی فوالد خراسان ،رکورد

واحد های فنی ،پشتیبانی ،ستادی و پیمانکاران محترم در خلق این موفقیت

مجموع تولید آهن اسفنجی و بریکت در کارخانه های شماره یک و دو احیا

موثر بوده اســت .مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان هم ،از تالش همکاران

مســتقیم بــه تنــاژ  137558تن رســید و به این ترتیب ،رکورد پیشــین تولید

خــود در ارتقــای تولیــد و خلــق رکوردهــای گوناگــون از ابتدای ســال  ،1400به

احیا مستقیم در بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور که با  135123در

ویژه رکوردشکنی های کم نظیر اردیبهشت ماه قدردانی کرد .کسری افزود:

فروردین امسال ثبت شده بود  2435تن ارتقا یافت.

در دو ســال گذشــته شــاهد بوده ایم که جوانان پرتالش و باانگیزه ای که در

دومین رکورد گندله سازی در دومین ماه سال

خانــواده فــوالد خراســان گــرد آمــده اند ،با وجود همه دشــواری ها و شــرایط

فوالدمردان خراسانی همچنین به فاصله کم تر از یک ماه از رکورد زنی

پاندمــی ،بــا رعایــت ضوابط بهداشــتی ،اصول ایمنــی و تعهد بــه ارتقای بهره

پیشین ِ خود در ناحیه گندله سازی ،موفق شدند با قریب به 3000تن افزایش

وری ،رونق تولید داخلی و سربلندی فوالد خراسان را سرلوحه کار خود قرار

در تولید گندله ،به رکورد  194575تن تولید در اردیبهشت ماه دست یابند.

مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان در ایــن باره تشــریح کــرد :همکاران

دادهانــد .بــه طــوری که هر روز منتظــر خلق یک اتفاق امیدبخش در مجتمع
فوالد خراسان هستیم.

در صورت تحقق «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از مسیر تولید ،مجتمع فوالد
خراسان سالی بی سابقه را در ارتقای حجم سبد تولید خود در پیش رو خواهد داشت
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پیام مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روابط عمومی

صداقت ،هنـر روابط عمومی هوشمند

دکتر امرایی مدیرعامل فوالد سنگان در پیامی به مناسبت روز ملی

عمومــی هــا ،نویدبخــش جهــش و ارتقــای جایــگاه رفیعشــان بــوده

ارتباطات و روابط عمومی پیامی منتشر کرد

و حضــور ایــن قشــر در الیــه هــای مختلــف ارتباطــی در ســازمان هــا

در بخشی از این پیام آمده است :

مویــد نقــش ارزنــده آن هــا در همــگام ســازی اهــداف و ارزش هــا در

صداقت در اطالع رسانی و تالش مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد،

ســازمانها دارد .اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات و

هنری اســت که امروزه  ،روابط عمومی های هوشــمند آن را ســرلوحه

در دورانــی کــه اطالعرســانی در همــه عرصهها پیشــتاز اســت ،به گونه

فعالیت ها قرار می دهند.

ای کــه موفقیــت ســازمانها و دوامشــان در عرصههــا و فعالیتهــای

در ادامه متن کامل پیام مدیر عامل فوالد سنگان را می خوانید-:

تخصصــی بــه عملکــرد روابــط عمومیهــای آنهــا وابســته اســت.

جان نباشد جز خبر در آزمون  //هرکه را افزون خبر جانش فزون

صداقت در اطالع رسانی و تالش مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد،

بیســتوهفتم اردیبهشــت ،بــه عنــوان روز ارتباطــات و روابــط عمومی

هنری اســت که امروزه  ،روابط عمومی های هوشــمند آن را ســرلوحه

نشــان از اهمیــت واالی آگاهــی و اطــالع رســانی در عصــر حاضــر دارد.

فعالیت ها قرارداده اند .

روابــط عمومــی ،ارکانــی موثــر و اثرگــذار اطالع رســانی و حلقــه پیوندی

اقدامــات صــورت گرفتــه در شــرکت فــوالد ســنگان بــه رغــم زحمــات

مستحکم است.

شــبانه روزی و بــی دریــغ همــکاران گرانقدرمان ،از پنجــره ارتباط محور

تاکیــد رهبــر فرزانــه انقــالب بــر اهمیــت روابــط عمومــی هــا بــه عنــوان

و البته ســبز روابط عمومی منعکس شــده و این نشــان از ارتباط موثر

“بهتریــن نمایانگــر اوضــاع داخلــی ســازمان ومنعکــس کننــده چگونگی

و پیــش برنــده ایــن واحــد در ایجــاد پیونــدی راهبــردی در ایــن شــرکت

مسائل سازمان ها ” گواهی برنقش بی بدیل روابط عمومی در سازمان

دارد.اینجانــب ،ضمــن تبریــک روز ملــی ارتباطات و روابــط عمومی ،به

است.

تمامی اصحاب رسانه و فعاالن این عرصه ،تالش بی شائبه این عزیزان

در نظریــه هــای مدیریتــی ،مهمتریــن ســرمایه و دارایــی شــرکت هــا

را ارج نهاده و امید آن دارم با تعهد  ،مسئولیت پذیری و رعایت اخالق

میــزان دانــش و تخصصــص همــراه بــا تعهــد بــه ســازمان هاســت و

حرفه ای ،شــاهد ارتقای ســطوح تعامل سازنده سازمان ها با جامعه و

خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر روند رو به رشــد و جهت ســاز روابط

رسانه ها باشیم.

صداقت در اطالع رسانی و تالش مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد ،هنری است که امروزه  ،روابط عمومی های
هوشمند آن را سرلوحه فعالیت ها قرار می دهند
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معاون بهره برداری شرکت فوالدمبارکه در هماندیشی صمیمی مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه:

به همتروابط عمومیدستاوردهای عظیم
فـوالدمبارکـه به بهترین نحو اطالع رسانی شد
معــاون بهــره بــرداری شــرکت فوالدمبارکه :روابــط عمومی حــوزه تاثیرگذاری

۴۰۰هزارتن تولید داشــتیم؛ یعنی هم اکنون  ۸درصد بیشــتر از تولید در مدت

روی ذی نفعان داخلی و خارجی است و با امیدآفرینی برای تک تک پرسنل

مشــابه ســال قبــل که یــک شــاهکار در تولید بود ،دســت یافتیــم؛ همچنین با

می توانیم روبه جلو حرکت کنیم .زیرا هر اندازه موفقیت ها بیشــتر شــود،

امیــد آفرینــی و نقشــی که روابط عمومی برای ادامــه فعالیت در کارکنان ایجاد

انگیزه و اشــتیاق نیز برای موفقیتهای بیشــتر در بین کارکنان افزایش پیدا

میکند ،میتوان این اشــتیاق را باالتر برد تا شــعار ســال  ۱۴۰۰را بهتر از ســال

میکند و میتوان این اشتیاق را باالتر برد تا شعار سال  ۱۴۰۰را بهتر از سال

قبل تحقق ببخشیم.

قبل تحقق ببخشیم.

بــه گفتــه وی ،برنامهریزیهــای انجام شــده برای فوالدمبارکه بر اســاس شــعار

جلســه هماندیشــی و تقدیــر از مدیــران گــروه روابــط عمومی فــوالد مبارکه به

ســال بوده و امید اســت با حمایتهایی که از ما میشــود بتوانیم اهداف خود

مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی و ارتباطات با شعار «روابط عمومی،

را محقق کنیم.

پشــتیبانی و تولیــد» بــا حضــور دکتر صالحــی نماینده مردم شهرســتان مبارکه

اکبری محمدی افزود :اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و با مشکات دست و

در مجلس شــورای اســامی و تعدادی از معاونین شــرکت فوالد مبارکه اعم از

پنجه نرم میکنیم .همچنین چالش های بزرگ و فراوانی در تولید وجود دارد

معاون بهرهبرداری ،معاون اجرای پروژه های توســعه فوالد مبارکه در شــرکت

کــه البتــه در حــال مدیریت و کنترل آن هســتیم تا روی تولید اثرگذار نباشــد و

فوالد مبارکه برگزار شد.

بتوانیم به اهداف شرکت برسیم.

عباس اکبری محمدی معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه در این نشست

معاون بهره برداری فوالد مبارکه افزود :یکی از نقشهای روابط عمومی جلب

صمیمــی ضمــن تبریــک هفته روابط عمومــی و ارتباطات و خــوش آمدگویی به

حمایت برای فائق آمدن بر این چالشهاست ،البته تاکنون نقش امید آفرینی را

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســامی گفت :پیرو شــعاری که برای

داشته و امیدواریم بتواند روی جلب حمایت بیشتر فعالیت کند تا چالشهای

ســال  ۹۹در نظر گرفته شــده بود ،همکاران ما در فوالدمبارکه از ابتدای ســال

پیش روی خود را آسانتر پشت سر گذاشته و آن را مدیریت کنیم.

برنامه ریزی منســجمی انجام دادند و خوشــبختانه توانســتند به بهترین نحو

وی افــزود :اواخــر قــرن  ،۲۰پیــش بینــی میشــد که قــرن  ،۲۱قــرن ارتباطات و

خواسته مقام معظم رهبری را تحقق بخشند.

کامپیوتــر اســت ،اکنون نیز عصــر ارتباطات و تکنولوژی اطاعات اســت ،یعنی

با بیان این مطلب در ادامه افزود :سال گذشته با تولید نزدیک به  ۱۰میلیون

تکنولــوژی بــه کمک مــا آمده اما ارتباطات علیرغم اینکه تکنولوژی بســرعت در

تن فوالد در گروه فوالد مبارکه ،توانستیم بیش از ۷۰۰هزارتن نسبت به سال

حال تغییر است در جایگاه خود باقی مانده است .در واقع نقشی که ارتباطات

 ۹۸افزایش تولید داشــته باشــیم که خود معادل یک پلنت فوالدی اســت .در

در جلــب حمایــت و امیدآفرینــی داشــته ،میتوانــد بــه رفــع مشــکات و ایجــاد

واقع با همت و تاش و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود این اتفاق افتاد

اشتیاق از مردم و سهامداران تا مسئوالن کمک کند.

و در سال  ۹۹توانستیم در تولید همه گروه فوالدمبارکه به موفقیت برسیم.

اکبــری محمــدی ادامــه داد :مــا در ایــن مــدت به ســمت ثبــات رفته ایــم و امید

وی ادامه داد :این دستاورد عظیم در اواخر سال گذشته و ابتدای سال  ۱۴۰۰با

اســت بــا کمــک مجموعــه روابــط عمومــی فوالدمبارکــه تولیــد بیشــتر و بهتــری

همت و تاشی که در مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه داشتند ،به بهترین

داشــته و دســتاوردهایی کــه در تولیــد داریــم را بهتر به اطاع عموم رســانده و

نحو نمایان شــد؛ در واقع این موضوع حاصل دســترنج تمامی کارگرانی اســت

با امیدآفرینی بیشــتر نســبت به ســال قبل ،بتوانیم روی چالشهای پیش رو

که در این شرکت فعال هستند.

تمرکز کرده و آنها را رفع کنیم.

معاون بهرهبرداری شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به نقش مهم روابط عمومی

به گفته وی ،روابط عمومی مسئولیت بزرگی در قبال همه کارکنان آن مجموعه

در شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد :روابط عمومی حوزه تاثیرگذار و مهمی روی

دارد؛ درواقع روابط عمومی مسئولیت سنگین هدایت و سیاستگذاری را دارد

ذی نفعــان داخلــی و خارجی اســت؛ لذا یکی از درخواســتهای ما این اســت که

تــا امــور بهتــر به پیــش رود .یکی از نــکات مهم برای بخش روابــط عمومی این

روی ذی نفعان داخلی تمرکز بیشتری صورت بگیرد تا با امیدآفرینی برای تک

اســت کــه در کنــار تمامــی امکانات ،تجربــه و ..که وجود دارد ،بــه اصل مهمی

تک پرســنل بتوانیم روبه جلو حرکت کنیم .زیرا هر اندازه موفقیت ها بیشــتر

همچــون تقــوا کــه نبایــد از مدارش خارج شــد ،توجه داشــت .خوشــبختانه در

شــود ،انگیزه و اشــتیاق نیز برای موفقیتهای بیشــتر در بین کارکنان افزایش

روابط عمومی فوالدمبارکه این موضوع وجود داشته و همواره دور از بزرگنمایی

پیدا میکند.

واقعیت موجود را اطاع رســانی کردند و امیدواریم در ســال  ۱۴۰۰ســال پر از

اکبــری محمــدی افــزود :در  ۲ماهــه اول امســال نیــز نزدیــک بــه یــک میلیون و

خیر و برکتی برای همه همکاران به ویژه همکاران در گروه فوالد مبارکه باشد.

یکی از نکات مهم برای بخش روابط عمومی این است که در کنار تمامی امکانات ،تجربه و ..که وجود دارد ،به اصل
مهمی همچون تقوا که نباید از مدارش خارج شد ،توجه داشت
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نیازمند عضویت ایران در  FATFهستیم
صنایــع لــوازم خانگــی از جملــه

بــای ســاید ،انــواع لباسشــویی بــا ظرفیتهــای مختلــف ،انــواع ظرفشــویی بــا

صنایعــی بودند که از بحــران تحریم ها

ظرفیتهای متفاوت ،انواع جاروبرقی و همچنین اجاق گازها و محصوالت توکار

سر بلند بیرون آمدند و به رغم تمامی

محصوالتی هستند که امسال در سبد محصوالت ما عرضه میشوند .همچنین

مشــکالت ضمن افزایش تولید موفق

قصد داریم محصوالت ریز آشپزخانه را به مجموعه تولیدات خود اضافه کنیم.

به عرضه محصوالت جدید شدند که

هدف ســومی که امســال دنبال میکنیم ،شراکت با تولیدکنندگان مطرح

جــای تقدیــر دارد و نشــان میدهــد به

خارجی اســت ،تا از این طریق بتوانیم ضمن تولید محصوالت مشــترک امکان

رغم کم توجهی هایی که طی سالیان

بهروز رسانی و خالقیت بیشتر در فناوری را نیز پیدا کرده و با همراهی شریک

گذشــته نســبت به این صنایع شاهد

یا شرکای خارجی ،فرایند صادرات خود را هم تسهیل کنیم.

بــوده ایــم ،تــوان بالقوه صنایــع لوازم

اگــر اراده ای بــرای مانــع زدایی از تولید در ســال  1400و تحقق شــعار

خانگی در ایران به قدری باالست که می توانند حتی بدون حضور محصوالت

ســال وجود داشــته باشــد به نظر شــما رفع موانع در چه حوزه هایی اولویت

خارجــی نیــاز بــازار داخلی را با محصوالت دارای اســتانداردهای بین المللی

دارند؟

تامیــن کننــد و در صــورت رفــع موانــع و پشــتیبانی مناســب قدرت حضــور در

برای اینکه بتوانیم صادرات خوب و سالمی داشته باشیم و امکان بازگرداندن

بازارهای صادراتی را نیز دارند .در همین رابطه با دکتر سلطان حسین فتاحی

پول حاصل از صادرات برایمان فراهم شــود ،نیازمند عضویت ایران در قرارداد

مدیرعامــل امرســان گفتگویــی انجام دادیم کــه در آن ضمن طرح برنامه های

 FATFهستیم .همچنین برای برقراری تبادالت مالی و سرمایهگذاری مشترک

آتی این شرکت از موانعی پرسیدیم که برای عملیاتی شدن این برنامه ها نیاز

بــا شــرکتهای خارجــی نیازمنــد تضامیــن بانک مرکزی هســتیم تا شــرکتهای

به رفع آنها دارند ،جالب آنکه این مدیر شناخته شده صنعت ضمن اطمینان

خارجی بتوانند حاضر به سرمایهگذاری شوند .برای صادرات همچنین ما نیاز به

از سهم خود در بازار داخلی این درخواست را مطرح می کند که برای حضور

مشوقهای صادراتی بیشتر داریم که باید از طرف دولت اعالم و عملیاتی شود،

موثر در بازارهای صادراتی باید ایران به قرارداد  FATFبپیوندد .مشروح این

در صــورت چنیــن اقداماتی میتوان صادرکنندگان را تشــویق کرد تا محصوالت

گفتگوی کوتاه را در ادامه بخوانید:
هدف گذاری بنگاه اقتصادی تحت مدیریت جنابعالی به منظور ارتقای
کمّی و کیفی ِ تولید در سال  1400مشتمل بر چه مواردی است؟

بهروز با رقابتپذیری باال را تولید و به بازارهای منطقه صادر کنند.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم از چالشهای جدی است.
حتما بانکها و موسسات مالی باید کمک کنند و با شرایط آسانتری سرمایه در

سال  1400هم مثل سالهای گذشته حول محور تولید نامگذاری شده و

گردش در اختیار واحدهای صنعتی قرار بدهند تا بتوانیم ضمن صادرات ،ارتباط

گروه صنعتی امرسان هم برای رسیدن به اهداف خود و هم تحقق شعار سال،

تجاری مستمر پیدا کنیم .اما برای داشتن یک بسته حمایتی کامل نیازمند ثبات

برنامهریزی کرده است.

در بازار ارز هستیم .میزان نوسان نرخ ارز باید بسیار اندک باشد.

نخست آنکه امسال بر روی صادرات و تبدیل شدن به برند محبوب لوازم

ایــن روزهــا کــه بحث مانعزدایی به کرات مطرح میشــود در بســیاری

خانگی ،کار خواهیم کرد .برای صادرات افزایش تولید را در دستور کار داریم و

از اذهان موانع حقوقی و اداری برجســته شــده اســت ،به نظر شــما از میان

برای افزایش محبوبیت برند خود در بازار داخل بر عرضه محصوالت با کیفیت

حوزههای قوانین و مقررات ،مجوزها ،سیاســتگذاریها و بروکراســی اداری

بر اساس نیاز مشتریان عزیزمان تمرکز کردهایم.

هر کدام چه سهمی در ایجاد مانع برای تولید دارند؟

در مرحلــه بعــد قصــد تکمیــل ســبد محصوالت خــود را داریم تا مشــتریان

در حوزههــای کالن مقــررات و قوانینــی هســت کــه بایــد تصریح شــود .در

بتواننــد بــا خریــد از برنــد مــا تمامــی نیــاز خود به لــوازم خانگــی را تامیــن کنند.

حیطــه صــدور مجوزهــا نیــز فاصله تقاضا تا صــدور مجوز واحدهــا باید کاهش

همچنین جدای از محصوالتی که با رنگ سفید به بازار عرضه میشوند ،امسال

یابد تا کسانی که قصد سرمایهگذاری دارند بتوانند به سرعت وارد عرصه تولید

عرضه لوازم خانگی با رنگ ســیاه را نیز آغاز میکنیم تا از این بازار هم ســهمی

شوند .در ارتباط با پشتیبانی از تولید هم در سطح کالن میتوان به چند مورد

به امرسان اختصاص دهیم .با تکمیل سبد محصوالت در سال جاری میتوانیم

اشــاره کــرد ،از جملــه اختصــاص ارز در زمــان الزم و بــه مقــدار مــورد نیاز ،یعنی

تمام محصوالت را داشــته باشــیم که شامل انواع یخچال ،یخچال فریزر ساید

وقتــی تولیــد بــرای واردات مــواد اولیه نیاز به ارز دارد ،بایــد این ارز بهموقع و به

بانکها و موسسات مالی باید کمک کنند و با شرایط آسانتری سرمایه در گردش در اختیار واحدهای صنعتی
قرار بدهند تا بتوانیم ضمن صادرات ،ارتباط تجاری مستمر پیدا کنیم
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انــدازه تامیــن شــود .در ارتباط با تامین نقدینگــی از نظام بانکی هم باید قوانین

سلب میکند و باعث کاهش سطح تولید میشود .همچنین نرخ تورم و سود

به گونهای ســاماندهی شــوند که تولید برای بانکها جذاب شــود .مطلب بعدی

بانکی که باید کنترل شوند .نرخ باالی سود تسهیالت بانکی برکاهش قدرت

اصــالح زیرســاختهای فضــای کســب و کار اســت .فــارغ از مجوزهــای الزم برای

خریــد مــردم در ایــن شــرایط تورمــی موثر اســت و مســئولین باید بــه فکر چاره

شــروع کســب و کار ،در دیگر فرایندهای تولید و توســعه نیز بنگاههای نیازمند

باشــند .یکی دیگر از موانعی که دوباره در حال پر رنگ شــدن اســت ،موضوع

مجوزهایی هســتند که باید در اســرع وقت به ایشــان اعطا شــود و جلوی مانع

قاچــاق اســت .بحثهــای زیــادی در ایــن خصوص شــده کــه چــه ضررهایی به

تراشیهای بیمورد هم گرفته شود.

اقتصــاد مملکت و تولید و اشــتغال وارد میکند ،ولی بــا کاهش نرخ ارز دوباره

برای پشــتیبانی واقعی از تولید باید روندها به گونهای باشــد که دسترســی

شاهد رونق آن هستیم که باید برای آن راه حل جدی اندیشیده شود .مطلب

بــه مــواد اولیــه داخلــی بــرای تولیدکنندگان واقعی تســهیل شــود .به طــور مثال

آخری هم که میخواهم به آن اشاره کنم ،عدم ثبات قوانین و مقررات است.

تولیدکنندگانــی کــه تولید انبوه دارند برای فرایندهــای خود برنامهریزی میکنند

درست است که قوانین و مقررات باید بهروز شوند اما تعداد تغییرات و تنوع

ولــی ایــن برنامههــا زمانــی عملیاتــی اســت که مــواد اولیه بــه انــدازه و بهموقع و

در تغییرات به قدری زیاد است که تولیدکننده باید یک واحد خاص به این کار

بــا قیمــت مناســب به دســت آنها برســد .همچنین در مــورد پشــتیانی اگر قصد

اختصــاص دهــد و هــر روز بــه دنبال این باشــد که چه تغییراتی قرار اســت رخ

داریــم افزایــش تولیــد داشــته باشــیم بایــد بــه احیــای ظرفیتهــای راکــد توجــه

دهــد .در همیــن رابطــه یکــی دیگر از کارهای که به فهرســت چالشهای تولید

ویــژه شــود .امــروز در اکثــر شــرکتها ،ظرفیــت راکــد وجــود دارد کــه میتــوان

افــزوده شــده ،مســئله مالیات بر ارزش افزوده اســت کــه در عمل تولیدکننده

بــا تزریــق نقدینگــی و ایجــاد بــازار و همچنیــن تامیــن بهموقــع مــواد اولیــه ایــن

بایــد وظایــف ذاتی وزارت امور اقتصــادی و دارایی را بدون مزد و مواجب انجام

ظرفیتهــا را بــه کار گرفــت .ایــن امــر خــود باعث میشــود کــه رقابتپذیــری در

دهد و در ازای آن ،به جای حمایت و تشویق ،به بهانههای مختلف جریمه هم

بــازار داخــل بیــن تولیدکننــدگان بــاال بــرود و هــم اینکــه تولیدکننــدگان امــکان

بشود .مجموعه این مسائل در سالهای گذشته انرژی و زمان و هزینه زیادی

صــادرات پیــدا میکننــد کــه در نتیجــه اشــتغالزایی زیــادی را شــاهد خواهیــم

بــر تولیدکننــدگان تحمیل کرده و موانع اصلی پیــش روی تولید بودهاند .تکرار

بود.

هر ســاله مشــکالت و اســتمرار این موانع در بلندمدت باعث میشــود بخش
امــا در رابطــه با رفع موانع تولید اگر مســئولین محتــرم در اقدام عملیاتی

تولید در کشور ضعیف و ضعیفتر شود و قدرت رقابتپذیری خود را از دست

هستند در گام نخست همانطورکه قبال هم اشاره کردم باید از نوسان شدید

بدهد .امیدوارم در ســال جاری حداقل مشــکالت اصلی که اشــاره کردم مورد

نرخ ارز جلوگیری کنند .اما متاســفانه همچنان شــاهد هســتیم که ارز هر روز

توجــه باشــد و راهکارهایــی بــرای حل آنها بــه صورت عملی و جدی در دســتور

متغیر اســت .تداوم این وضع امکان تصمیمگیری را از تولیدکنندگانی مثل ما

کار قرار بگیرد.

برای پشتیبانی واقعی از تولید باید روندها به گونهای باشد که دسترسی
به مواد اولیه داخلی برای تولیدکنندگان واقعی تسهیل شود
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مهندس اسحاقی قائم مقام گروه صنعتی پاکشوما:

پاکـشوما بزرگترین تولیـدکننده لوازم خانـگی
خاورمیـانهمیشود
به گفته قائم مقام گروه صنعتی پاکشوما ،با اجرای فاز های

 3و 4توســعه و افزایش ســطح زیر بنای تولید تا 400.000متر

مربع ،گروه پاکشوما تبدیل به بزرگترین کارخانه لوازم خانگی

در ســطح کشــورهای منطقه خاورمیانه خواهد شــد و این تازه
شروع ماجراهای بزرگ صنعتی این گروه است.گروه پاکشوما
در ســال  1399با رشــد میزان تولید ،هم اکنون باالترین سهم
را در بازار انواع ماشــین ظرفشــویی و ماشــین لباسشــویی در

اختیار دارد که خرید تجهیزات تست و آزمایشگاهی پیشرفته،

بــه زودی آزمایشــگاه گــروه پاکشــوما بــا آزمایشــگاه اســتاندارد
ایــران (آکردویتــه) در انــواع محصــوالت لوازم خانگی (ماشــین
لباسشــویی ،ماشــین ظرفشــویی ،جاروبرقــی ،یخچــال فریزر و

کولر گازی) همکاری خواهد کرد.

وی همچنیــن رویکــرد و عملکرد دولــت و حاکمیت در عرصه
سیاســتهای خارجی به واســطه جهانی شدن اقتصاد و تجارت
خارجــی ،جلوگیــری از تغییــرات مکــرر قوانیــن و مقرراتزدایــی
و اصــالح و تغییــر در قوانیــن و ســاز و کارهــای وضــع مقــررات و
بازنگری قوانین و مقررات و نیز تبعیت مصالح اقتصادی کشور
در راســتای توســعه اقتصــادی متاثــر از توســعه صنعتــی کشــور،
بجای تابعیت سیاســت های ارزی کشــور از تصمیمات و مصالح
سیاســی را از حمایتهای مورد نیاز بخش تولید میداند« .رفع
موانع صادرات ،ایجاد تسهیالت در فرایند صادرات و هماهنگی
در ســازمانهای ذیربــط ،حــذف ارزشگــذاری گمرکــی به منظور
واقعیکــردن ارزشهــا بــا قیــد فوریــت ،حــذف تعهــدات ارزی،
واقعــی کــردن نــرخ ارز و جلوگیری از نوســانات نرخ ارز ،بررســی

قائــم مقــام گــروه صنعتــی پاکشــوما ،بــه هدفگــذاری بــرای

قانون مربوط بر ســرمایهگذاری مشــترک با شــرکتهای خارجی

ارتقــای تولیــد کمــی و کیفــی در ســال  1400اشــاره میکنــد و

برای تولید برند خارجی با تولیدکنندگان داخلی ،تقویت فعالیت

میگویــد« :نــوآوری در ارائــه محصــوالت جدیــد با توســعه مرکز

صندوق ضمانت صادرات به نفع صادرات ،واقعی کردن نرخ ارز

تحقیــق و توســعه در کاهــش ســطح مصرف انــرژی محصوالت

و جلوگیــری از نوســانات شــدید آن در بــازار ،برنامهریــزی بــرای

جدیــد بــر اســاس منابــع انــرژی محــدود در ایــران (آب و بــرق)،

کمکهای مشخص و شفاف برای حمل کاالهای صادراتی هوایی-

تالش برای به روزرسانی خطوط تولید مانند استفاده از فنآوری

دریایــی و زمینی در راســتای کاهــش هزینهها ،ضرورت همکاری

رباتیک شرکت  KUKAدر تولید یخچال فریزر ،توسعه همکاری

مناسب رایزنان بازرگانی با شرکتهای صادراتی به منظور ارائه

بــا برندهــای بینالمللی در صنعت لوازم خانگی ،Midea, AUX

اطالعات الزم در قوانین و خصوصیات بازارهای هدف ،بررسی

توســعه ســطح زیربنای تولید و راهاندازی فازهای پاکشــوما  2و

قوانیــن مناطــق آزاد تجــاری با کشــورهای هــدف صادراتی و رفع

 ،3توســعه فروشــگاههای انحصاری شــهر پاکشــوما برای تعامل

موانــع موجــود در این مناطق ،هدایت نقدینگی به ســمت تولید

نزدیک تر با مشتریان نهایی ،توسعه خدمات پس از فروش در

و بــا محوریــت بخش خصوصی ،اجرای دقیق و نظارت بر قانون

سراســر ایران با راهاندازی بیش از  750مرکز ،از اســتراتژیهای

حداکثــر اســتفاده از تــوان نولیــد کشــور ،تدویــن آییننامههــای

ایــن شــرکت اســت».وی بــا اشــاره بــه وجــود دو عامــل قیمــت و

اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از

کیفیــت بــرای پایــداری و ماندگاری در بــازار میافزاید« :در مورد

آن ،پیگیری از ورود قاچاق کاال به بازار و نهادهای مصرفکننده

قیمــت بــا توجــه به افزایش نــرخ دالر و تاثیر آن بر افزایش مواد

و اجرای ماده 13قانون مبارزه با قاچاق و عملیاتی کردن شناسه

اولیــه و قطعــات ،مســیر پیچیــده و زمانبــری بــرای تولیدکننــده

کاال ،ســامانه جمــعآوری انبارهــا و گارانتــی ،تشــکیل کمیتــه و

ایجــاد شــده و قیمــت مــواد اولیــه داخلــی ماننــد فــوالد ،مــس و

کارگروههای تخصصی برای نظارت بر اجرا و ورودنشــدن کاالی

مــواد پتروشــیمی متاثــر از نــرخ دالر افزایــش پیــدا کــرده اســت.

قاچــاق بــه بــازار و همچنین تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز

نکته مهم اینکه قیمت تمام شــده محصول به دلیل مواردی که

واحدهــای تولیــدی از طریق بانکهای عامــل و هماهنگی تامین

مطــرح شــد و مزیــد بــر آن هزینههــای بیمه و مالیــات و عوارض

ارز مورد نیاز آنها از طریق بانک مرکزی ،مهمترین مسائلی است

مختلف باال است ».مهندس اسحاقی با تاکید بر لزوم حمایت

کــه نیــاز بــه برنامهریــزی و اســتراتژی دارد».وی به ضــرورت رفع

از بخش خصوصی و جایگزینی ثبات اقتصادی به جای بیثباتی

موانع اشــاره و خاطرنشــان می کند :جلوگیری از فعالیت بخش

اقتصادی ،میگوید« :تولید کننده با توجه به هزینههای مرتبط

های غیر رسمی و ورود کاالهای قاچاق ،کاهش ریسک سرمایه

بر تولید محصوالت برنامهریزی میکند  .اما جهشهای ارزی و

گذاری و ایجاد امنیت ســرمایه گذاری و نیز ناکارایی نظام پولی

تورمی مولفههای برنامهریزی تولید و ورودکاال به بازار را مختل

و بانکــی کشــور از جملــه مــواردی اســت که بایــد در اولویت قرار

میکند».

گیرد.
اجرای فاز های  3و 4توسعه و افزایش سطح زیر بنای تولید گروه پاکشوما تبدیل به بزرگترین کارخانه لوازم
خانگی در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه خواهد شد

34

وژیه انهم صدای تولید

خودروسازان دلیل عدم تولید این قبیل خودروها را عدم توجیه اقتصادی اختالف قیمت سه میلیون میدانند
بنابراین باید مشوقی برای خودروساز که در بورس است در نظر گرفته شود تا ضرر نکند
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توسعهسبدمحصوالتلوازمخانگی پـارس
درسال 1400
مدیرعامل شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس از برنامه این شرکت

برای توسعه سبد محصوالت خود خبر داد.
عملیات ســاخت و تأســیس شــرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در
ســال  ۱۳۵۴آغاز شــد و پس از گذشــت پنج ســال عملیات عمرانی ،در سال

هستیم .چراکه جامعه هدف ما بیشتر از میان کارکنان و کارگران جامعه که
شاید توان خرید برندهای خارجی و محصوالت گرانقیمت را ندارند ،هست.
پارس یک برند باسابقه است که از دیرباز آن را با کیفیت آن میشناسند .و
این هدف با تالش کارگران و مدیران پارس تحقق یافته است.

 ۱۳۵۹خط تولید این شــرکت به بهرهبرداری رســید .تولیدات این شــرکت از

مــا بــه عنــوان مدیــران شــرکت کارخانجــات لــوازم خانگــی پــارس یــک

ابتــدا مبتنــی بــر کیفیت محصول و جذب رضایت مشــتری بود؛ این شــرکت

مســئولیت بــزرگ اجتماعــی داریم و آن هم این اســت کــه اجازه ندهیم خط

تولیــدی در ســالهای اولیــه  ۲نــوع محصــول یخچال و فریــزر  ۱۲فوت تولید

تولیــد ایــن کارخانــه بــه هیــچ قیمتــی از کار بایســتد .بــرای مجموعــه پــارس

میکرد و در ســال  ۱۳۸۱ضمن شناســایی نیازهای تازه مشــتریان برای بهبود

مســئولیت اجتماعــی در کنــار ســوددهی حائــز اهمیــت اســت .مســئولیت

مســتمر محصــوالت خــود در ســاختار کیفــی و ظاهری محصــوالت تغییراتی

اجتماعــی کــه بــرای خــود تعریف کردیم هم این اســت که بــه بخش محروم

ایجاد کرد.

جامعه بیشترین خدمترسانی را انجام دهیم.

مدیــران ایــن مجموعــه صنعتــی بــا دیــد و نگاهــی عمیق ضمــن توجه به

شــرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در ســال گذشته با تولید بیش

نیازهــا ،مشــکالت و مســائل مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان داخلی ،برای

از  ۱۴0هزار دســتگاه توانمندی خود را اثبات کرد .خانواده پارس نســبت به

عقب نماندن از قافله صنعت جهانی لوازم خانگی با راهاندازی واحدهای
آزمایشگاهی و تحقیقاتی پیشرفته ضمن دستیابی به دانش این
صنعت به تولید محصولی با کیفیت جهانی پرداختند.
آنان ضمن برطرفکردن نیازها و انتظارات رشدیافته
مشتریان داخلی ،به آنسوی مرزهای ایران نظر داشته

ســال  ۲۵ ،۹۸درصــد افزایــش تولیــد را محقق کــرد و رکورد تولید ۴
سال اخیر را شکست .برنامه ما برای سال  ۱۴00توسعه سبد
محصوالت شرکت است.
 – 2بــرای تحقــق برنامههــای خــود نیــاز بــه چه
پشتیبانی هایی دارید؟

به دنبال دستیابی به بازارهای صادراتی منطقه و پس

به طور خالصه درصورتی که قرار باشد تولید

از آن بازارهــای فرامنطقــهای و در نهایــت صــادرات

کشــور در حــوزه لــوازم خانگی به قدری گســترش

محصــوالت بــا کیفیت این شــرکت به سراســر جهان

پیــدا کنــد که توان صادرات آن را داشــته باشــیم،

هســتند .در جهــت تحقــق همیــن اهــداف بــود کــه

حتمــا باید مســاله مــواد اولیه مهم ماننــد فوالد و

بزرگترین شــرکت سازنده لوازم خانگی در خاورمیانه

 ABSو برطرف شود و متناسب با ظرفیت تولیدات

حرکــت توانمندانــه خــود را بــرای تنــوع بخشــیدن بــه
محصــوالت با ایجاد خط تولید ماشــین لباسشــویی تمام
اتوماتیک ،یخچال ،فریزر و کولر آغاز کرد و افزایش تولید به
میزان  ۲۱۲درصد را تجربه کرد و در جهت تسخیر بازارهای داخلی
نیز رکورد جالب توجهای در تولیدات صنعتی کشور را به ثبت رساند.

صنعتی باال برود.
همچنیــن در حوزه پشــتیبانی مهمترین مشــکل
شــرکتهای تولیــدی دســتیابی ســریع و بیواســطه بــه
مــواد اولیــه اســت .از طرف دیگر محصوالت شــرکتها فوالد
و پتروشیمی نیاز اولیه و مادر در صنایع مهمی همچون لوازم خانگی

این موفقیتها بهانهای شــد تا با دکتر ایرج محمدزاده نایب رئیس

و صنعــت خودروســازی اســت .بــه عبارت روشــنتر اگــر قرار باشــد صنایع ما

هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت لــوازم خانگی پــارس گفتوگو کنیم که

رونــق بگیــرد بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه ایــن نــوع مــواد اولیه صــادرات

شرح آن را در ذیل میخوانید:

حداقلی داشــته و بیشــتر به ســمت تولید داخل ســوق داده شــود .درحالی

 -1هدفگذ اریهای بنگاه اقتصادی تحت مدیریت جنابعالی به منظور
ارتقای تولید کمی و کیفی در سال  1400مشتمل بر چه مواردی است؟

کــه میبینیــم امروزه به خاطر ارزآوری زیادی این محصوالت تمایل زیادی به
صــادرات آنهــا وجــود دارد و دولتهــا توان کنترل چندانی بر آنهــا ندارند .در

باالترین افتخار برای ما این است که با ایجاد اشتغال گرفتاری را از یک

ســال گذشــته اکثر شرکتهای تولید لوازم خانگی با مشکل تهیه مواد اولیه

خانواده رفع کنیم .همچنین این بزرگترین افتخار برای خانواده پارس است

بــرای محصــوالت خــود روبــهرو بودند .ظرفیت تولید بخــش مهمی از صنایع

که از صبح تا شب برای کسب روزی حالل تالش میکند .خانواده پارس هر

لــوازم خانگــی بــه خاطر در دســترس نبودن این مواد اولیــه کاهش پیدا کرد.

روز برای کمک به تولید و گرهگشــایی از مشــکالت کشــور تالش میکند .این

آنهم در سال جهش تولید .خوشبختانه لوازم خانگی پارس توانست در سال

تالش زمانی مضاعف میشــود که ما به دنبال رفع مشــکالت بازار هدفمان

گذشته ،بخشی از مشکل خود را در تهیه این مواد اولیه برطرف کند .اما با

عملیات ساخت و تأسیس شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در سال  ۱۳۵۴آغاز شد و پس از گذشت پنج
سال عملیات عمرانی ،در سال  ۱۳۵۹خط تولید این شرکت به بهرهبرداری رسید
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این حال نمیتوان ضعف ناشی از تامین نشدن چنین موادی را نادیده گرفت.
 – 3اگر اراده ای برای مانعزدایی از تولید در سال  1400و تحقق شعار
سال وجود داشته باشد ،به نظر شما رفع موانع در چه حوزههایی اولویت
دارد؟

از میان حوزههای قوانین ،مقررات ،مجوزها ،سیاستگذاریها و بروکراسی
اداری هرکدام چه سهمی در ایجاد مانع برای تولید دارند؟
شعار هوشمندانهای که رهبر فرزانه انقالب برای امسال انتخاب کردند
تکلیف همه را روشــن کرده اســت .امیدواریم مســئوالن اجرایی و تصمیمگیر

بــه طــور خالصه در ســه حــوزه ،ورود کاالهای قاچاق ،نوســان های ارزی
و تامیــن مــواد اولیه برای کارخانههای تولید لوازم خانگی از مهمترین عواملی

در عمل با رفع موانع و پشــتیبانی باعث شــکوفایی اقتصادی و رشــد و تعالی
مردم ایران شوند.

است که در صورت برطرف شدن آنها صنعت لوازم خانگی میتواند با اطمینان

بســیاری از موانعــی کــه بر ســر راه تولیدکننــده وجود دارد در حــوزه تورم

خاطــر بــه تولید بپردازد .همانطور که میدانیــد در بازار لوازم خانگی به میزان

قوانیــن و مقــررات اســت .ایــن موانــع اگر در بخش قوانین باشــد مــواردی که

خاصی تقاضا وجود دارد .این درست است که با باال رفتن قیمت ارز ،کاالهای

احصا میشود از طریق مجلس و کمیسیون صنایع قابل پیگیری خواهد بود.

خارجی گران میشــود و مردم به ســمت کاالهای ایرانی روی میآورند .اما در

مشــکالت از قبیل دریافت مجوزها ،دریافت اســتانداردهای الزم و فشارهایی

مجموعه از حجم تقاضا در بازار کاســته میشــود .با این وجود در صورتی که

که به واســطه شــرایط تحریمی بر واحدهای تولیدی وارد شــده اما متناســب

عزم جدی در مسدودکردن و مبارزه با قاچاق کاالی خارجی وجود داشته باشد

با این شــرایط هیچ قانونی تغییر و یا وضع نشــده اســت .به عبارت روشــنتر،

میتواند حجم تقاضا را متناسب با تولیدات لوازم خانگی در ایران همراه کند

وقتی ما بپذیریم که شرایط تحریم اقتصادی همانطور که اعضای دولت مدعی

و در مجمــوع موجــب رونــق تولیــد در داخــل شــود .بــه گونهای کــه ظرف چند

هســتند یک شــرایط «جنگ اقتصادی است» متناسب با این جنگ اقتصادی

سال آینده ایران به راحتی میتواند بازارهای منطقهای را نیز فتح کند .این را

باید شــرایط قوانین و مقررات هم برای ســهولت کار تولید تغییر کند .اما در

هم اضافه کنم که ما معتقدیم که کاالهایمان با کیفیتی که عرضه میشود،

تمــام ایــن ســالها برخــی از مســئوالن دولتــی و تصمیمگیران به ایــن امر فکر

قابل رقابت با کاالهای خارجی است و هیچ نگرانی از بابت تولیدات خودمان

نکردند.

نداریم .همچنین مزیت رقابتی بودن قیمت محصوالت پارس به ما این امکان

معتقــدم تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب بــر مانعزدایــی از تولید ،متناســب

را میدهد که به راحتی با کیفیت خوب و در عین حال قیمتی مناسب با دیگر

کــردن ایــن قوانیــن بــا شــرایط جنــگ اقتصــادی اســت تــا بتوانیــم تحریمها را

رقیبان داخلی و خارجی رقابت کنیم .اما در مجموع این روندی است که همه

از داخــل بیاثــر کنیــم .امــروزه تولیــد و صنعــت کشــور در خــط مقــدم مقابله

کشورها برای رسیدن به پایههایی از ثبات در صنایع خود طی کردند.

بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن و تحریمهــای ظالمانــه اســتکبار قــرار دارد و ایــن

 – 4ایــن روزهــا که بحث مانعزدایی از تولید به کرات مطرح میشــود،
در بسیاری از اذهان موانع حقوقی اداری برجسته شده است ،به نظر شما

ســنگر نیازمند حمایت و پشــتیبانی از طرف همه دســتگاههای اجرایی کشــور
است.

در سه حوزه ،ورود کاالهای قاچاق ،نوسان های ارزی و تامین مواد اولیه برای کارخانههای تولید لوازم خانگی از مهمترین
عواملی است که در صورت برطرف شدن آنها صنعت لوازم خانگی میتواند با اطمینان خاطر به تولید بپردازد
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عملکرد جزیره ای و سلیقهای مدیران
مانـع اصلی تولید است

مدیرعامل شرکت تکنوالیو :مردم به تولیدکنندگان اعتماد کردند ،دستگاههای اجرایی باید در عمل از تولید حمایت کنند

اشــاره :تــوان روز افــزون صنایــع لــوازم خانگــی در اوج تحریــم هــا نشــان از
پتانســیلی اســت که در دل این صنایع وجود دارد و اگر در ســال  1400این بخش
مــورد حمایــت قــرار گیــرد به طــور حتم می تواند دســتاودرهایی بهتر بــرای اقتصاد
کشــور رقم بزند .اما تعریف مدیران این صنعت از مانع چیســت؟ مهندس حامد
کالهدوزان مدیرعامل شــرکت تکنوالیو با انتقاد از عملکرد جزیره ای و ســلیقه ای
مدیران دستگاههای دولتی مرتبط با تولید به عنوان مانع اصلی یاد کرده و معتقد
اســت بایــد ایــن وضعیــت تغییر کند .در ادامه مشــروح گفتگوی مــا را با این تولید
کننده جوان و موفق کشورمان بخوانید:
در ســال  1400برای ارتقای کیفی و کمی محصورات خود چه برنامه ای
را دنبال می کنید؟
بــا توجــه بــه اینکــه مــا بــه عنــوان تولید کننــده همیشــه در جریــان فعالیت و

نیاز به پشــتیبانی همه افرادی داریم که در فرایندهای قبل و بعد از تولید ســهیم

مدیریــت بنگاههــای اقتصــادی مباحــث مربوط به تولیــد ،خدمات پــس از فروش،

اند .همه این ارکان باید به تسهیل روند تولید کمک کنند تا بتوانیم یک تولید با

توســعه محصول و توســعه بازار را داریم؛ در ســال  1400مانند گذشــته در همین

کیفیت را به مردم ارایه دهیم .امروز ســازمان صنعت معدن و دیگر ســازمانهای

راستا حرکت و برنامه ریزی کرده ایم .در اولویت نخست تاکید برکیفیت کاالهای

مرتبط با تولید نقش بسیار حساسی را بر عهده دارند تا ما به عنوان تولیدکنندگان

مــا هســت کــه هم بصورت تولید بــدون کارخانه و هم بصــورت تولید در مجموعه

به پشتیبانیهای مالی و سیاستی الزم برسیم .اگر این نگاه اجرایی در حمایت از

خودمان به بازار عرضه می کنیم .به همین منظور بر ارتقاء کیفیت این محصوالت

تولید ،توسط دولت محترم دنبال شود ما به طور قطع به موفقیتهای بسیار چشم

به عنوان یک معقوله مهم و استراتژی تمرکز و سرمایه گزاری کردهایم.

گیری دست پیدا می کنیم.

موضوع بعدی خرید مجموعه ای لوازم خانگی از سوی مردم است ،این الگوی
خریــد در حــال جــا افتــادن اســت و در ایــن فضای بازار بــا توجه سرســام آور بودن
قیمــت هــا توجــه ویــژه خریــداران به خدمات پــس از فروش اســت .در عمل مردم
انتظار دارند وقتی اقدام به خرید یک سبد از لوازم خانگی میکنند ،خرید خود را
از برندی انجام دهند که بتواند به صورت یکپارچه خدمات پس از فروش مناسب
هــم در اختیــار مشــتریانش قراردهد .به همین دلیل خدمات پــس از فروش برای
برندها اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است و ما هم در حوزه خدمات پس از
فروش و پاسخگویی به مشتریانمان برای سال  1400برنامه ریزی دقیق و گسترده
ای انجــام داده ایــم.از ســوی دیگر ،همانطور کــه به جا افتادن الگوی مصرف خرید
مجموعه ای در بازار اشــاره کردم از دیگر محورهایی که دنبال می کنیم توســعه و
تکمیل سبد محصوالتمان برای سال  1400است.
این اتفاق هم با پشــتوانه اعتماد ویژه ای که مردم ایران به برندهای داخلی
کرده اند رقم می خورد و البته تنها محدود به برند ما نیست بلکه دیگر برندهای
ایرانی هم به دنبال تکمیل سبد محصوالت خود هستند .من معتقدم اگر در سال
 1400بتوانیم رو بحث کیفیت و خدمات پس از فروش کاالها برای مصرف کننده
حرکــت قابــل قبولــی از خــود نشــان دهیــم ،این خــود بهترین تبلیغ خواهــد بود و
بهترین پاسخی است که می توانیم به اطمینان و اعتماد مصرف کنندهها بدهیم.
برای تحقق برنامههای خود نیاز به چه پشتیبانیهای دارید؟

اگر اراده ای برای مانع زدای از تولید در سال  1400و تحقق شعار سال
وجود داشته باشد بنظر شما رفع موانع در چه حوزه هایی الویت دارد؟
تاکید مقام معظم رهبری طی یک دهه اخیر بر حمایت از تولید و حمایت از
بخش های مولد اقتصادی بوده اســت اما متاســفانه نگاه ایشــان به درســتی درک
و پیگیری نشده است .اگر همه ارکان نظام نسبت شعارهایی که حضرت آقا طی
این چند ساله انتخاب کرده اند درک درست داشتند و آنها را عملیاتی کرده بودند
قطعا کشور ما امروز از واردات بی نیاز بود .مشکلی که در حال حاضر داریم ،این
است که دوستان جزیره ای فکر و عمل میکنند.
مثل ســازمانها و نهادهای متولی تولید که اگر به جای عملکرد بخشــی همه
با هم و در راستای حمایت از تولید به صورت یکپارچه عمل کنند منویات رهبری
قطعا محقق خواهد شد.
در این چند سالی که ایشان بحث کار و تولید داخل را مطرح کردند و به واقع
هــم خــود ایشــان هــم از حامیان تولید بودنــد ،ما در بعضــی از اداره ها و نهادها و
ارگانها شاهد عملکردهای متفاوت و متناقض بودیم .کارهایی که اگر انجام نشده
بود بیشــتر به نفع تولید بود .حتی بعضی بخش ها خواســته یا ناخواســته چوب
الی چرخ تولید گذاشتند.
در حال حاضر یکی از موانع در صنعت و تولید داخل همین نگرش بخشی و
عملکرد جزیره ای است که باید برطرف شود .تمام ارکان نظام باید امروز به تولید

متاسفانه با توجه به اینکه بوروکراسی اداری در کشور ما سنگین است؛ من

کمک کنند .باید پای کار بیایند و با یک برنامه و در یک راستا تولید را حمایت کنند

فکر میکنم اگر بخواهیم به اهدافی که برای  1400تعریف شده دست پیدا کنیم،

تــا بتوانیــم طــی ســالهای آینــده در عرصه تولید حرفی برای گفتن داشــته باشــیم.

مثل سازمانها و نهادهای متولی تولید که اگر به جای عملکرد بخشی همه با هم و در راستای حمایت از تولید
به صورت یکپارچه عمل کنند منویات رهبری قطعا محقق خواهد شد
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تــا بــه حــال فکــر میکردیــم کــه مــردم حمایــت نمیکننــد؛ در صورتــی کــه طی چند

حضــرت آقــا فرمودنــد بایــد از امســال در جهت رفعشــان قدم برداریــم .موانعی که

ســال اخیــر بخصــوص در اوج تحریمهــا ،دیدیم که اتفاقا مردم پــای کار آمدند و به

در دل قوانین و مقررات باید اصالح شــوند و روندهای اجرایی که به جای حمایت

تولیدکننــدگان داخلــی اعتمــاد کردند .به طور مشــخص امروز مشــکل اصلی تولید

از تولید مانع فعالیت مثمر تولید کنندگان می شوند نیز باید اصالح شوند .برخی

نحوه حمایت سازمانهای زیربط است .اگر سازمانهای دولتی و کسانی که ناظر بر

از روندهایــی کــه سالهاســت در گمــرک ،اداره مالیــات ،اداره صنعت و معــدن ،اداره

بحث تولید هستند درعمل و نه فقط در شعار از تولید حمایت کنند ،ما به اهدافی

بازرگانی و بانک مرکزی در حال اجراست و هیچ عایدی برای تولید ندارند ولی کسی

که مقام معظم رهبری درنظر دارند ،خواهیم رسید.

به آنها و هزینه سنگینی که به بدنه تولید تحمیل می کنند ،توجه نمی کند.

این روزها که بحث مانع مانع زدای از تولید به کرات مطرح می شود در
بســیاری از اذهان موانع حقوقی –اداری برجســته شده است بنظر شما از میان
حوزههای قوانین و مقررات ،مجوزها ،سیاســتگذاریها و بوروکراســی اداری هر
کدام چه سهمی در ایجاد مانع برای تولید دارند؟
با توجه به اینکه حضرت آقا شــعار ســال 1400را «تولید پشــتیبانیها و مانع
زداییهــا» قراردادنــد .نشــان از اهمیــت فراوان مانع زدایــی دارد و باید هر چه مانع
بــر ســر راه تولیــد وجود دارد رفع شــود .مــن به عنوان یکــی از تولیدکنندگان جوان
مــی توانــم به شــما نشــان بدهم چه تعداد کثیــری از همین مردم پــای کار آمدند و
بــرای تولیــد ســرمایه گــذاری کردند ولی امروز دســت به گیربان موانع خود ســاخته
در اقتصاد کشور هستند و توان تولیدی ایشان به درستی به کار گرفته نمی شود.
بعضــی از افــراد با سیاســت گــذاری ،برخی با مجوزها و قوانین گــذاری این راهها را

بنابراین ما تولیدکنندگان به قوانینی نیاز داریم که برپایه درکی درست از تولید
نگاشــته شــده باشــد .نه فقط قوانینی که برای خالی نبودن عریضه و یا حمایت از
بخش های خاص تنظیم شــده اند .این قوانین باید حامی تولید به معنی عام آن
باشــند .اگر دوســتان در نهادهای دولتی این قوانین را به درســتی برای ما مصوب
کنند ،به طور قطع مانع زدایی به خودی خود محقق میشود .ما در شرایط سخت
تحریم توانستیم  70درصد مشکالت سخت را پشت سر بگذاریم ،اما مانع اصلی
تولید در داخل مرزها ایجاد شــده اســت .مشــکل ما قوانین داخلی اســت ،مشــکل
تولید افرادی هســتند که ســلیقهای قانون را اجرا می کنند .من امیدوار هســتم در
سال 1400همه با رویکرد عملگرایانه به مانع زدایی و حمایت از تولید ،اشتغال وارد
شویم .مردم ما الیق بهترین کاالها هستند و انشالله ما بتوانیم بهترین شرایط را
برای مردم کشورمان مهیا کنیم.

بر تولیدکنندگان میبندند و چه بســا خیلی از تولیدکندگان هم هســتند که دلیل
همین موانع کارخانجاتشــان تعطیل شــده اســت .وقتی پای صحبت این افراد می
نشینی از ادارات دولتی به خاطر مانع تراشی ها گالیه دارند .این اتفاقات به گونه
ای پیــش مــی رود کــه گویــی برخــی به قصــد موانــع را ایجاد میکنند تا افراد ســمت
تولید نروند.
تجربه کشورهای توسعه یافته موجود است ،اگر امروز در کشورهایی در تولید
و صنعت دنیا پیشــرو هســتند ،مســیری مشــخص را در حمایت از تولید طی کرده
انــد .اگــر امــروز بــه تجربه کشــورهایی مانند چیــن ،ژاپن و کــره نگاه کنیــم ،به طور
مشخص چند اتفاق را برای رسیدن به جایگاه امروزشان رقم زده اند .اول اینکه در
این کشورها دولتها آنقدر چتر حمایتی گسترده ای فراهم کردند که که اکثر افراد
صاحب ســرمایه بســمت تولید ســرازیر شــوند .بعد از اینکه فرهنگ تولید داخل به
خوبی جا انداختند با تکیه بر احساسات میهن پرستانه مردم تمایل به خرید کاالی
خارجی را در جامعه مدیریت کرده و آنرا به ســمت تولید داخلی خود ســوق دادند.
مــا هــم دســت کمــی از این کشــورها نداریم .تنها بحث ،همین موانعی هســت که
اگر امروز در کشورهایی در تولید و صنعت دنیا پیشرو هستند ،مسیری مشخص را در حمایت از تولید طی کرده اند .اگر امروز به تجربه
کشورهایی مانند چین ،ژاپن و کره نگاه کنیم ،به طور مشخص چند اتفاق را برای رسیدن به جایگاه امروزشان رقم زده اند
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هیمالیـای ایـران 40سالـه شد
شــركت پرتو ســرد تــوان (هیمالیــا) در ســال  1360در تهران

ثبت و تأسیس گردید.
شروع فعالیت این مجموعه با تولید یخچالهای صنعتی آغاز
و بــا توجــه بــه توســعه مجموعــه ،با ســاخت فریزرهــای صندوقی
خانگی ادامه پیدا كرد.
بــا توجــه بــه ركــود اقتصــادی اواخر دهه شــصت در ایــران كه

كیفیت بر اســاس 9001:2000 ISOدر ســال  1380بود که اجرای

آن ،زیر ســاخت مناســبی را برای فعالیت های آینده ســازمان در
برداشت.
فاز پنجم :مهمترین یافته های شركت در این فاز عبارتند از:
طرح ساماندهی سیستمی سازمان
افزایش تولید محصوالت

حاصــل تحــوالت سیاســی در منطقــه خاورمیانــه بــود ،فعالیــت

ارتقاء رضایتمندی مشتری از طریق بهبود كیفیت محصول

شــركت در ســال  1369وارد عرصه تازه ای شد و تولید یخچالهای

ارتقــاء خدمــات پــس از فــروش و بهبــود ماشــین آالت مطابــق بــا

صنعتــی متوقف و فریزرهای ایســتاده خانگی جایگزین آن گردید

استاندارد های اروپایی

كــه مــی تــوان دســتیابی به فضا و امكانــات بهتــر را از نتایج آن بر

نتیجه این تحوالت منجر به توسعه تولیدات شرکت در فاز بعدی

شمرد.

گردید.

فازهای توسعه این مجموعه را می توان به صورت ذیل طبقه
بندی نمود :
فــاز اول :ایجــاد كارخانه ای واقــع در جاده قدیم كرج ـ قزوین
منطقــه طاووســیه ( 60كیلومتــری تهــران) ـ در اوایــل دهــه 70ـ كه
در ســال  1374رســما ًتولید محصوالت شــرکت در آن آغاز گردید

فــاز ششــم :کــه فاز توســعه کیفی محصــوالت نامگذاری می
شــود از ســال 1386آغــاز شــد .در ایــن مرحلــه تولیــد محصــوالت
منطبــق بــر اســتانداردهای اروپایی و با تکیه بــر طراحی روز دنیا و
با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی  AEGآلمان صورت گرفت.
فاز هفتم :این مرحله که از اواخر دهه  80شروع شده است

و مهمتریــن محصــول تولیــدی را مــی تــوان یخچال فریــزر خانگی

و همچنان ادامه دارد ،شامل فعالیت های زیر می باشد:

دانست.

طراحی محصوالت جدید با کمک طراحان ایتالیایی و استفاده از

فــاز دوم :در ایــن مرحلــه اهــداف ســازمان متمركــز بــه ایجــاد

تجربیات شرکتهای موفق اروپایی

و خلــق كیفیــت در تولیــدات و محصــوالت ســازمان بــود و در

ارتباط تنگاتنگ با بزرگترین تولید کنندگان یخچال و فریزر در دنیا

ایــن راســتا ســازمان موفق شــد از ســال  1378با تكیه بــر الزامات

تجهیز خطوط تولید و کنترل کیفیت به سیستمهای کنترلی کاما

خواســته شــده توســط مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی

هوشمند ،همگام با شرکتهای معتبر دنیا

ایــران و بــا ایجــاد آزمایشــگاه فیزیــك و مكانیــك تأییــد شــده،

طرح ساماندهی سیستمی سازمان

نســبت بــه اخــذ اســتانداردهای اجبــاری لــوازم خانگــی (یخچــال

دیــدگاه ســازمان بــرای دهه آتی بــر محورهای زیر اســتوار گردیده

و فریــزر) اقــدام نمایــد .حاصــل ایــن تــاش ،بهبــود رضایتمنــدی

است:

مشــتریان و اخــذ گواهینامــه اســتاندارد ملــی ایــران بــرای  4مدل

ارتقاء وفاداری مشتری

از محصــوالت بــود .ایــن موفقیــت را مــی تــوان نقطــه عطفــی در

بهبود وضعیت محصوالت و خدمات

پیشــرفت شــركت هیمالیــا بــه عنــوان اولیــن دارنــده گواهینامــه

ارتقاء شایستگی كاركنان

اســتاندارد بــرای تولیــد فریزرهــای ایســتاده خانگــی در ایــران

تعالــی در همــه فرایندهــای ســازمان با هدف دســتیابی بــه تعالی

دانست.

سازمانی

فاز سوم :راه اندازی مجموعه ای كامل به مساحت  55هزار

فــاز هشــتم  :ایــن فــاز در اواخــر دهــه  90به منظور تکمیل ســبد

متر مربع كه با هدف متمرکز نمودن كلیه فعالیتها در یك فضا در

محصوالت عاوه بر یخچال و فریزر شــکل گرفت که محصوالت

سال  1379با تولید آزمایشی انجام گردید.

جدید این شرکت شامل تلویزیون  ،اجاق گاز  ،ماشین ظرفشوئی،

فــاز چهــارم :ایــن فــاز شــامل جاری ســازی سیســتم مدیریت

ماشین لباسشوئی ،فر برقی و کولر گازی میباشد.

شروع فعالیت این مجموعه با تولید یخچالهای صنعتی آغاز و با توجه به توسعه مجموعه ،با ساخت فریزرهای
صندوقی خانگی ادامه پیدا كرد
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نقش روابط عمومی در رفع موانع تولید

طی آن مســئله یابی و ارائه راه حلهایی داشــته باشــیم که از
آن طریق به زبان مشترک بین کارفرما و نیروی کار برسیم.
طبیعی است با چنین روندی افزایش راندمان را در تولید
شــاهد خواهیــم بــود .در این بین کارفرما و نیروی انســانی در
یــک واحــد بــه ایــن نقطــه برســند که بــه لحــاظ ســاختاری این
واحــد را بــه نام روابط عمومــی می شناســیم .روابطعمومیها
باید رویکرد اخاقمدارانه داشــته باشــند با دقت و با ســرعت
نسبت به انتقال نظرات مدیریت ارشد عمل کنند .اگر مبنای
کارشــان احتــرام متقابــل باشــد یعنــی هــم بــه کارفرمــا هم به
نیــروی انســانی و بــا تاکیــد از ایــن رویکــرد بــا اســتفاده از ابزار
و امکاناتــی کــه در اختیــار دارند می توانند نقش تســهیلگری
بیــن کار فرمــا وکارگــر بــه وجــود آورنــد کــه منجــر بــه اعتمــاد
ســازی خواهــد شــد و ایــن رونــد آن مدینــه فاضلــه ای هســت
کــه بــه دنبالــش هســتیم .کــه مــی توانــد واحدهای تولیــدی را
هــم رای هــم نظــر و همســو بــه ســمت تولیــد بیشــتر فــروش
بیشــتر وپرداخــت بیشــتر مــا را رهنمــون کنــد و در نهایــت در
یــک مــدار ویــک ریــل حرکت کنــد .اگــر کارفرما و مدیرانارشــد
یــک واحــد صنعتــی همســو و هــم جهــت بــا خواســته هــای
امیرعباستقیپور
دربــابنقــشروابطعمومیدرتحققشــعارســال1400
مواردمتعددیرامیتوانبرشمرد.اماترجیحمیدهمبرروی

کارکنانشــان نباشــند و یا بالعکس طبیعی اســت بی اعتمادی
هیچــگاه بــه ما این اجــازه را نخواهد داد که به نتیجه مطلوب
برسیم.

یکیازمواردآنیعنیلزومتقویتارتباطاتدرونسازمانی

بنابراین روابط عمومی با ابزاری که در دست دارد ازجمله

تاکیــدکنــم.یکــیازآنمســایلمتعــددیایجــادبیاعتمادی

برگــزاری نشســتهای مشــترک تولیــدات محتوایی مــورد نظر

نســبیبیــنکارفرمــاونیــرویکاراســتکــهبهطــورتاریخی

در قالــب خبرنامــه با اســتفاده از ابــزار وامکاناتی که در فضای

بــابشــدهوایــندیــدگاهمتاســفانهتوســعهپیــداکــردهکــه

مجازی در اختیار دارند .با اطاع رسانی و اطاع یابی وتجزیه

کارفرمابهعنوانســرمایهگذارفقطدرجهتمنافعخودش

وتحلیل اطاعات و ارائه راه حل ها می توانند در جهت رفع و

حرکتمیکندوحقوحقوققانونیکارگرراحاضرنیســت

کاهــش چالشهای موجــود بین کارفرما و کارگران اقدام کند.

بپــردازد.ازطــرفدیگرکارفرمــاایننظرراداردکهنیرویکار

مــن درایــن خصوص معتقدم که روابــط عمومی حرفه ای قادر

انســانیمســایلومشکالتخودشــانرادرونواحدتولیدی

به انجام رساندن این امور است ،بنابراین از فرصت استفاده

میکشــاندوحواسشــانشــشدانگبهکاروبرنامهســازمان

میکنم که تاکید کنم روابط عمومی های شاغل در واحدهای

نیســتودرجهــتمنافــعخودشحرکتمــیکند.ایننگاه

مختلــف در صورتــی قــادر خواهد بود که وظایف حرفهای خود

تقابلــیهیچوقــتمارابهســمتوســویبازدهیمناســبو

را به انجام برساندکه به موضوع آموزش مستمر توجه داشته

داشتنراندمانهدایتنخواهدکرد.

باشــند و ارتقــاء ســطح ســواد در روابــط عمومــی ها را یــه نیاز

ایــن بیاعتمــادی باعــث خواهد شــد ما در ســازمان حضور

روزمــره بداننــد روابط عمومیها بــا تاش اگاهانه می تواند به

داشــته ،امــا حضــور شــش دانــگ نداشــته باشــیم .اگــر ایــن

تســهیلگری روابط بین کارفرما وکارگر بپردازد و با رفع موانع

مناســبات اصــاح شــود بــه نظر می رســد به ســمتی برویم که

ناشی از این موضوع به روند تولید کمک کند.

روابط عمومیها با تاش اگاهانه می تواند به تسهیلگری روابط بین کارفرما وکارگر بپردازد و با رفع موانع ناشی از این
موضوع به روند تولید کمک کند
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نزول17رتبهای ایران در شاخصآزادی اقتصـادی
مهدی رضائی

اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه  ،FATFسبب تنزل کشور

وجــود آزادی اقتصــادی در کشــورها بــا اثرگــذاری مثبت بر رشــد اقتصادی،

شده است.این در حالی است که وضعیت دو کشور امارات و ترکیه در این

موجبات ارتقاء سطح رفاه جامعه را فراهم میسازد.

حوزه بسیار بهتر از ایران است.

هرســاله ،دو نهاد بینالمللی بنیاد هریتج و موسســه فریزر ،اقدام به تهیه

پیشنهادها و توصیهها در جهت بهبود شاخص آزادی اقتصادی ایران

و انتشــار شــاخصهای آزادی اقتصــادی میکننــد کــه با توجه به اســتقبال

ضرورت انجام اقدامات مؤثر برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت  :سهم باال

محققین از نتایج موسســه فریزر ،در گزارش حاضر نیز مورداســتفاده قرار

و رو به رشد دولت از کل مصارف کشور ،باعث کوچک شدن مداوم سهم

گرفته و شاخص آزادی اقتصادی جهانی و وضعیت ایران را در این شاخص

بخش خصوصی در تولید ملی شده است .بزرگ شدن دولت ،سیاستهای

طی دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

انبســاطی پولی و مالی (شــامل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر واردات) و

بــا توجــه بــه اهمیت ایــن مقوله ،این گزارش به بررســی وضعیت شــاخص

در نتیجــه نــرخ تورم باال و نوســانات قیمتــی و ارزی ،ایجاد بازار ســیاه ارز و
حمایت از یک دسته از صنایع (که عمدتا ً دولت سهامدار آنهاست) را در

و حقوق مالکیت ،پول باثبات ،آزادی تجارت بینالملل و مقررات اعتبارات،

پی داشته است .همین امر ،عدم اطمینان بخش خصوصی را افزایش داده

آزادی اقتصادی جهان و ایران در پنج حوزه مهم اندازه دولت ،نظام حقوقی
نیروی کار و کسبوکار پرداخته است.

و موجب خروج آنها از صحنه فعالیت اقتصادی شده است .در ضمن این

خالصه وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی در گزارش فوق اینگونه

اتفاق ،بر تجارت خارجی کشور نیز اثری سوء برجای گذاشته است.

ارزیابی شــده اســت :درحالیکه شــاخص آزادی اقتصادی جهانی طی دهه

کاهش بوروکراسی و تقویت زیرساختها در جهت بهبود فضای کسب کار:

اخیر از رشــد متوســط ســاالنه  0/18درصد برخوردار بوده اســت ،ایران طی

وضعیت بد سهولت کسبوکار سبب افزایش هزینههای تجارت دوجانبه

دوره مذکــور نرخ کاهشــی  -1/8درصــد را تجربه کرده که کاهش رتبه ایران

بیــن ایــران و شــرکای تجــاری و همچنیــن کاهش تولید داخلی میشــود .با

در این شاخص از ( 141سال  )2010به ( 158سال  )2018را به دنبال داشته

تالش در جهت کاهش بوروکراســی و تقویت زیرســاختها در امر تولید و

اســت؛ بر این اســاس ،ایران در میان  162کشــور جهان تنها از چهار کشور

تجارت مرزی ،میتوان هزینههای مشهود و نامشهود تولید و تجارت نظیر

آنگوال ،لیبی ،سودان و ونزوئال وضعیت بهتری داشته است.

اتالف زمان را کاهش داد.

بررســی حوزههای مختلف تشــکیلدهنده شــاخص آزادی اقتصادی ایران

ضرورت ایجاد ثبات در سیاستگذاریها :قوانین کشور مدام در حال تغییر

نشان میدهد که معیارهای مرتبط با چاالکی دولت تنزل کرده و به عبارتی

اســت و بخشــی از آن نیز قدیمی و منطبق با مســائل روز جهانی نیســت.

طی گذر زمان ،دولت بزرگتر شده است.

این امر موجب شده تا کشور همچون سایر کشورهای جهان ،آزادی ورود

افزایــش ســهم مصــارف دولــت از کل مصــارف (بخــش خصوصــی +دولت)

خروج سرمایه نداشته باشد و نتواند از منافع سرمایهگذاری خارجی منتفع

موجب بزرگ شــدن اندازه دولت شــده اســت .عالوه بر آن ،به روز نبودن،

شــود .در ضمــن همیــن تنــوع ،قدیمی بــودن و تغییــرات پیدرپــی قوانین،

وجــود تناقــض ،تعــدد و عــدم همراســتایی قوانیــن بــا فعالیتهــای بخش

موجب عدم اطمینان فعالین بخش خصوصی شده و از هر نوع کسبوکار،

خصوصــی و تنظیــم قوانیــن در راســتای تصدیگری بیشــتر دولــت درعمل

شــامل فعالیــت در زمینــه تجــارت خارجــی ،جلوگیــری بــه عمــل آورده

کاهش کیفیت مقررات کشــور را به دنبال داشــته اســت که تبلور آن را در

است.

کاهــش آزادی اقتصــادی و اثــر نامطلوب آن بر توســعه فعالیتهای بخش

رفع تحریمها و خروج از فهرست سیاه  FATFالزمه بهبود آزادی اقتصادی:

خصوصی و ظهور بنگاههای غیرخصوصی (خصولتی) میتوان دید.

محدودیتهای ناشــی از تحریم که اخیرا ًتشــدید شــده اســت و همچنین

باثباتــی پــول از شــاخصهای مهــم و مؤثــر بــر آزادی اقتصــادی اســت کــه

قرار گرفتن در فهرست سیاه  ،FATFمحدودیتهای شدیدی برای فعالین

نوسانات زیاد پول ملی در مقابل سایر اسعار و همچنین عدم ثبات قیمتی

اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت .بــرای اینکــه کشــور در زمینه عوامــل مؤثر بر

(تورم پر نوسان و افزایشی) طی دهه اخیر در کشور سبب نزول وضعیت

تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سرمایه ،نقلوانتقال ارز ،کاهش تفاوت

ایران از این حیث شده است.

قیمــت ارز در بــازار رســمی بــا بازار ســیاه ،حذف نوســانات شــدید قیمتی و

در حوزه آزادی تجارت بینالملل بهعنوان یکی دیگر از مؤلفههای بااهمیت

انعقــاد موافقتنامههای تجــاری و همچنین ظهور بخش خصوصی موفق

شاخص آزادی اقتصادی ،علیرغم بهبود نسبی شاخص سهولت کسبوکار

باشــد ،الزم اســت که تحریمهای اقتصادی حذف و ایران از فهرســت سیاه

ایران در زمینه تجارت مرزی ،به دلیل وجود موانع تجاری تنظیمی (شامل

 FATFخــارج شــود .بهواقــع ،یکــی از علــل مهــم بــد بــودن شــاخص آزادی

موانــع غیرتعرفــهای و هزینه انطباق صادرات و واردات) ،اختالف قیمت ارز

اقتصادی کشور ،بهخصوص در حوزه آزادی تجارت بینالملل ،تحریمهای

در بازار آزاد و رســمی و عدم وجود شــرایط نقلوانتقال ســرمایه در ســطح

اقتصادی و قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه  FATFاست.

بینالمللــی و از همــه مهمتــر محدودیتهای ناشــی از تشــدید تحریمهای

منبع :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

بررسی حوزههای مختلف تشکیلدهنده شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان میدهد که معیارهای مرتبط با چاالکی
دولت تنزل کرده و به عبارتی طی گذر زمان ،دولت بزرگتر شده است
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برنامه شرکت سیمانشرق
بـرای ارائه برگ زرین دیگری
ازافتخارات خود
به گفته معاون بازار یابی و فروش شركت سیمان شرق ،این

شرکت به عنوان بزرگترین تولیدكننده سیمان در شرق كشور
بــا خطــوط تولیــد جدیــد و بــروز شــده و همچنین تنــوع بینظیر
محصوالت تولیدی در سطح كشور تصمیم دارد به لطف وجود
تــاش بــی وقفــه نیروهای متخصــص و متعهد و همــكاران خود
در ســال 1400برگ زرین دیگری از تاریخ  65ســال تأســیس این
شرکت را ورق بزند و بر افتخارات خود بیفزاید.
دکتر ســید محمدرضا طباطبایی با اشــاره بــه برنامهریزیهای
شــرکت ســیمان شــرق بــرای ســال 1400گفــت« :در زمینــه تولیــد
در این شــرکت ،برنامهریزی شــده اســت که با اســتفاه حداكثری
از ظرفیــت خــود بــه تولید  2میلیون تن در ســیمان خاكســتری و
 320هزار تن در ســیمان ســفید برســد كه رسیدن به این اهداف
ارزشــمند قاعدتــا ً نیارمنــد برنامهریــزی منســجم كلیــه واحدهــای
دســتاندركار پشــتیبانی و تولید ،اســتفاده از تمامی ظرفیتهای
تخصصی كارشناسان و پیگیری مداوم و مستمر است و انشاءلله
به این هدف خواهیم رسید» .
معــاون بازار یابی و فروش شــركت ســیمان شــرق افــزود« :از
طرفــی ایــن میــزان تولید نیازمنــد بسترســازی در بازارهای فروش
داخلــی و صــادرات اســت .از این منظر نیز تالش شــده اســت كه
بازارهــای هــدف موثرتــر و كاراتــر از گذشــته مدیریــت شــوند كــه
بتــوان حجــم باالی تولید را با قیمتهای مناســب و ترکیب بهینه
محصــوالت تولیــدی به فروش رســاند .در این خصوص اســتفاده
حداكثــری از ظرفیــت حمــل ریلــی در صــادرات ،پیگیــری مســتمر
رفــع موانــع مرزی توســط شــركت ،هماهنگــی نرخگذاری با ســایر
كارخانجــات منطقــه و یافتن بازارهای جدید در دســتور كار ســال
جدیــد اســت و برنامهریــزی بــرای صــادرات  500هزار تن ســیمان
خاكســتری و 150هزار تن ســیمان ســفید شــده است .تحقق این
بودجه برابر رشد  %25صادرات شركت در سال جاری نسبت به
سال گذشته خواهد بود».
وی یــادآور شــد« :الزم بــه توضیــح اســت کــه از لحــاظ کیفــی

استفاده حداكثری از ظرفیت حمل ریلی در صادرات ،پیگیری مستمر رفع موانع مرزی توسط شركت ،هماهنگی
نرخگذاری با سایر كارخانجات منطقه و یافتن بازارهای جدید در دستور كار سال جدید است
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همــواره شــرکت ســیمان شــرق خــود را متعهــد بــه رعایــت ضوابط

درگیر اســت و متاســفانه شاهد مشکالتی در تامین این دو بخش

فــرا اســتاندارد بــرای کســب رضایــت مشــتریان خــود میدانــد و

مهــم محــرک تولیــد در ســال 1399بودیم که باعــث توقف خطوط

در ایــن راســتا در ســال جــاری بــا تقویت دســتگاه نظارتــی تولید و

تولیــد نیــز شــد .مدیریــت موثــر و پیگیری رفــع مشــکالت در حوزه

کنتــرل کیفیــت و نیــز آزمایشــگاه خود بر این مهــم اهتمام خواهد

صادرات بطور خاص رفع تعهدات ارزی و مشــکالت مرزها اعم از

ورزید».

زمینــی وریلــی و خــارج کردن ســیمان از قیمتگذاری دســتوری که

طباطبایــی بــا تاکیــد بر لــزوم هماهنگی ســازمانی بــرای تحقق

باعث شود جذابیت و رونق سرمایهگذاری در این صنعت بازگردد

اهــداف پیش روی شــرکت اظهــار کرد« :قاعدتــا ً تولید محصوالت

که این موضوع بحث مفصلی میطلبد ،از جمله مواردی هســتند

مختلــف از جمله ســیمان خاکســتری در انواع ردههــای مقاومتی،

کــه دســتاندرکاران و مدیــران ذیربــط دولتــی میتواننــد بــا درایت

ســیمان حفــاری چــاه نفــت کالس ،Gســیمان ســفید در انــواع

وتدبیر الزم برای کمک به این صنعت و از جمله این واحد تولیدی

مختلــف ،آهــک هیدراتــه و آهــک صنعتی و همچنین انــواع بتن و

اقدام کنند».طباطبایی در پایان گفت« :در این جا الزم اســت به

دیــوار پیشســاخته ،ســازمان منســجم ،هماهنــگ ،متخصــص و

این موضوع اشــاره شــود که اصوالًسخن از پشتیبانی و مانعزدایی

متعهدی را برای کنترل کیفیت این حجم از محصوالت میطلبد».

در حــوزه تولیــد مســئولیت ســنگین نهادهــای حکومتــی را در ایــن

وی ادامه داد« :سال 1400بنا به فرمایش مقام معظم رهبری

خصــوص روشــن و مشــخص میســازد چرا کــه اصوال ًاختیــارات و

مزین است به نامگذاری سال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها.

امکانــات فراوانــی در تحقــق ایــن شــعار گرانقدر در اختیار ایشــان

انتظار میرود در سال جاری دستگاههای مختلف دولتی و عمومی،

اســت چــه از منظــر قانونگــذاری بــه طــور کلــی که عمده از ســمت

ایــن نــگاه ارزشــمند را جهــت واحدهای تولیدی در دســتور کارخود

قــوه مقننــه اســت و بخشــی نیــز دســتورالعملها و بخشــنامهها

قــرار دهنــد» .معاون بازار یابی و فروش شــركت ســیمان شــرق با

وآئیننامههای قوه مجریه است وچه مدیریت اجرای آنها .فلذا به

اشاره به مشکالت فعاالن این حوزه حمایت دولت و رفع آنها شد

نظر میرسد عزم جزم و اراده راسخی باید در بدنه قوای مدیریتی

و افزود« :از منظر شرکت سیمان شرق مواردی مانند تامین انرژی

کشــور در این خصوص ایجاد و تحکیم و تعمیق شــود که در ســال

مــورد نیــاز تولیــد بــا تامیــن کامــل در طول ســال و قیمت مناســب

جاری شاهد تحقق این شعار و در ادامه در سنوات آتی به عنوان

به طور خاص برق وگاز ،از مشــکالتی اســت که این شــرکت با آن

یک فرهنگ مبارک باشیم».

شرکت سیمان شرق خود را متعهد به رعایت ضوابط فرا استاندارد برای کسب رضایت مشتریان خود میداند و در این راستا در سال جاری
با تقویت دستگاه نظارتی تولید و کنترل کیفیت و نیز آزمایشگاه خود بر این مهم اهتمام خواهد ورزید
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مدیرعامل گروه ساختمانی :c.i.c

فساد افـراد در سازمانهای باالدستی
مهمترین عامل دلسردی تولیدکننده است
مدیرعامــل گــروه ســاختمانی  ،c.i.cبــا تاکیــد بر لــزوم حمایت
قضایــی از تولیدکننــده در افشــای فســاد اداری از بــی تفاوتــی
درمقابــل فســاد افــراد در ســازمانهای بــاال دســتی مرتبــط گالیــه
میکند و آن را مهمترین عامل دلسردی تولیدکننده میداند.
گروه ســاختمانی ،C.i.Cابتدا به صورت انفرادی و بعد از آن به
صورت شــرکت و گروه ســاختمانی از ســال 1384شــروع به فعالیت
کرده اســت .اساســا برنامه و نگرش گروه اســتفاده از علم روز دنیا
بــه بهــای پیشــرو بــودن در این علم با انجام آزمایشــها و ریســکهای
مختلف در روشهای جدید ساختمان سازی است.گروه ساختمانی
C.i.Cاولین مجری دال مجوف در بخش مسکونی است و در طول
این سالها در ایران در بخشهای مکانیک ،دال مجوف و تاسیسات

راه تولیــد ،موثرتریــن پشــتیبانی ،حمایــت از مدیــران در مواجــه بــا

پیشــرو بوده اســت.گروه ســاختمانی C.i.Cپایه گذار سبک مدرن و

مفاســد اداری مرتبط در ســازمانها و نهادهای مرتبط با این بخش

صمیمی در پروژه های ساختمانی است و اولین گروه ساختمانی در

است».

ایران اســت که در بحث هوشمندســازی و اســتراتژی های خدمات

وی با گالیه از بروکراسیهای زمان بر اظهار میکند« :مهمترین

پــس از فــروش در مدل برندینگ در پروژه های ســاختمانی فعالیت

مولفــه بــرای تولید پارامتر زمان اســت که تمــام برنامهریزی و حیات

میکند .

اقتصــادی تولیدکننــده بــه آن بســتگی دارد و بزرگتریــن مانع تولید،

مدیرعامــل گــروه ســاختمانی  ،c.i.cدربــاره هدفگــذاری ایــن

ناکارآمدی قوانین و ســاز و کارهای ســازمانهای ذیربط اســت .این

شرکت به منظور ارتقای تولید کمی و کیفی در سال  1400میگوید:

مشکل فرصت را برای فساد اداری افراد با پیشنهاد تسریع در روند

«نزدیک به یک سال است که در حال تحقیق و برنامهریزی طرحی

اداری خارج از ضابطه دست و پاگیر و خروج از نوبتها و روندهای

در راستای توسعه تولید هستیم .ایده این طرح از ریزش درخواست

طوالنــی و فرسایشــی کــه همگــی تجربــه آن را داشــتهاند ،ایجــاد

فــروش بــه دلیل از دســت دادن قــدرت مالی متقاضیــان ،در بخش

میکند ».

تولیــد مســکن شــکل گرفــت و حــول محــور جــذب ســرمایه خــرد از

وی ادامــه میدهــد« :در حقیقــت امــروزه بــه هر برنامــه تولید،

طریــق فــروش متــری ســاختمان در مناطقی اســت که قــدرت خرید

بــه جــای آنکــه به عنوان یک فرصت اشــتغالزایی نگاه شــود و مورد

متقاضــی نیــز درایــن مــدت زمان تقویت شــده اســت .از این طریق،

حمایــت قــرار گیــرد ،تبدیــل بــه فضایــی بــرای رانــت و فســاد اداری

هم به تناسب تقاضا ،توسعه بخش تولید را خواهیم داشت و هم

میشود .

نقدینگــی کــم تــوان و ســرگردان را جــذب تولید و بازار ســرمایه دراز

نکتــه غمانگیــز ماجــرا ایــن اســت کــه ایــن رونــد به صــورت یک

مــدت خواهیــم کــرد  .جذابیــت طرح به دلیل میزان بازگشــت ســود

توافق جمعی و روند ناگزیری از روال تولید در نظر گرفته میشود.

سرمایه برای سرمایهگذار خرد خواهد بود ».

چنانکــه افــراد متخلــف در ســازمانها بدون هیچ ترســی به توســعه

دکتر فرزاد خاطفی ،با اشاره به ضرورت حمایت از مدیران بخش
خصوصی ،میافزاید« :با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و پیچیدگیهای

دامنــه نفــود خــود پرداختهانــد و بــه دنبــال گســتردهترکردن دامنــه
توانایی این فساد اداری هستند».

گروه ساختمانی  c.i.cدر سال  1384به ثبت رسیده است و با تکیه بر تجارب و تخصص مدیران و پرسنل مجرب و
کارآزموده ،که پیش از این در عرصه عمران و آبادی کشور تجارب و قابل مالحظهای کسب کرده بودند
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وژیه انهم صدای تولید
وژیه انهم صدای تولید
مدیرعامل گروه ساختمانی  ،cicحمایت قضایی
از تولیدکننــده بــرای افشــای ایــن قبیــل فســادها
و شناســایی افــراد و تیمهــای متخلــف در ادارات و
ســازمانها را بــرای برخــورد و در نهایــت ریشــهکن
شــدن این آفت از سیســتم اداری پیشــنهاد میکند.
خاطفــی تجربیــات خــود را در ایــن رابطــه اینگونــه
تعریــف میکند« :تجربه شــخصی بنده در یک مورد
مربوط به اداره اســتاندارد اســت که شــرکتی رســمی
زیــر نظــر اتحادیــه مربوطــه ،بــرگ اســتاندارد جعلــی
بــه مــن پیشــنهاد داد که بالفاصله مراتــب را به اداره
اســتاندارد ،اتحادیــه مربوطــه و نیــز مراجــع قضایــی
اطــالع دادم .در نهایــت دو ســال در دادگاههــای
مختلــف درگیــر اثبــات مشــارکت نداشــتن در جــرم
بــودم در حالی که شــرکت مربوطــه همین امروز هم
بدون کوچکترین بازخواســتی مشــغول بــه فعالیت
اســت  .شــب عیــد امســال بــه دفتری دعوت شــدم.
یک مجری با سابقه و شناخته شده صدا و سیما به
همــراه تیمــی که خــود را کارکنان رســمی و رده باالی
شهرداری معرفی کردند ،درجلسه حضور داشتند .در
کمال شفافیت و بدون کوچکترین ترس و واهمه از
پیگرد قانونی ،به بنده پیشــنهاد کوتاه کردن پروســه
اداری از شــش مــاه بــه کمتر از چنــد هفته در ارتباط
بــا مســاله مربوطه در قبــال دریافت چندیــن میلیارد
تومــان وجــه نقــد به عنــوان کارمزد را مطــرح کردند.
قطعا اگر بنده از حمایت قضایی برخوردار باشم برای
شناســایی و پیگیــری قانونــی ایــن تیــم همین لحظه
اعــالم آمادگــی میکنــم ».وی میافزایــد« :وقتی این
اتفــاق و این جلســه و دعوت را بــا همکاران در میان
گذاشــتم ،همــه بر ایــن باور بودنــد کــه ارادهای برای
مقابله با این قبیل پیشنهادها نیست .از آن مهمتر
بیتفاوتــی درمقابــل اصــالح قوانیــن و بیانگیزگــی
مالــی افــراد در ســازمانها ایــن بــاور را قویتر و حتی
در برخی موارد تعمدی قلمداد میکند».خاطفی در
پایان خاطرنشــان میکند« :به هرحال تولیدکننده و
کارآفریــن بــودن قصــدی واالتر از بهرهمنــدی مالی را
دنبــال میکند و بزرگترین پیشــتیبانی از تولیدکننده
حمایــت قانونی ،ارزشــی و فرهنگــی از موفقیتهای
اوســت .متاســفانه بیتفاوتــی درمقابــل فســاد افراد
در ســازمانهای باالدســتی مرتبــط ،مهمتریــن عامل
دلســردی تولیدکننده در مســیر پر ماجرا و پر ریسک
تولید است».

47
47

روزانهمع
عصصررااقتقتصاد
صاد
روزانهم

مدیرعامل شرکت قند و شکر نیشابور:

نظام اقتصادی رانـت افـزا شده است

مدیرعامل شرکت قند و شکر نیشابور ،با انتقاد از سیاستهای دولت

افزایــش هزینــه نهادههــای کشــاورزی ،قیمــت غیــر منطقــی چغنــدر در

و عملکرد نظام بانکی گفت که اقتصاد پنهان ،غیر رسمی و سیاه ،سهم

مقایســه با محصوالت رقیب باعث کاهش چشــمگیر کاشت چغندرقند

باالیــی در اقتصــاد کشــور را از آن خــود کــرده و در کل نظــام اقتصادی

در ایــن منطقــه شــده اســت ،ازایــن رو یکــی ازاهداف اســتراتژیک تعیین

رانتافزا شده است.

شــده بــرای کارخانــه قنــد نیشــابور در ســال  ۱۴۰۰بــه منظوررفــع موانــع

شــرکت قنــد و شــکر نیشــابور در ســال  ۱۳۴۴در اداره ثبــت شهرســتان

تولیــد ترغیــب کشــاورزان منطقــه بــه کشــت چغنــدر بــا ارائــه خدمــات

نیشــابور ،تاســیس و در ســال  ،۱۳۵۰ســهامی عام شــد .مرکز اصلی این

مکانیزاســیون بــه آنهــا ،توزیــع نهادههــای کشــاورزان اعــم از کــود ،بذر و

شــرکت در کیلومتر  ۲۰جاده قدیم نیشــابور به ســبزوار است .قنیشا در

ســم درزمان مناســب ،انجام آزمایشــات خاک ،ارائه مشــاورههای رایگان

بهمن سال  ،۱۳7۴در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

بازرســان کشــاورزی بــه منظــور افزایــش راندمــان درهکتــار و جلوگیــری

دکتر محمود شهراســبی درباره هدفگذاری شــرکت قند و شکر نیشابور

از صدمــات احتمالــی آفــات ،ارائــه نــوار تیپ رایــگان پرداخت مســاعده و

بــه منظــور ارتقــای تولیــد کمــی و کیفی در ســال  ۱۴۰۰گفــت« :با عنایت

هزینههای کاشــت چغندر به منظور حمایت از قشــر زحمتکش کشــاورز

بــه کاهــش منابــع آبــی اســتان بــه خصــوص دشــت نیشــابور و فیــروزه

است».

با افزایش به کارگیری نیروهای کارآمد وباتجربه وباالبردن انگیزه کارتیمی  ,استفاده از تکنولوژی روز دنیا
با امکانات داخلی و نادیده گرفتن تحریمها به منظور افزایش راندمان کاری و کاهش زمان توقفات  ,بهبود فرآیند تولید می باشد
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به گفته مدیرعامل شــرکت قند و شــکر نیشــابور کشــت چغندر عالوه بر

نیمایی تهیه میشود.حمایت دولت در زمان تهیه بذر مناسب با تخصیص

تامین شکرمورد نیاز کشور در بحث ایجاد اشتغال ،تناوب زراعی و احیای

ارز بــه منظــور در اختیــار قراردادن به کشــاورزان و ترغیب آنهــا و نیز ارائه

اراضی کشاورزی بسیار تاثیرگذار است.

تســهیالت بــا نــرخ بهره پایین بــه کارخانجاتی که نیاز بــه نقدینگی دارند،

وی از اقدامــات در دســتور کار ایــن شــرکت بــه منظــور پشــتیبانی از حوزه

اقدامــی ضــروری اســت تــا در پرداخت بهنگام طلب چغنــدرکاران وقفهای

صنعــت و تولیــد خبــر داد و افــزود« :بــا افزایــش بــه کارگیــری نیروهــای

پیش نیاید».

کارآمــد و باتجربــه و باالبــردن انگیــزه کارتیمی ،اســتفاده از تکنولــوژی روز

وی اظهــار کــرد« :بــه جــای تصمیمات عجوالنــه مبنی برفروش شــکرهای

دنیــا بــا امکانــات داخلــی و نادیــده گرفتــن تحریمهــا بــه منظــور افزایش

وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ باالتر از شکر تولید داخل که باعث بهرهوری

راندمــان کاری و کاهــش زمــان توقفــات ،فرآینــد تولیــد بهبــود خواهــد

دالالن و برهم خوردن تعادل بازار شکر میشود ،راهکارهای مناسب ارائه

یافت».

شــود ،چرا که این رفتار حمایت شــفاف از واردات و زمینه ســاز فســاد در

وی ادامــه داد« :ســالمت و کیفیــت محصــول تولیــدی ازاهــداف مهم این

بازار شکر است».

مدیریت اســت که در راســتای رســیدن به آن کلیه اقدامات دراولویت کار

وی همچنیــن خواســتار حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی و صمــت از

قرار دارد ».شهراسبی به این نکته اشاره کرد که  « :از خواستههای به حق

کارخانجات قند و حمایت ازتولید داخل شد.

صنایع قند کشور  ،اعالم قیمت منطقی چغندر درزمان مناسب به منظور

شهراســبی ،به مشــکالت موجود در حوزه قند و شــکر اشــاره کرد و گفت:

ترغیب کشاورزان به کاشت است که باید توسط دولت انجام شود ».

«عــالوه بــر تحریمهــا و حصــر اقتصــادی ،قیمتهــای مــواد اولیــه دراثــر

وی بــا انتقــاد از عملکــرد دولت در این حوزه افزود« :کشــت چغندر عالوه

تکانههای ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بســامد ثبات ندارند ،ارزش پول

بر تامین شــکر مورد نیاز کشــور در بحث ایجاد اشــتغال ،تناوب زراعی و

ملــی و قــدرت خریــد به طور مســتمر کاهــش مییابد .قوانیــن و مقررات

احیای اراضی کشاورزی بسیارتاثیر گذار است .متاسفانه دولت با دخالت

مربوط به فعالیتها ثابت نیســتند و براســاس سالیق فردی و دستگاهی

در کار بخــش خصوصــی درایــن زمینــه کوتاهــی میکند و اجــازه نمیدهد

تغییــر میکننــد ،تامین مالی (نظــام پولی و بانکی) هزینه باالیــی دارد ،در

که تولید شــکر در کشــور توســعه یابد .درصورتی که قیمت چغندر قند به

زمینــه اخــذ مجوزات و پروانههای فعالیت ،بروکراســی و مــوازیکاری زیاد

موقع اصالح نشود و کشاورزان به کشتهای رقیب ازجمله گوجه فرنگی

اســت و بیــن دســتگاههای اجرایی هماهنگی وجود نــدارد ،تکنولوژیهای

و ســیب زمینی روی آورند ســریال افزایش تولید این محصوالت و کمبود

تولیــد قدیمــی اســت و دســتگاهها و ماشــینآالت کارخانجــات بــه روز

تولید شکر مجددا تکرار میشود».

نشــدهاند ،رویکردهــای صنفــی ،ســندیکایی در تشــکلهای کارفرمایــی و

مدیرعامــل شــرکت قنــد و شــکر نیشــابور ادامــه داد« :حــذف نرخگــذاری

کارگری اعمال نمیشــود ،شــرایط اقتصادی نامناسب است و رکود تورمی

دستوری برای کاالهای تولیدی که یارانه و یا تسهیالت خاصی نمیگیرند

وجــود دارد».وی افــزود« :نــرخ رشــد تــورم ،بیرویــه و بــه صــورت مزمن و

از جملــه شــکر اقــدام دیگــری اســت کــه در ایــن حــوزه بایــد صــورت گیرد.

ســنواتی اســت ،بازار بــورس اوراق بهادارغیرشــفاف ،کم عمــق و ناکارآمد

دولــت تســهیالت خــاص و یارانــهای برای تولید شــکر پرداخــت نمیکند و

شــده اســت ،اقتصاد پنهان ،غیر رســمی ،سهم باالیی در اقتصاد کشور را

تمامی نهاده های مورد نیاز از کشــت چغندر تا تولید شــکر از قبیل کود،

شامل میشود و در کل نظام اقتصادی رانتافزا شده است که همه این

سموم ،قطعات و لوازم خط تولید و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و

موارد موانع تولید هستند و باید اصالح شوند».

خودروسازان دلیل عدم تولید این قبیل خودروها را عدم توجیه اقتصادی اختالف قیمت سه میلیون میدانند
بنابراین باید مشوقی برای خودروساز که در بورس است در نظر گرفته شود تا ضرر نکند
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ضرورت تشکیل نهاد ناظر بر زنجیره صنعت پلیمر
پتروشیمی ها قدرتمندند  ،بنابراین در بازی رقابت صنعت پلیمر حتما شکست می خورد ولی اگر نهاد ناظری
سود زنجیره را بهینه توزیع کند ،همه منتفع خواهند شد.
اشاره :صنعت پلیمر به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره های پایین

در این گفتگو به آن اشاره می کند.

دست ،صنایع پتروشیمی طی چند دهه اخیر در کشور گسترش فراوان

در راستای عملیاتی کردن شعار سال می خواستم با شما گفتگو

یافته اند و محصوالت تولیدی این صنعت در تمامی عرصه ها کاربرد

کنیم ،یکی از عباراتی که مکرر از زبان تولید کنندگان خطاب به مسئولین

داشــته و چشــم انداز بازار آن نیز همچنان رو به گســترش اســت .از

بیان می شود این است «:حمایت نخواستیم ،دخالت نکنید» ،در همین

کشاورزی تا صنایع های تک به محصوالت تولیدی این صنعت وابسته

ابتدا نظر شــما در مورد این ترجیع بند می خواســتم جویا بشــوم؟ دوم

هستند و با توجه به افزایش روز افزون تولیدات پتروشیمی ایران می

اینکه شما برای رفع موانع مقابل تولید ،چه اولویت بندی را توصیه می

تواند در جایگاه نخست منطقه از نظر محصوالت پلیمری قرار گیرد.

کنید؟

امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .چرایی ایــن موضــوع را در گفتگویی با

در این روزهای سخت که تحوالت سیاسی اقتصادی و اجتماعی زیادی

رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دکتر سعید ترکمان

را باید از سر بگذرانیم با انتخاباتی که پیش روی ما قرار دارد و به طور حتم

دهنوی جویا شــدیم .وی در گفتگویی که مشــروح آن را در ادامه می

تولیدکننــدگان هــم نیاز به تریبــون دارند تا بتوانند نقطه نظراتشــان را به

خوانید از مشکالت زنجیره تولید پلیمر گفت .مشکالتی که در آن مواد

مسئولین و تصمیم سازان منعکس بکنند ،ممنون از شما که این فرصت

اولیه صنایع پلیمر زیر قیمت جهانی صادر می شــود و تولیدکنندگان

را فراهم می کنید.

پلیمــر همــان مــواد را با قیمتی تا  40درصــد گرانتر قیمت های جهانی

در مــورد عبــارت حمایــت نخواســتیم بــه نظــر من یک عبارت شــعاری

باید خریداری کنند .وی در سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها»

اســت ،وظیفه حاکمیت ایجاد بســتر مناســب است و هیچ تولید کنندهای

برای رفع مشکالت صنعت پلیمر ایران راهکاری پیشنهاد می کند که

نمی تواند بدون ایجاد بستر مناسب فعالیت کند .وقتی نرخ ارز تغییراتش

وقتی در هیات دولت در مورد صنعت پتروشیمی صحبت می شود ،وزارت دفاع به دلیل صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح مالک چند پتروشیمی
هست؛ وزارت نفت مالکیت بخشی از واحدهای پتروشیمی را دارد؛ وزارت تعاون هم مالکیتی بخش دیگری از پتروشیمی ها را در اختیار دارد
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رخ می دهد درست است که این تغییرات را می توانیم سیاسی بدانیم ولی

عرضه می کنیم و من تولید کننده به خاطر رقابت منفی ایجاد شده مجبورم

حوزه اقتصاد و هرفعال اقتصادی از این تغییرات متاثر می شود از واسطه

مواد پتروشیمیایی که در داخل تولید می شود را تا این حد گرانتر از مشابه

بی اخالقی که با این نوســانات برای خود کســب ســود می کند تا آن تولید

وارداتی خریداری کنم.
با توجه به اینکه صنایع پتروشــیمی ســود خود را در صادرات می

کننده ای که قیمت تمام شــده اش از قیمت فروشــش بیشــتر شــده ،همه
تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرند.

بینند به خصوص بعد از سال  97و اوج گیری تحریم ها ،شاهد هستیم

امــا مــن مــی خواهم بــه صورت خــاص به مانــع زدایــی در حیطه پلیمر

که صنایع پتروشیمی به جای عرضه داخلی به دنبال صادرات می روند تا

بپردازم زیرا در حیطه کالن مشــکالت زیادی هســت که همه به آن اشــاره

درآمد ارزی بیشــتری داشــته باشند .این در حالی است که ارزش افزوده

کرده اند و این مشــکالت کالن هم حدود  50ســاله که گریبانگیر اقتصاد

حاصار صنایع پایین دستی از جمله پلیمر در این روند نادیده گرفته شده

ایران بوده و هست ،بنابراین تکرار مکررات خواهد بود.

است .این نادیده گرفتن چه دلیلی دارد؟

مــا در ســبد پلیمــر کــه از اشــتغالزاترین و ارزآورتریــن صنایــع هســت و

شــاید از حوصلــه بحــث و ایــن گفتگو خارج باشــد ولی مــن در توضیح

براســاس بررســیهایی که انجام داده ایم به این جمع بندی رســیده ایم که

بایــد بگویــم کــه ایــن یک دروغ بزرگی اســت که به ما می گوینــد .اول اینکه

ظرفیــت نصــب شــده بخش خصوصــی در صنعت پلیمرطی ســالها بالغ 20

تولید پتروشــیمیها ســاالنه  84میلیون تن اســت و بســیاری از این تولید

میلیون تن اســت که در پایین دســت صنعت پتروشــیمی قرار دارد و عموم

بین مجتمعی است که به اینها کاری نداریم .ما به طور مشخص در مورد 8

آنها واحدهای کوچک و متوسط بوده و پروانه بهره برداری از وزارت صمت

میلیون تن ظرفیت پلیمر تولیدی آنها صحبت می کنیم که  3.3میلیون تن

دریافت کرده اند.

این تولید را به ما فروختن و ما کل نیازهای داخل را تامین کردیم.

ایــن عــدد  20میلیــون تــن را نگهدارید حال به آمار تقاضــای مواد اولیه

در ســال گذشــته رکورد شکنی صادرات محصوالت کشاورزی را با 6.5

این واحدها توجه کنید .براساس آمارهای ساالنه ،باالترین خرید مواد اولیه

میلیارد دالر شــاهد بودیم ،این محصوالت حتی به صورت فله هم نیاز به

پتروشــیمیایی صورت گرفته از ســوی این شــرکتها طی ســالهای گذشته که

بســته بنــدی دارد ،حداقــل این بســته بندی گونی اســت که توســط صنایع

از طریــق بــورس کاال انجــام شــده معــادل  3.3میلیــون تن بــوده و با توجه

پلیمری تولید می شود .بنابراین در سال  99ما با نصف مواد اولیه پلیمری

بــه اینکــه ما مجبوریم از ســاالنه  300هزار تــن هم مواد بازیافتی به صورت

تولید شده توسط صنایع پتروشیمی ،پیشران بسته بندی های محصوالت

قانونی هم بهره ببریم در کنار این ارقام اگر واردات مواد اولیه صورت گرفته

صادراتی هم بوده ایم .حتی اگر این بخش را نادیده بگیریم ،صنایع پلیمر

را هــم لحــاظ کنیــم کل مصــرف مواد اولیه صنعت پلیمر رقمــی معادل 5.5

در سال  99بالغ بر  2میلیارد دالر هم کاالی نهایی صادر کرده اند.

میلیون تن در سال خواهد بود.

در مقابــل بیاییــم آنســوی زنجیــره را ببینیــم یعنــی آن بخــش از مــواد

از ســوی دیگــر اگــر فــرض کنیــم از  20میلیون تن ظرفیت نصب شــده

پلیمری که مســتقیم توســط صنایع پتروشــیمی صادر شــده را مورد بررسی

واحدهای پلیمری حدود  5میلیون تن فرسوده شده و دیگر توجیه اقتصادی

قرار دهیم .میانگین قیمت فروش هر تن از این مواد اولیه پلیمر که توسط

ندارند ،می ماند  15میلیون تن تنها  5.5میلیون تن آن زیر بار تولید است؛

پتروشــیمی های صادر شــده  800دالر بوده اســت .چهار میلیون تن ضرب

یعنی حدود 30تا  35درصد از ظرفیت صنعت پلیمر کشور فعال است.

در ایــن  800دالر مــی شــود معــادل  3.2میلیارد دالر صادرات که مســتقیم

جالب اینه که اعداد و ارقام پژوهشگاه پلیمر نشان میدهد که ایران از
لحاظ تعداد متخصص پلیمر هفتمین کشور دنیا است.
به عبارتی هیچ محدودیتی از لحاظ نیروی انسانی در این صنعت
در کشور نداریم؟
ما نیرویی که در ایران می توانیم با حقوق ماهانه  6تا  7میلیون تومان
جذب کنیم ،صنایع کشور ترکیه برای جذب این نیرو باید ماهانه 3هزار دالر

از محل صادرات مواد اولیه پلیمری توسط صنایع پتروشیمی حاصل شده
است.
پس این دروغ چرا تکرار می شود؟
چنــد دلیــل دارد .اول اینکه ما کارشــناس اقتصادی حــوزه پلیمر ندارم،
دوم اینکــه تعــدد واحدهــای مــا زیــاد اســت و این واحدها هــم تعدد موضع
دارند و هم صدا نیستند.

پول بپردازد .ما برقی که در کشور مورد استفاده قرار می دهیم در مقایسه

امــا در مقابــل فقــط چند تا پتروشــیمی داریم و وقتــی در هیات دولت

با کشورهای منطقه حدود یک سی ام قیمت دارد .اینها همه فرصت است.

در مــورد ایــن صنعت صحبت می شــود ،وزارت دفاع به دلیل صندوق های

به رغم این فرصتها ،در موضوع مانع زدایی مشکل ما در حیطه مواد

بازنشســتگی نیروهای مســلح مالک چند پتروشــیمی هســت؛ وزارت نفت

اولیه است .در بخش مواد اولیه جذاب به دلیل آنکه رگالتوری وجود ندارد

مالکیت بخشی از واحدهای پتروشیمی را دارد؛ وزارت تعاون هم مالکیتی

و شــبکه ای نداریم که باال دســت و پایین دســت را با هم بهینه کند ،ما در

بخــش دیگــری از پتروشــیمی هــا را در اختیــار دارد .بــه ایــن ترتیــب صنعت

سال گذشته مجبور شدیم در بورس برای خرید مواد اولیه رقابت کنیم .و

پتروشیمی به نوعی از نظر مالکیت دولتی یا عمومی است.

این رقابت در ســال گذشــته باعث شــده مواد اولیه برای تولید کننده ما در

اما در مقابل ما  8هزار واحد صنعتی هستیم و  10هزار واحد صنفی که
اوال ًپراکنده ایم ،دوما ًصدای ما رسا نیست ،سوما ًهم صدا نیستیم .به طور

مقایســه با دیگر کشــورها حدود  12.5درصد گرانتر تمام شــود.وقتی دقیق
می شویم می بینیم که در اثر این رقابت در مواد اولیه جذاب مثل «پی وی

مثال هنوز برخی از همکاران من معتقدند که باید مبنای محاســبه قیمت

ســی» و «پلی پروپیلن» با قیمتهایی  30درصد گرانتر فوب خلیج فارس

مواد اولیه ما  4200تومان باشد.

بتمام تشکلها دنبال این هستیم که پتروشیمی ها به ما فرمول قیمت گذاریشان را اعالم کنند ،بازار صادراتی شما کجاست؟ به ما نشان بدهید .اما امروز
پتروشیمی ها آنقدر امپراطوری بزرگ و غیر قابل دسترسی برای خودشان درست کردن و هیچ نوع پاسخویی به من مصرف کننده ندارند
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روزانهمعصراقتصاد
در حالی که با قیمت  4200تومان مواد اولیه به دست شما نمی رسید.

دقیقاً ،البته در حال حاضر در بین همکاران من فضا خیلی عوض شده
است.
در آخرین دستورالعملی که در رابطه با قیمت گذاری نهایی شد ،به
 95درصد قیمت صادراتی رسیدید؟
بــا توجــه بــه اینکــه مــن خــودم بــه عنــوان نماینــده اتــاق در تدویــن ایــن
دستوالعمل نقش داشتم به اینجا رسیدیم .ولی شما همین نکته را ببینید،
ما کاالیی طرف هستیم که بسته بندی آن با استاندارد جهانی مطابقت ندارد؛
بــه دلیــل آنکه پتروشــیمی های فعال در ایران فرســوده هســتند امــکان ارایه
محصــول بــا اســتانداردهای روز دنیا را ندارند .عموما ًپتروشــیمیهایی که در
ایران فعال هســتند از روز اول ماشــین آالتشــان دست دوم خریداری شده و
عمر باالی  40ســال دارند و حتی نســل آنها عوض شــده اســت و ما به عنوان
صنایع پایین دست باید همه هزینه ها را بدهیم.
نکتــه دیگــر اینکــه در ابتــدا قرار بود ،قیمت گذاری براســاس فوب باشــد
ولی عنوان شــد که هیچ کدام از محصوالت پتروشــیمی قیمت گذاری خلیج
فارس ندارند .قرار شد قیمت صادراتی مبنا در نظر گرفته شود .در این شرایط
پتروشــیمی ها هم که بنگاه اقتصادی هســتند ،گران ترین بازارهای صادراتی
را انتخاب می کنند که میانگین  15درصد از فوب خلیج فارس گران تر است.
بعد ما را با مدیریت درجه بندی محصول ( ،)Gridوارد بازی رقابت می کنند.
بــه ایــن صــورت عمل می کنند که محصولی پرتقاضــا را کمتر تولید می کنند.
قیمت پت ( )PETدر رقابت داخلی  82درصد رشد کرد .در این شرایط تولید
کننده ایرانی باید با تولید کننده ترک هم رقابت کند و محصولش را بفروشد!
اگــر بخواهیــم موانــع تولید را در صنعت پلیمر دســته بنــدی کنیم عمده
ترین چیزی که در این صنعت نیاز داریم ،مواد اولیه قابل دسترس و با قیمت
منصفانه است.
سهم مواد اولیه چند درصد از قیمت تمام شده شما است؟
براســاس تعریــف صــورت گرفتــه وزارت صمــت پذیرفتــه شــده کــه
در صنعــت پلیمــر  65درصــد از قیمــت تمــام شــده محصــول بــه مواداولیــه

اما به هرحال صنایع پتروشیمی هم حرفها و البی های خودشان را دارند.
شــما بــا یک انحصــار فروش در بــازار خودتان درگیر هســتید .اگر از
ســوی تشــکلهایی ماننــد شــما مدیریــت تقاضا اتفــاق بیفتد میتــوان با این
انحصار فروش مقابله کرد؟
ً
در چهل سال گذشته همه این راه حلها را تقریبا تجربه کردیم و نتیجه

برمــی گــردد .چــون بخــش زیــادی از صنایــع پلیمری تــک مرحله ای بــوده یا با

نــداده اســت .مــا هــم معتقد هســتیم که بــازار بایــد بازار آزاد باشــد و مســیر

سیســتم اکســترودر( )Extruderکار مــی کننــد و یــا بــا سیســتم اینجکشــن

خودش را برود .پیشنهاد ما به صورت مشخص این است که باید یک رگالتور

( )Injectionهســتند .در یــک فراینــد گرمــا دهــی ظرف چنــد دقیقه تبدیل به

در بازار حضور داشته باشد تا بازار بهینه شود.

محصــول نهایــی مــی شــود .در ایــن فراینــد قیمت مواد اولیه بســیار اثــر گذار
است.

ما در اتاق بازرگانی با دیگر تشــکلها از صنایع مختلف برای ســاماندهی
بــازار صنایــع پاییــن دســت بــه تجربــه دیگر کشــورها مراجعــه کردیــم .در این

بــه عبــارت ســاده تر با این شــرایط شــما با یک نهاد بــزرگ دولتی در
رقابت هستید.
همینطور است .البته قوانین خوبی هم تصویب شد .در بودجه  1400در

بررسیها دیدیم که کشورهایی مانند چین که موفق شدند صنایع خودشان
را توســعه دهنــد؛ آمــده اند و تالش کرده اند تــا مزیت را در کل زنجیره تولید
توزیــع کننــد و بــا همکاری تشــکلها بــه عنوان اجــزای رگالتورها ســاختاری را

مجلس تصویب شد که صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام مالیات بدهند،

ایجاد کرده اند که بر کل زنجیره نظارت کنند .در این ساختارها دیگر قیمت

البته بسیاری از واحدهای پتروشیمی در مناطق آزاد مستقر هستند و بعضی

گذاری نه دست باال دست بوده و نه در اختیار پایین دست.

از آنها معافیت های مالیاتیشــان  10ســال دیگر هم تمدید شــده؛ ولی پیش

در هــر صــورت هــم مــا و هــم پتروشــیمی هــا بنــگاه اقتصادی هســتیم و

بینــی مــا این اســت کــه جذابیت صادراتی برای پتروشــیمی ها کمــی کم رنگ

طبیعت بنگاه های اقتصادی به حداکثر رســاندن ســود اســت ،اما پتروشیمی

شود.

ها بسیار قدرتمند هستند و قدرت ما بسیار کم است ،بنابراین در این بازی

نکته ای که االن درگیر آن هستیم و وزارت صمت خیلی همراهی کرده،

رقابت ما حتما شکســت می خوریم ولی اگر نهادهای رگالتور در این زنجیره

احصاء مواد خام و نیمه خامی است که باید معافیت مالیاتشان سلب شود.

وجود داشته باشند و این سود زنجیره را توزیع کنند همه منتفع خواهند شد.

براســاس قانــون دولــت تا خردادماه باید این فهرســت را اعالم کند .ما تالش

مــن یــک مثــال ســاده برای شــما بزنــم ،ما در کشــور با بحــران آب مواجه

داریم اثبات کنیم پلیمری که مورد نیاز کشــور اســت مواد خام محســوب می

هستیم در سوی دیگر یکی از بخش های به روز صنایع پلیمر در ایران صنایع

شود.

تولیــد لولــه هــای پلــی اتیلن اســت کــه هم ماشــین آالت بــه روز دارنــد و هم
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وژیه انهم صدای تولید
در فروردین ماه  99به  48هزار تومان در اسفندماه  99رسید و چنین جهش
قیمتی رخ داد؛ ولی به دلیل شکل گرفتن یک گفتمان اولیه در زنجیره صنعت
پلیمر که البته با نقطه ایده آل فاصله دارد ،شاهد تنش هایی مانند صنعت
فــوالد نبودیــم .و هیــچ وقــت چالش تمامیــت خواهی مانند آنچــه در صنعت
فوالد شاهد هستیم ،در صنعت پلیمر نداریم.
یعنــی ایجــاد یک رگالتور در صنعت شــما ،شــدنی تر از صنعتی مثل
فوالد است؟
ما یک کمیته تنظیم بازار داریم که ذیل کمیته تنظیم بازار وزارت صمت
است .این یک مرحله بلوغ است یعنی موضوع قیمت گذاری در صنعت ما به
کمیته تنظیم بازار وزارت ارجاع داده نمی شود ،به ما این اختیار را داده اند که
خود صنعت برای قیمت گذاری تصمیم بگیرد.
البته در مواردی برخی از همکارانم از من گالیه می کنند که چرا حداکثر
خواهی را دنبال نکردید! ولی ما تجربه کردیم حداکثر خواهی در یک مقطعی
جــواب مــی دهــد ولی بــه هرحال رقیب ما هم رقیب قوی اســت و منتظر یک
اشــتباه از جانب ما اســت و ما باید بازی برد برد را تعریف کنیم و روی نقطه
قوتهایمان حساب کنیم .امسال هم با توجه به اینکه شعار سال رفع موانع
و پشــتیبانی از تولیــد بــوده ،مــا یک چیز بیشــتر نمــی خواهیم ،مــواد اولیه به
قیمت و در دسترس.
تا از این رقابت درون صنفی جلوگیری شود؟
تــا پتروشــیمیها نتواننــد بــا مدیریــت عرضــه و تولیــد ،شــرایطی را به ما
تحمیل کنند.

منبعblog.bizvibe :

شــما فرض کنید تحریم ها برداشــته شــود ،در این صورت شــما می
توانید این انحصار فروش را از طریق واردات بشکنید؟

ظرفیــت تولیــد کافــی نصب شــده موجــود داریــم ،امــا  60درصد ایــن ظرفیت

ما اگر بخواهیم ملی فکر کنیم ،به این نکته هم باید توجه داشته باشیم

بالاســتفاده مانده اســت .کافی است صنایع پتروشیمی مانند همه دنیا مواد

که پتروشــیمی ها با پول مردم ایجاد شــده اند .اگر به گفتمانی برســیم که از

اولیه را به صورت ال سی ( )LCداخلی در اختیار این تولید کنندگان قرار دهد.

حربه واردات استفاده بکنیم ولی اجرا نکنیم ،موافقم .کاری که بعد از برجام

تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن هم این اعتبار را به صورت ال سی ()LC

این کار را انجام دادیم .صنعت به پتروشــیمی میگفت ،قیمت شــما رقابتی

چند ماهه در اختیار کشاورزان قرار دهند .کاری که در همه دنیا مرسوم است

نیســت و من ترجیح میدهم که وارد کنم .التیماتوم میداد ،وارد مذاکره می

ولی این اقدام نیاز به نهاد ناظر و رگالتور دارد ،کار بین رشــته ای اســت .یک
دستگاه ناظر پای کار باشد ،مجلس همراهی کند و دیگر دستگاههای متولی
حمایت کنند.

شد.
یعنی امکان واردات به شما اهرمی برای مذاکره میدهد؟
بلــه و بــا توجــه بــه ال ســی هــای ( )LCیــک ســاله و شــش ماهــه کــه می

در بیان این کار به نظر ســاده اســت .تجربه نزدیک یا ســاده این موضوع

توانستیم اقدام به واردت مواد اولیه مورد نیاز کنیم .اما االن وضعیت شبیه

اتفاقــی بــود کــه در مــورد صنعت فــوالد رخ داد؛ دولت تالش کــرد برای توزیع

یک لطیفه شــده اســت .پتروشــیمی کاالی تحریمی و از کشــور خارج کرده و

مناسب سود زنجیره فوالد کل این زنجیره را وارد بورس کاال کند ولی به خاطر

چون کاالی تحریم است و ریسک دارد ،مجبور است با  25درصد زیر قیمت

مقاومت های شکل گرفته در مقابل این سیاست شاهد عقب نشینی دولت

آنرا به خریدار خارجی بفروشد .حاال در سال قبل همکاران من  300هزار تن

هستیم .به عبارت دیگر البی هایی که از منافع وضعیت فعلی سود میبرند،

مــواد اولیــه تحریمــی و وارد کردن با میانگین قیمت  30تــا  40درصد گرانتر از

تمــام تــالش خــود را بــه کار میگیرنــد کــه چنین نهــاد رگالتوری نتواند شــکل

قیمت جهانی.

بگیرد .از کجا باید این اعمال قدرت شکل بگیرد تا امکان شکل گیری چنین

این شــبیه یک لطیفه اســت و هیچ کس هم نیســت که بگوید چرا

نهاد ناظری ممکن شــود ،زیرا همانطور که پیشــتر اشــاره کردید وزارتخانه ها

مــن مصــرف کننده مواد اولیه مصرفیام را با قیمــت  30تا  40درصد گرانتر

به دلیل مالکیتی که در صنایع پتروشیمی ،انعکاس دهنده صدای پتروشیمی

از قیمت جهانی وارد میکنم؟ در حالی که در داخل کشور همان محصول

ها خواهند بود.
البته در پاسخ به سئوال شما باید تاکید کنم که من معتقدم بازار پلیمر
با بازار فوالد متفاوت است و نتیجه را هم ما در این تکانه ها در صنعت فوالد
شاهد بودیم .اما در مورد بازار پلیمر در حالی که ما در برخی از اقالم ()Grids
هــم افزایــش قیمت جهانی داشــتیم و هم ارز نیمایی هم افزایش داشــت به
طوری که در برخی از این اقالم پلیمر مثل پلی پروپیلن قیمت از 14هزار تومان

تولید می شــود و تولید کننده ،آنرا  25درصد زیر قیمت جهانی به خریدار
خارجی می فروشد؟!
ما باید یک مدل باید تعریف کنیم تا این اتفاقها نیفتد ،شاید هم ما و
هم پتروشیمی ها فراموش کرده ایم منافعمان کجاست.
در سال  1400فکر می کنید بتوانید به این نقطه برسید؟
امــروز شــاهد هســتیم کــه وزارت صمت در برنامه صــد روزه که برای رفع
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موانع می نوشتند از تشکل ها دعوت کردند و ما هم تالش داریم این بحث

کــه حتــی پتروشــیمی ندارد .تنها با چند قانون ســاده توانســته ایــن جایگاه را

و باز کنیم که قیمت گذاری باید منصفانه باشد.

پیدا کند .به طور مثال با کشورهایی که در حوزه مواد اولیه توانمند هستند

ما تمام تشکلها دنبال این هستیم که پتروشیمی ها به ما فرمول قیمت

یــا حضــور دارنــد قــرارداد امضاء کــرده و تعرفه صفر برای مــواد اولیه را در نظر

گذاریشــان را اعالم کنند ،بازار صادراتی شــما کجاســت؟ به ما نشان بدهید.

گرفته است .این کار سختی نیست ولی چون یک رگالتور وجود دارد ،تعادلی

امــا امــروز پتروشــیمی ها آنقدر امپراطــوری بزرگ و غیر قابل دسترســی برای

منطقی در زنجیره تولید پلیمر برقرار کرده است.
به عنوان ســئوال آخر ،یک جمع بندی یا نکتهای می خواهم از شــما

خودشان درست کردن و هیچ نوع پاسخگویی به من مصرف کننده ندارند.
ســاده اســت مــن بــه عنــوان مصــرف کننــده وقتی به یــک میوه فروشــی
مراجعه می کنم و می پرسم قیمت میوه چرا گران است ،به من پاسخ میدهد
که باغدار به من با این قیمت فروخته و این هم فاکتورش ،من هم به عنوان
یک مصرف کننده یا میخرم یا نمیخرم.

داشــته باشــم ،کــه برای رونق صنعت پلیمر در ســال  1400بایــد مدنظر قرار
بگیرد.
بــا تاکیــد عــرض مــی کنــم ،اکر همــکاران من مــواد به قیمــت و کافی در
اختیارشــان باشــد بــه راحتــی در بــازار منطقــه ســهم مناســبی پیــدا میکنیم.

ولــی متاســفانه مــا براســاس قانــون انحصار ،خیلــی از اقــالم محصوالت

کشورهای منطقه ما را به عنوان تولید کننده محصوالت پلیمری می شناسند

پتروشیمی تنها توسط یک یا دو واحد پتروشیمی تولید می شود و این واحدها

و زیرســاخت ان موجــود اســت و نیــازی بــه ایجــاد آن نداریــم .در حــال حاضر

هم با هم هماهنگ هستند .در یک زمان هر دو واحد یک قلم ( )Gridو یا کم

به دلیل موقعیتی که در منطقه داریم هر سفارشــی را می توانیم ظرف ســه

تولید می کنند یا به هر ترتیب هزینه های زیادی را به شما تحمیل می شود.

روز تحویل بدهیم اما به دلیل عدم تعادل قیمت در منطقه شــاهد هســتیم

از طرف دیگر این اطمینان را نداری که همیشــه مواد را با مشــخصات معین

محصوالت پلیمری از چین با ســه ماه تاخیر ســفارش داده می شــود .و این

به شما برساند .مجبور هستی هزینه انبار کردن مواد را تقبل کنی .همکاران

یــک ظرفیتــه کــه مربــوط بــه جوانان این ســرزمین اســت و در دانشــگاه پلیمر

مــن االن خیلــی تمایــل به خرید دارند ولی سیاســتها و ســخت گیری هایی

خوانده اند و امروز مجبور به فعالیت در حیطه های غیر مرتبط با تخصصشان

کــه بــر بــازار حاکمه این اجازه را به ما نمی دهد .به طور مثال وقتی سیاســت

هستند.

گذار مجبور است در شرایط تحریم سهمیه بندی را اعمال کند ،همین اقدام
مفسده های زیادی و ایجاد می کند.
در حالی که اگر ظرفیت های تولیدی را در نظر بگیریم نه تنها نیازهای
داخلی را به صورت کامل تامین می کند ،امکان صادرات هم داریم؟
من یک بار دیگر زنجیره را برای شما توضیح بدهم .ما حدود  90میلیون
تن محصول پتروشیمی داریم ،ما در مورد  4میلیون تن این حجم صحبت می
کنیم ،اگر  3میلیون تنی که االن به ما میفروشــند 4 ،میلیون تن شــود .نیاز
صنعت پلیمر به طور کامل تامین می شود ،ولی به دلیل نوع منافعی که در
این زنجیره دیده نشــده ،پتروشــیمیها همان ماده اولیه متانول را به صورت
خام و با ارزش افزوده بسیار پایین صادر می کنند.
درحالیکــه امــروز زنجیــره ارزش اهمیــت دارد و اشــتغال زایــی کــه در این
زنجیره رخ می دهد .پتروشــیمی ها در زمانی که آمار آنرا در اختیار داشــتیم،
االن کــه آمارهــا محرمانــه اســت و در دســترس مــا نیســت؛ در آن زمــان کل
اشتغال پتروشیمیها بین  20تا  25هزار اشتغال بود.
در صنعت پلیمر در همان زمان چه میزان اشتغال وجود داشت؟
هفتصدهزار نفر؛ اما اگر  1.5میلیون تن مواد اولیه پتروشــیمی بیش از
آنچه تا امروز به ما عرضه می شــد به صنعت پلیمر تزریق شــود ما 400هزار
نفر شغل جدید ایجاد می کنیم.
یعنی میزان اشعغال صنعت پلیمر به 1میلیون و 100هزار نفر می رسد؟
بله و کار ســختی هم نیســت .در کنار ما ترکیه ســاالنه  8.4میلیارد دالر
پلیمر صادر می کند و به غیر این هم صادرات خودروی این کشور سالی 35
میلیارد دالر خودرو صادر می کند که در هر خودرو  15تا 20درصد پلیمر بکار
رفتــه اســت ،یعنــی چیزی حــدود  7میلیارد دالر هــم از این طریق پلیمر صادر
می کند .ترکیه به همین دلیل امروز هاب پلیمر منطقه شده است .کشوری

اگر  1.5میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی بیش از آنچه تا امروز به ما عرضه می شد به صنعت پلیمر تزریق
شود ما 400هزار نفر شغل جدید ایجاد می کنیم
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روزانهمعصراقتصاد
اگر تحقق شعار سال در زمینه پتروشیمی روی زمین بماند؛

تولید درخیــال،عرضه در اوهـام
به رغم آنکه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران نقشی بی بدیل دارد و

برای کشور استفاده های شایان تری برد.

همواره در بزنگاه های مختلف تاریخی ،به امداد اقتصاد ایران آمده است اما

در حوزه خوراک در ســال  35 ،98میلیون تن خوراک شــامل گاز طبیعی-

بسیاری از توانمندی های این صنعت برای اقتصاد دانان کشور ما نامکشوف

اتان – میعانات گازی ،مایعات گازی  ،نفت و نفت سفید از صنعت نفت و گاز

مانده است.به نظر می رسد ما قبل از این که حقایق این صنعت را دریابیم در

کشــور دریافت شــده که معادل  800هزار بشــکه نفت خام در روز بوده اســت.

رویاهایش بیشتر به اغنا می رسیم.

کارشناسان معتقدند این عدد در سال  1404به دو میلیون معادل بشکه نفت

تغافل از ظرفیت های این صنعت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که
در یابیم در تحریم های اعمال شده ،از قضا همین پتروشیمی است که توانسته
گلیم قتصاد ایران را از آب بیرون بکشد و تجربه سالیان گذشته نیز همواره مهر
تاییدی بر این ادعاست.
عامل صنعت پتروشــیمی که دســتی بر نهادهای حاکمیتی و مدیریتی این

خــام در روز و تــا ســال  1406بــا طــرح هــای در دســت اجرا به معــادل دو میلیون
ودویست هزار بشکه نفت خام در روز افزایش خواهد یافت.
در بخش تولید نیز گفته می شود تعداد مجتمع های تولیدی در سال ،98
 56مجتمع و در حال حاضر 64مجتمع و تا پایان سال با طرح های جدیدی که
به مدار می آید به  70مجتمع افزایش پیدا خواهد کرد.

صنعت دارند همواره می گویند صنعت پتروشیمی ،به عنوان صنعت اول کشور،

همه آمارها نشــان می دهد حدود 30درصد محصوالت تولیدی در صنایع

روز به روز جایگاه خودش را در اقتصاد ملی مستحکم تر می کند و دستاوردهای

داخلی به مصرف می رســد و 70درصد آن به کشــورهای هدف صادر می شــود.

ارزشمند این صنعت حاکی از کم اثر بودن تحریم های ظالمانه ای است که علیه

حال اینکه این میزان صادرات با چه قیمتی به دســت مشــتری می رســد و آیا به

شرکت ها و مدیران این صنعت اعمال شده است.

دلیل تحریم های موجود و محدودیت فراوان کشــورهای خریدار ،این تولیدات

آنها همچنین ســفت وســخت معتقدند قطار توســعه صنعت پتروشــیمی

آیا با قیمت واقعی خود عرضه می شود یا خیر خود محل بحث است ،هرچند

در کشــور با شــتاب الزم در حال حرکت اســت و هرچند مدت یکبار شــاهد بهره

که مسئوالن بر این نکته پافشاری می کنند که قیمت فروش محصوالت ایرانی

برداری از یک طرح عظیم پتروشــیمی هســتیم .به طوری که در  9ماه گذشــته-

به هیچ وجه پایین تر از ارقام موجود نیست.

یعنی درست قبل از دی ماه سال  9 ،99طرح پتروشیمی توسط رئیس جهمور
افتتاح شده است.
بســیاری معتقدنــد آمارهــا نشــان مــی دهــد رشــد تقاضا در بخــش نفت و

در بخــش تنــوع محصــوالت در صنعت پتروشــیمی در حال حاضر  90نوع
محصول تولید می شودکه  18نوع آن از خانواده پلیمرهاست که البته این تنوع
 18گونه در  333گرید متنوع دیگرعرضه می شود.

فرآورده های نفتی در دنیا کمتر از  ٪1است ولی رشد تقاضا در بخش محصوالت

تنوع محصوالت به عنوان یکی از شاخصه های توسعه پایدار ،در سال1404

پتروشیمی بین 4تا5درصد است و این موضوع مسئولیت ما را در توجه به این

بــه  104و تــا ســال  1406بــا طرح های در دســت اجرا به124می رســدکه حاکی از

صنعت کلیدی دو چندان می کند.

تنوع سبدهمگام با توسعه است.

یکی از مســائلی که همواره در ســخنان مســئوالن مورد تکرار قرار می گیرد

برخالف صنعت نفت که به خصوص در بعد از بحران کرونا در جهان دچار

این است که منابع غنی و در دسترس نفت و گاز به عنوان خوراک ،نیاز متنوع

گرفتاری های فراوان شد و دست کم تا مدتی  ،چشمانداز امیدوار کنندهای برای

صنایع داخلی و بازارهای جذاب بین المللی ایجاب می کند که توســعه صنعت

آن نمی توان متصور بود ،صنعت پتروشیمی قادر است به لطف سرمایهگذاری

پتروشیمی همواره یکی از محورهای اصلی توسعه کشور باشد.

قابل تامل دولت و بسیار بیشتر از آن ،سرمایه گذاری بخش خصوصی  ،سطح

اما آیا به راستی چنین است؟ آیا صنعت پتروشیمی ایران با حضورش در
بازارهای بســیارمحدود خارجی توانســته استعدادهای بالقوه خود را به نمایش
بگذارد؟یک پرســش اصلی این اســت که اساســا چرا پتروشــیمی ایران مشــتری
هایی بسیار کم تعداد دارد؟ بی شک مشخص است که این کم رونقی تجارت
پتروشیمی ایران نه فقط در تولید ،بلکه ریشه در مناقشات سیاسی وجود دارد

چشمگیری از تولید ثروت را عاید کشور کند.
بســیاری از کارشناســان با توجه به اســتعدادهای ذاتی صنعت نفت ایران
معتقدند پتانسیل صنعت پتروشیمی ایران شگفتانگیز است.
ایران تاکنون  55میلیارد دالر در بخش پتروشــیمی ســرمایهگذاری کرده و
حدود 100هزار نفر به طور مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند.

که اگر این اختالفات کنار رود و مناسبات گسترده تری با کشورهای جهان برقرار

گفته می شود بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته سال آینده ظرفیت

شــود باید به توان از ظرفیت های این صنعت در خلق ارزش افزوده و ارز آوری

تولیــد صنعــت پتروشــیمی بــه  100میلیــون تــن خواهد رســید و افق ســال 1414

تعداد مجتمع های تولیدی در سال  56 ،98مجتمع و در حال حاضر 64مجتمع و تا پایان سال با طرح های
جدیدی که به مدار می اید به 70مجتمع افزایش پیدا خواهد کرد
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رسیدن به تولید  200میلیون تنی است.

و تقاضا  25درصد رشد داشته است.

پتروشیمی تامینکننده مواد اولیه برای صنایع خودرو ،لوازم خانگی ،صنایع

دست اندرکاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی به طور جد اعتقاد دارند

بهداشتی ،صنایع ساختمانی و  ...است و در کنار فوالد و سیمان ،جزء بزرگترین

که از آنجایی که محصوالت در بورس کاال عرضه میشــود  27درصد محصوالت

صنایع ایران از نظر حجم و درآمدزایی است.

پتروشــیمی فروختهشــده اســت.آن ها همچنین می گویند البته بخشــی از این

امــا صنعت پتروشــیمی ایــران در داخل خــود گرفتاری های فراوانــی دارد که

تقاضا به فضای سوداگری برمیگردد و این در حالی است که هر تکانه ای میتواند

اشــاره بــه فصــل الخطاب آن یعنی نبود نهــاد رگوالتوری موضوعی بســیار مهمی

این وضعیت را آشفته تر کند و مثال در صورت تفاوت ارز فضا ملتهب و سوداگری

است که به رغم تکراری بودن آن ،نمی توان از کنارش گذشت.

رونق بیشتری خواهد گرفت.

با شــعارهایی که مدیران ارشــد پتروشیمی طی ســال های گذشته داده اند،

داللی وسوداگری به بدترین وجه گریبان تولید در پتروشیمی را گرفته است.

ایــن صنعــت راه به هیچ دهی نبرده اســت.به تعبیــری می توان گفت خیال بافی

بسیاری خیال می کنند سوداگری در بازار محصوالت پتروشیمی تاثیری در تولید

نتیجه ای جز موهومات ندارد.پس حاال دیگر وقت حرف های دهان پرکن گذشته

آن ندارد چون محصول قبل از دست به دست شدن توسط دالالن تولید

است.چرا که تولید در خیال،عرضه در اوهام را در پی خواهد داشت.

می شود.اما تعداد زیادی از افراد از درک این نکته ساده عاجزند که وقتی

فعاالن صنعت پتروشــیمی درســت در تابستان سال گذشــته آمار دادند که

مرحله پیش از تولید هم در دست دالالن شکل می گیرد تولید کننده واقعی عمال

در حــوزه حجــم ،کل صــادرات  25تــا 26درصــد ســهم کاالی غیرنفتی مخصوص

راهی برای ســود آوری کار خود پیش رو نخواهد داشــت و هر چه جلوتر برود به

پتروشــیمی اســت .در ســال  98حــدود  9.497میلیــون دالر ارزش صــادر ایــن

بن بســت های بیشــتری می خورد که این موضوع به خصوص موانع فراوانی در

محصوالت بوده که  22میلیون تن وزن داشته است .اما در ماههای بعد از شیوع

تولید ایجاد می کند.

کرونا حجم صادرات و قیمت محصوالت کاهش داشته است.
ایــن نکته ای اســت کــه فریبرز کریمایی قائممقام انجمــن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی همان زمان در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح کرده بود.
بســیاری دیگــر از فعــاالن ایــن صنعــت نیــز معتقدنــد علیرغــم رشــد منفــی

برای تحقق شعار امسال یعنی تولید ،پشتیبانی ها  ،مانع زدایی ها که باید
سرفصل کاری ساستگذاران حوزه تولید کشور باشد ،صنعت پتروشیمی
می تواند اولین آیتم این رویکرد باشد.اگر موانع تولید از پیش رو بر داشته
شــود ومانــع زدایــی هــا محقــق گردد و پشــتیبانی هــا از بخش خصوصــی واقعی

اقتصــادی بــه خصــوص در ســال  98در ایــن صنعــت و در بــورس کاال تقاضا برای

صنعــت پتروشــیمی رنگ واقعیت بــه خود بگیرد اتفاق شــگفتی در اقتصاد ایران

محصــول وجــود داشــت .درآمــد حاصل از صادرات در ســالهای 92تــا  98حدود

خواهد افتاد.

 72.5میلیارد دالر بوده که  28.5میلیون تن به صنایع پاییندســتی برمیگردد.

در حالی که خصوصیسازی بی حساب و کتاب و الگو برداری شده ظاهری

درواقع حدود  12درصد میزان عرضههای کشور در دوره رکود اقتصاد افزایشیافته

از مدل هابی خارجی در ســال های پیش ،پشــت صنعت پتروشــیمی ایران را به

دست اندرکاران بخش خصوصی صنعت پتروشیمی به طور جد اعتقاد دارند که از آنجایی که
محصوالت در بورس کاال عرضه میشود  27درصد محصوالت پتروشیمی فروختهشده است
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خاک مالید و از سوی دیگر تحریمها هم شدت گرفت در کل  12سال گذشته هیچ
سرمایه گذاری از خارج در این صنعت در ایران وارد عمل نشد.

تا البد به منافعی که در نبود رگوالتوری برای آنها ایجاد می شود چنگ بیاندازند.
کنشــگران عرصــه تولیــد که از قضا دســتی هــم بر تئوری هــای صحیح اقتصاد

آگاهان می گویند آثار و نتایج منفی این موضوع را میتوان در پیشرفتهای

مــدرن دارنــد در ایــن زمینــه می نویســند که از جمله اصــول رگوالتوری مــی توان به

فیزیکــی طــرح نیمــهکاره در ایــن صنعــت شــاهد بــود؛ پیــش از خصوصی ســازی در

ســالمت در رقابت ،شــفافیت در عملکرد ،انصاف در خدمات ،عدالت در ســرویس

صنعت پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری در طرح های

دهی ،اخالق محوری و صراحت و نوآوری اشاره کرد و این در حالی است که متصور

جدید یا دست در جیب خود می کرد و یا از فاینانس های خارجی بهره می برد ،اما

شــدن جایگاه سیاســتگذاری و نظارت حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی

اکنون بر اســاس اصل  44فقط بخش خصوصی می تواند در این صنعت ســرمایه

گری غیرضروری را می توان از جمله اهداف رگوالتوری برشمرد .

گذاری انجام دهد درحالی که بخش خصوصی موجود در صنعت پتروشیمی توان

ضمن این که از تسهیل حضور بخش غیر دولتی و ترغیب آن برای مشارکت

الزم بــرای ایــن کار را نــدارد وحــال کیســت کــه نداند با وجود چنین مشــکلی تحقق

حداکثری در عهده داری امور تصدی گری ،حفظ منافع ملی و نیز حفظ رقابت سالم

شعار سال نیز با چالش های فراوانی مواجه خواهد شد.

در میان فعاالن نباید چشم پوشی کرد.

خصوصی سازی ظاهری که تمام شد و نتیجه اش هم خیلی زود برای همگان

عــالوه بــر ایــن ،صنعــت پتروشــیمی بــه خاطــر ماهیــت پیچیــدهای کــه دارد،

مشخص شد  ،انگار که این صنعت به حال خود رها شود ،کشور ماند و حوزه ای

ازجملــه ،گســتردگی و تنــوع محصوالت،وجــود بازیگــران متعــدد خصوصــی و

که متولی درست و درمانی برای توسعه و سرمایه گذاری نداشت.

دولتــی و اهمیــت اســتراتژیک آن بــرای اقتصــاد کشــورها ،بیــش از ســایر بخشهــا

همیــن موضــوع باعــث شــد این صنعت به اهداف خــود که آن را بــا آب و تاب
تحت عنوان جهش دوم و سوم تولید تعریف کرده بودند ،نرسد.

نیازمنــد نهــادی بــرای تنظیــم مقــررات و روابــط بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی
است.

بــه همیــن خاطــر هم هســت که حــاال دیگر ایجــاد نهاد رگوالتــوری در صنعت

به نظر می رسد برای از بین بردن موانع تولید و تحقق پشتیبانی ها در صنعت

پتروشیمی در راستای تنظیم ارتباطات و مقررات میان بخش دولتی و خصوصی از

پتروشــیمی ،اقتصاد نهاد گرا بســیار بهتر از این الگویی که هم اکنون بر بازار تولید

ضرورتهای این صنعت به حساب میآید که با وجود سالها چانه زنی بین بخش

و عرضــه تســلط دارد مــی تواند توســعه اقتصادی را تحقق بخشــد.اما همگان نیک

خصوصی و دولت همچنان در محاق فرو رفته است.

آگاهند که الگوی حاضر به این ســادگی ها دســت از ســر این بازار برنخواهد داشــت .

رگوالتوری در هر صنعتی وظیفه تنظیم ارتباطات و مقررات را میان دو بخش

بی تردید دیری نخواهد پایید که چنین ســازوکاری که آگاهانه صنعت پتروشــیمی

دولتــی و خصوصــی بــر عهــده دارد کــه نتیجــه آن افزایش منافع به ســود صنعت و

ایران را(همچنان که دیگر صنایع را) در سیطره خود قرار داده است ،تسمه از گرده

اقتصاد کشور است اما گویا دست اندرکاران امر یا اصال از این موضوع خبرندارند(

مصرف کننده و تولید کنند خواهد کشید و آن وقت است که تحقق شعار سال بر

کــه البتــه چنیــن چیــزی بعید می نمایــد )و یا به طور کلی دور آن را خط کشــیده اند

روی زمین باقی خواهد ماند.

خصوصی سازی ظاهری که تمام شد و نتیجه اش هم خیلی زود برای همگان مشخص شد  ،انگار که این صنعت
به حال خود رها شود ،کشور ماند و حوزه ای که متولی درست و درمانی برای توسعه و سرمایه گذاری نداشت
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حسـنپور :مانـع زدایـی بدون مطالبهگری
تولید درمجلسمحقـق نمیشود
«صــدای تولیــد کننــده باید به گوش برســد تا امکان رفع موانع بر ســر

به این روند اســت اشــکال گوناگون و متنوعی هم دارد .به طور مثال اعتماد

راه تولید فراهم شــود» ،این جمله ای اســت که شــهباز حسن پور نماینده

مصرف کننده به کاالی ایرانی که باید ایجاد شود ،اعتماد تولید کننده به نهاد

برســیر و ســیرجان در تشــریح وظیفــه خــود در قبــال اجــرای ســئوال ســال

ناظر و سیاســت گذار تا در روند اجرای سیاســت های اتخاذ شــده همراهی

کالم خود را با آن آغاز کرد .کالمی در پاســخ به پرســش ما در مورد نقش

کند.

مجلس در تحقق شــعار ســال  1400که وی معتد اســت برای اجرایی شدن

این شــروط اصلی و کالنی اســت که برای تحقق شــعار سال باید محقق

آن باید مطالبه گر آن نمایندگان مجلس باشند و صدای تولید کنندگان را

شود که البته برخی از بخش های این شروط محقق شده و بسط پیدا نکرده

در اعتراض به موانع موجود و راه حلهای ایشان را در برخورد با مشکالت

و برخی نیز باید محقق و تثبیت شود.

بازتاب بدهند .در ادامه مشروح گفتگوی کوتاه ما را با این نماینده پرشور
استان کرمان را یکی از صنعتی ترین استانهای کشور است ،بخوانید.
شما به عنوان نماینده ای با سابقه فعالیت در عرصه های مدیریت
و تولید تحقق شعار سال  1400را گرو چه پیش شرطهایی می دانید؟
در ابتــدای کالم بایــد تاکیــد کنــم که مقام معظم رهبری سالهاســت با
اشــراف بــر ضــرورت تقویــت بنیه تولید کشــور به صورت موکد شــعارهایی را

شما به عنوان عضو قوه مقننه در این رابطه چه نقشی دارید؟
صــدای تولیــد کننــده باید به گوش برســد تا امکان رفع موانع بر ســر راه
تولید فراهم شود .من به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت میکنم و
بخش زیادی از این مردم که من را به عنوان وکیل خود راهی مجلس کرده
اند تولید کنندگان خرد و کالنی هستند در سختترین شرایط ممکن دست
از تالش نکشیده اند .من عنوان نماینده ایشان چند وظیفه دارم.

انتخاب می کنند که رویکرد اقتصادی و تولیدی دارند و اگر روند ســاالنه ایه

اول آنکه با طرح مشــکالت بخش تولید ،صدای ایشــان باشــم .دومین

شــعارهای را پیگیری کنید متوجه یک روند دقیق و حســاب شــده با در نظر

وظیفه این است که تا جایی که به قوه مقننه مربوط است در اصالح قوانین

گرفتن چالشهای گریبانگیر کشور می شوید که بسیار دقیق انتخاب شده

مسئله ساز کوشش کرده و در صورت نیاز به خالء های قانونی را با قوانین

اند .این انتخابها و تاکیدات و جهت دهیها به نوعی آسیب شناسی از عمل

جدید برطرف کنم .سومین مسئله که شاید در شرایط فعلی بسیار ضرورت

شعار سال قبل و هدف گذاری برای سال جاری را با خود به همراه دارند.

دارد ،بــر نحــوه عملکــرد دســتگاهها و متولیان دولتی که هر یک گوشــه ای از

امــا در مــورد ســئوال شــما یعنــی شــعار ســال  1400که عبــارت دقیق آن

ساختار تولید را مدیریت می کنند ،نظارت دقیق داشته باشم.

« تولیــد ،مانــع زداییهــا ،پشــتیبانیها» اســت باید عرض کنم ایــن انتخاب

در سال گذشته خشکسالی و سرما زدگی برای باغداران منطقه سیرجان

بــا توجــه بــه روندی صــورت گرفته که در ســالهای اخیر در بدنه تولید کشــور

بحــران زا بــوده ،تــالش بــرای تخصیــص حمایــت هــای مالــی از ســوی بانــک

شــاهدش بودیم .در ســخت ترین شــرایط تحریمی و کمبودها و ضعف های

کشــاورزی از جمله تالش های من برای پوشــش حداقل بخش از زیانهای

مدیریتی ،جامعه تولید در کشور با چنگ و دندان تالش کرده است تا عالوه

وارده بــوده کــه ادامــه دارد .یــا در هفتــه دوم اســفندماه بــه عنــوان عضوی از

بر حفظ خود به توسعه و ارتقاء نیز بپردازد که در برخی از صنایع نیز شاهد

کمیسیون اصناف در جهت عمل به منویات رهبری بحث ترخیص کاالهای

دســتارودهای بســیار چشــمگیری هســتیم .امــا ایــن روند از یکســو بــه دلیل

دپو شــده در گمرکات برای مقابله با گرانی را پیگیری کردم که خوشــبختانه

فشــارهای خارجــی و از ســوی دیگــر به دلیــل ناهماهنگیها ،بــی اطالعیها،

این اقدام بنده با همراهی سایر نمایندگان به تسریع این امر کمک کرد .البته

عملکردهای کمتر اندیشــیده شــده و دالیلی از این دســت ،در ســطوح کالن

بخش زیادی از این کاالها در سبد مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید قرار می

و براساس شاخص های ملی از سرعت کافی برخوردار نبوده است .رشدها

گیرد که با رصد مداوم وضعیت گمرکات تالش داریم از شکل گیری وضعیت

جزیره ای و زیر بخشی بوده و مشکالت متاسفانه همه گیر و همه جانبه.

مشابه پیشگیری شود.

به همین جهت مقام معظم رهبری با اشراف بر مواردی که به آن اشاره

اینها بخش هایی از مطالباتی است که از سوی تولید کنندگان و فعالیت

شــد رویکــرد مانــع زدایــی و اهتمام در جهت ترســیع فعالیت هــای موثر را در

اقتصادی به نمایندگان منعکس و از سوی ما در مجلس بازتاب پیدا کرده و

دستور کار مدیران اجرایی در سه قوه قرارداده که بر مبنا و حول شعار سال

حل آنها مطالبه می شود.

تعریف می شود.

در ســوی دیگر هم تالش برای شناســایی موانع ســاختاری اســت که از

بــا در نظــر گرفتن این موارد باید گفت شــرط نخســت بــرای تحقق مانع

قوانین مزاحم ،امضاهای طالیی ،برخوردهای ســلیقهای در اجرای قوانین تا

زدایــی اراده و انگیــزه کافــی در مدیــران اجرایی اســت تــا در این جهت حرکت

مشــکالتی مانند سیاســتهای پولی و بانکی را می توان مورد اشاره قرارداد که

کنند که انشالله این اراده در تمامی ارکان وجود دارد .اما شرط بعدی اشراف

در جایگاه نمایندگی به صورت هر روزه طرح بررســی و نظارت در موردشــان

بر موانع و مشکالتی است که امکان رشد و بالندگی سریع را از ارکان تولید

رخ مــی دهــد .در نهایــت البتــه نمی توان گفت تمام ایــن مطالبات به نتیجه

سلب می کند .سومین شرط نیز اعتماد و همراهی جامعه تولید و عامه مردم

می رسد و یا به موقع موانع موضوعه برطرف می شود ولی تالش بسیاری از

شرط نخست برای تحقق مانع زدایی اراده و انگیزه کافی در مدیران اجرایی است تا در این جهت حرکت کنند
که انشالله این اراده در تمامی ارکان وجود دارد
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ســوی بنده و دیگر همکارانم در قوه مقننه در این جهت صورت می گیرد که

ولــی کافــی نیســت .به طــور مثال همانگونه کــه  ۲درصــد از درآمدهای نفتی

ثمرات ارزشمندی هم داشته و خواهد داشت.

باید در راســتای عمل به مســئولیتهای اجتماعی در مناطق نفتخیز هزینه

انتظار شما از جامعه تولید چیست؟

شــود ،براســاس مــاده  14قانــون معدن نیز باید پانزده درصــد ( )%1۵از حقوق

دلســرد نشــدن ،تــداوم تــالش و امید داشــتن به آینده انتظــار اصلی من

دولتــی وصولــی را بــه اعتبــارات همــان اســتانی کــه معــدن در آن قــرار دارد،

بــه عنــوان نماینــده مــردم از جامعــه تولید اســت .مــردم ما و انقالب اســالمی

افــزود و در جهــت عمل به مســئولیتهای اجتماعی اســتفاده کــرد درحالیکه

ایران روزهای سخت بسیاری را پشت سر گذاشته اند .عبور از این سختیها

ایــن امــر اجرایــی نمیشــود .در تبصــره  ۶مــاده  14قانون معــادن دولت مکلف

هزینههای بسیاری داشته است ولی در عین حال دستاوردها و پیروزیهای

اســت پانــزده درصــد ( )%1۵از حقــوق دولتــی وصولــی را بــه اعتبــارات همــان

فراوانــی را نیــز بــه ارمغــان آورده اســت .ما چندین ســال در مقابل فشــارهای

اســتان اضافــه کنــد و ایــن منابــع جهــت ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه

خارجــی مقاومــت کردیــم ،در چنیــن شــرایطی تولیدکننــدگان مــا آزمودهتــر و

شهرســتان بــا اولویــت بخشــی کــه معــدن در آن واقــع شــده ،اختصــاص

آموختهتر شــدهاند ،این یک شــعار نیســت در عمل شــاهدش هستیم .نسل

یابد.

جوانی که با تکیه بر تجارب گذشتگان وارد عرصه تولید شده اند امروز توان

من نمایســنده یک اســتان معدنی هســتم و شــاهد این نکته که بیشــتر

عرضه اندام در بازارهای جهانی دارند و به محض رفع موانع داخلی به سرعت

معضالت و مشکالت معادن مربوط به افرادی است که در حاشیه آنها زندگی

مــی تواننــد در بازارهــای منطقه و بعــد در بازارهای جهانی جایگاهی مناســب

میکنند در واقع این افراد نه تنها نفعی از معادن نمیبرند بلکه به دلیل وجود

با شــأن ایران محیا کنند ولی اســتفاده از این قدرت نیاز به پشــتیبانی و مانع

گردوغبار ،آالیندگیهای زیست محیطی ،شیمیایی  ،دچار مشکالت جسمی

زدایی دارد که این امر وظیفه تمامی مدیران کشور در قوای سه گانه است.

و ..نیــز میشــوند .امــا متاســفانه اعتبار پرداخت شــده از این محــل کمتر از ۲

از منظر نماینده مردم شما از تولیدکنندگان چه انتظاری دارید ،آیا

درصد است که دستگاههای نظارتی باید به موضوع ورود کرده و با تخصیص

صرف رونق تولید و تولید کیفی می تواند تمام مسئولیتهای بخش تولید

اعتبار  1۵درصدی زمینه اجرای مسئولیتهای اجتماعی مربوط به آن منطقه

را در قبال مردم را شامل شود؟

را فراهم کنند .این مورد و مواردی از این دست نشان میدهد که بخش تولید

خیــر ،ایــن تمــام مســئولیت بخــش تولیــد در قبال مــردم و جامعــهای که

مســئولیتی بیــش از یــک تولیــد کننده صرف بر عهــده دارد و همانطــور که در

ابــزار تولیــد در اختیــار ایشــان قــرارداده نیســت .مفهوم مســئولیت اجتماعی

ابتــدای ایــن گفتگو اشــاره کــردم برای تحقق این قوانین مــا به عنوان نماینده

باید در عمل از ســوی بخش تولید پیگیری شــود ولی همین مســئله هم نیاز

مجلــس بایــد نظــارت کــرده و مطالبه گر باشــیم تا هم موانع بر ســر راه تولید

بــه مانــع زدایــی و همراهــی قــوای مقننــه و مجریــه دارد .البته مــی توان گفت

برطرف شــود و هم مردم از تولیدی که مســتقیم و غیر مســتقیم در آن نقش

مجلــس در ایــن بخــش بــا تدوین قوانین ناظر گامهای خوبی برداشــته اســت

دارند ،منتفع شوند.

ما چندین سال در مقابل فشارهای خارجی مقاومت کردیم ،در چنین شرایطی تولیدکنندگان ما
آزمودهتر و آموختهتر شدهاند ،این یک شعار نیست در عمل شاهدش هستیم

59

روزانهمعصراقتصاد

چرا برای راه اندازیکسب وکار درحوزه فناوری
بیش از 50مجوز نیاز است؟
عبدالرضا نوروزی :برای دریافت یک جواز تاسیس در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باید  50تا  70مجوز را از چندین دستگاه اجرایی اخذ
کنیم و در زمان تمدید این مجوزها هم باز باید دوندگی کرده و زمان زیادی را در روندهای اداری اتالف کنیم.
اشــاره :صنایــع زیــر مجموعه فنــاوری اطالعات ارتباطات در ســالهای

ســرمایه گــذاری دارنــد ،تشــویق شــوند .اوضــاع کســب و کار بایــد بــه نحوی

اخیر در دنیا پیشرفتهای فراوانی داشته اند ،اما در ایران به رغم رشد این

باشد که صاحبان سرمایه برای ورود به عرصه تولید انگیزه داشته باشند اما

نوع شــرکت ها شــاهد روند فرسایشــی هســتیم که فعالین این حوزه را با

متاسفانه این اتفاق نیافتاده و مالحظات الزم انجام نشده است.

دســت اندازهای فراوان مواجه ســاخته اســت .آنچه در ادامه می خوانید

دولتمردان باید از تولیدکنندگان کامال پشتیبانی کنند ،سرمایه گذاران

گفتگویی کوتاه است با عبدالرضا نوروزی رییس اتحادیه صنایع لوح های

و فعــاالن اقتصــادی در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی حضــور دارنــد و نیاز به

فشــرده ایران و نائب رییس کمیســیون فن اوری اطالعات ارتباطات اتاق

پشــتیبانی دارند .لذا این مهم باید توســط دســتگاه های دولتی و حاکمیتی

ایــران (فــاوا) کــه از موانع پیش روی تولید در ایران و مشــکالت فعاالن در

مورد توجه جدی قرار گیرد.

عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســخن گفتــه و پیشــنهادات خــود را

برنامــه ریــزی یکــی از مهمترین و بــا اولویت ترین ارکان مدیریت اســت

بــرای رفــع موانــع پیــش روی تولید مطرح کرده اســت که اصلــی ترین این

که زمان حال هر شرکت یا سازمانی را به آینده آن پیوند می دهد؛ بنابراین

پیشــنهادات ایجاد یک پنجره واحد اســت مشــتمل بر تمامی دستگاههای

برنامه ریزی با هدف پشتیبانی از تولید باید در همه حوزه ها صورت گیرد از

مرتبط با بخش تولید.

حوزه بانکهای عامل یعنی تامین سرمایه در گردش که عمده تولیدکنندگان
نیازمند آن هستند تا وزارت خانهها برای تسریع صدور مجوزها .از تسهیل

هدف گذاری های بنگاه اقتصادی تحت مدیریت جنابعالی به منظور

روندهای بروکراتیک به خصوص برای واردات ماشــین آالت یا مواد اولیه تا

ارتقای تولید کمی و کیفی در سال  1400مشتمل بر چه مواری می باشد؟

همراهی سازمانهایی مانند سازمان استاندارد که می توانند موانع زیادی را

بــا توجــه به شــرایط کشــور و وضعیت بــازار ما بــرای ســال  1400و 1401

از مسیر تولید بردارند .از زمانی که فرایند تولید کاالیی در داخل ایران آغاز

تولیداتــی را در اولویــت تولیــد قراردادهایم که کمترین میزان آســیب محیط

مــی شــود تــا زمانــی کــه اســتاندارهای الزم را بــرای آن اخــذ میکننــد ،زمانی

زیســتی را داشــته باشــند .شــاخص مبنا نیز در این زمینه تولیدات ســالهای

طوالنی الزم است و صرف هزینه فراوان نیاز دارد ،که منطقی نیست.

گذشــتهمان اســت و در ضمــن تنهــا شــامل خــود کاال نیســت بلکــه بهبــود
مالحظات محیط زیستی را در نوع بسته بندی لحاظ کرده ایم.

مشــوقهای مالیاتی و بیمه ای از ســوی وزارت اقتصاد و ســازمان تامین
اجتماعــی هــم از انــواع مشــوق هایــی اســت که مــی تواند در زمینه توســعه

از دیگر اولویت های ما در سال  1400برنامه ریزی برای شنیدن صدای

فعالیت ها و افزایش سرمایه گذاری موثر باشد .البته معافیت ها و تخفیف

مشــتریانمان از سراســر ایران اســت زیرساختهای الزمش را فراهم کرده ایم

های مالیاتی نباید دائمی باشند ولی در شرایطی تولیدکنندگان تحت فشار

و از این طریق همه مصرف کنندگان و مشــتریان ما می توانند نظرشــان در

هســتند ایــن اتفــاق میتوانــد بــه تــداوم فعالیــت هــای مولــد کمک شــایانی

زمینــه کیفیــت ،کمیت و میزان رضایتشــان از محصول خریداری شــده را به

محسوب شود .معافیتهایی با محدوده زمانی چند ساله که فرصت احیاء

مــا منعکس کنند .همچنین در کنار مشــتریان ایرانی تــالش داریم با عرضه

به تولید کنندگان بدهد .تخصیص ارز در زمان مناسب هم از دیگر مواردی

کاالهایــی مطابــق ســلیقه همســایگانمان در بازارهــای صادراتــی منطقه نیز

است که در سالهای اخیر بشدت در این زمینه مشکل داشتیم وبسیاری از

حضوری بیش از پیش پیدا کنیم.

تولیدکنندگان ما نتوانستند ارز را بموقع دریافت کنند و دچار زیان شدند،

اما بخش مهمی از برنامه تولید ما برای سالهای  1400و  1401حول محور

البته تخصیص ارز به صورت فعلی منطقی نیست و تنها مربوط به دوره های

اســتفاده حداکثــری از مــواد اولیــه ایرانی تعریف شــده اســت کــه این اتفاق

تحریم و ناشی از کمبود منابع است ولی در همین شرایط هم باید اولویت

ضمــن منطقــی شــدن هزینــه های تولید به مــا کمک می کند کــه در زنجیره

ها به گونه ای تعیین شــود که تخصیص ارز به تولید در زمان مناســب و به

تولید کشور نقشی پر رنگتر داشته باشیم .در ضمن کمتر از تاثیرات منفی

مقدار مناسب صورت گیرد.
اگر اراده ای برای مانع زدایی از تولید در سال  1400و تحقق شعار

نوسانات نرخ ارز متاثر شویم.
برای تحقق برنامه های خود نیاز به چه پشتیبانی های دارید؟
دولــت و مــردم هــر کــدام به نوعی در تحقق شــعار ســال  1400ســهم و

ســال وجود داشــته باشــد بنظر شما رفع موانع در چه حوزه هایی اولویت
دارد؟

نقش دارند .در سال جاری برای تحقق این شعار باید تولید محور قرار گیرد،

اولیــن اولویــت واقعــی شــدن نــرخ ارز و تثبیــت یــا حداقل تثبیــت روند

حمایت های الزم را از تولید انجام دهیم و موانع را از سر راه تولید برداریم.

تغییرات آن است در کنار تسهیل ارایه آن به بخش خصوصی ،مانند روالی

ســرمایه گــذاری تولیــدی بــه مشــوق نیــاز دارد و بایــد کســانی کــه توان

که در ســالهای قبل از تحریم ها شــاهد بودیم .اولویت بعدی تســهیل ارایه

دولتمردان باید از تولیدکنندگان کامال پشتیبانی کنند ،سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در خط مقدم جنگ
اقتصادی حضور دارند و نیاز به پشتیبانی دارند
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خدمات بانکی از جمله تامین سرمایه گردش با نرخ سود مناسب برای بخش

آشفته نخستین و بزرگترین مانع بر سر راه تولید محسوب میشود.

تولید اســت .نه مانند آنچه امروز شــاهدش هســتیم یعنی نرخهای باال که

در این حوزه مشــکالت جدی فراوان اســت .یک مثال دیگر رتبه ضعیف

مانع رقابت تولیدکنندگان در داخل و خارج ایران می شــود ســومین اولویت

ایران در تجارت جهانی است .چون همه اینها رتبه بندی می شوند و اگر یک

کاهش واقعی در فرایندهای صدور و همچنین تعداد مجوزهای تعریف شده

ســرمایه گذار خارجی بخواهد در ایران ســرمایه گذار کند ،حتما این موارد را

در مســیر تولید ،صادرات و خدمات اســت که بخش زیادی از وقت و هزینه

رصد می کند و میخواهد بداند وضعیت ما در شــاخصهای تجارت جهانی

تولیدکنندگان را اتالف می کنند .نکته و اولویت چهارم هم دعوت و مشورت

چگونــه اســت .امــا بــه دلیــل همان دیوانســاالری آشــفته متاســفانه بــه رغم

از بخــش خصوصــی واقعی برای مشــارکت در فرایند تدوین و تنظیم قوانین

مزیــت هــای فراوان ایران برای ســرمایه گذاری ،ســرمایه گــذاران با دیدن این

ناظر بر فرایند تولید از طریق نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ،اتاق اصناف ،اتاق

شاخصها از سرمایه گذاری در کشور ما صرف نظر می کنند.

تعاون و دیگر تشکلهای فعال بخش تولید است.

بــا وجــود این مســایل ببینــد ما با چــه مرارتی در داخــل فعالیت تولیدی

این روزها که بحث مانع زدایی از تولید به کرات مطرح می شود در

میکنیــم .از نظــر مــن هــر چنــد صحبتهــای مطــرح شــده از ســوی مقــام

بسیاری از اذهان موانع حقوقی – اداری برجسته شده است .به نظر شما

معظــم رهبــری در کاهــش تعــداد مجوزهــا ،زمــان صــدور ،تســهیل قوانیــن

از میان حوزه های قوانین ،مقررات ،مجوزها ،سیاستگذاریها و بروکراسی

تــا حــدودی اصــالح شــده امــا هنــوز کافی نیســت .ما بــه عنوان تولیــد کننده

اداری هر کدام چه سهمی در ایجاد مانع برای تولید دارند؟

تقاضــا داریــم ایجــاد یک پنجــره واحد برای تمــام وزارتخانهها و ســازمانهای

بدیهی اســت چنانچه بخواهیم تولید را پشــتیبانی کنیم باید نگاه همه
جانبه ،متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثر بر آن داشته باشیم.

دخیــل در امــر تولیــد ایجــاد شــود تــا مــن بــه عنــوان یــک تولیدکننــده دیگــر
الزم نباشــد بــرای دریافــت یــک جــواز تاســیس در حــوزه فنــاوری اطالعــات

در حــال حاضــر فضــای کســبوکار بهگونــهای نیســت کــه افراد تشــویق

و ارتباطــات  50تــا  70مجــوز را از چندیــن دســتگاه اجرایــی اخــذ کنــم و در

به فعالیت شــوند .گواه این مدعا نیز مراحل طوالنی اســت که برای کســب

زمــان تمدیــد ایــن مجوزهــا هــم بــاز بایــد دوندگــی کــرده و زمــان زیــادی را در

مجوزهای الزم جهت راه اندازی کوچک ترین واحد صنفی باید طی شود .یکی

روندهــای اداری اتــالف کنم .فناوری آنقدر پیشــرفت کرده که می تواند تمام

دیگر از مشــکالت این اســت که یک دســتگاه دولتی از دســتگاه دیگر تبعیت

وزارتخانــه و ســازمانها در بــر بگیــرد منجــر بــه ســاده ســازی فراینــد هــا منجر

نکــرده و قوانینــی متفــاوت و در برخی از موارد متناقــض دارند .لذا وقتی یک

شود.

اداره بنا بر قانون خودش عمل کرده و اداره دیگری را قبول ندارد در این میان

رفع موانع در گرو اصالح قوانین است؛ ضرورت تدوین آئیننامه

ســرمایهگذار معطل و بالتکلیف خواهد ماند و این دیوانســاالری پیچیده و

اجرایی برای شعار سال

ما به عنوان تولید کننده تقاضا داریم ایجاد یک پنجره واحد برای تمام وزارتخانهها و
سازمانهای دخیل در امر تولید ایجاد شود
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رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر:

تولیـد در ایـران برای صنایـع مختلف
نیازمند بازتعریف است
رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر معتقد است

معکوس و تحقیق و توسعه و نمونهسازی  ،تامین بردهای مدارچاپی و قطعات

بهترین پشــتیبانی از فعاالن اقتصادی در ســال  1400و تحقق شــعار ســال،

الکترونیک ،ازمون  ،غربالگری قطعات الکترونیک ،مونتاژ و مدیریت پروژههای

باز تعریف تولید در ایران برای صنایع مختلف است چرا که در جهان امروز

تولید از صفر تا صد است .عرش گستر به عنوان یک شرکت  ، EMSخدمات

موضوع تولید دیگر امری نیست که با خرید تجهیزات ،مواد اولیه را با ارزش

طراحــی تــا تولیــد را به عنــوان Third partyبه تولیدکنندگان و صنعتگران ارائه

افزوده به مواد ثانویه تبدیل کنند بلکه تولید در جهان فعلی معانی مختلفی

میکند و برای محصوالت هایتک صنایع الکترونیک اعم از مخابرات  ،هوافضا،

پیدا کرده است.
گروه دانشبنیان عرش گستر در سال  1379با هدف ارایه خدمات دانش
محور به شرکتهای فن آور و تحقیق و توسعه و تولید سیستمهای سفارشی
هایتــک تاســیس شــد و بــه عنــوان یک ســازمان تخصصی بــا ارائه ســبد کامل
خدمات توانست برند و جایگاه خود را در صنایع الکترونیک ایران پیدا کند.

لــوازم خانگــی ،اتوماســیون صنعتــی ،IOT ،قطعــات الکترونیــک خودرو،تابلو و
فرمــان اسانســور و تجهیــزات پزشــکی دارای راهکارهــای بــه روز بر اســاس لبه
دانش و فنآوری است.
اجــرای صدهــا پــروژه موفــق کالن و ملــی از جمله افتخــارات عرش
گستر است .پرسنل متخصص ،نخبه و کارازموده عرش گستر با تمام

ماموریت شــرکت تجارت الکترونیک عرش گســتر تســهیلگری و مدیریت

توان برای رضایت مشتریان و رسیدن به چشماندازه توسعه کشور در

زنجیــره تامیــن اســت که شــامل خدمــات فنی مهندســی ،طراحی و مهندســی

تالش و کوشش هستند تا به زودی به عنوان مرجع و هاب اصلی این

پرسنل متخصص ،نخبه و کارازموده عرش گستر با تمام توان برای رضایت مشتریان و رسیدن به چشماندازه توسعه
کشور در تالش و کوشش هستند تا به زودی به عنوان مرجع و هاب اصلی این صنایع در کشور بدرخشند
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اگر ارادهای برای مانعزدایی از تولید در سال  1400و تحقق شعار سال

صنایع در کشور بدرخشند.
به همین بهانه با دکتر نسبم توکل کار آفرین  ،عضو اتاق بازرگانی تهران
و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت تجــارت الکترونیــک عرش گســتر بــه گفتوگو

وجود داشته باشد ،به نظر شما رفع موانع در چه حوزههایی اولویت دارد؟
به نظر من بزرگترین مانع تولید ،نبود معنا و دانش روز از تولید در صنایع
و حوزههای مختلف در میان برخی تصمیمگیرندگان است .در واقع ،نیاز داریم

نشستیم که در ادامه میخوانید:
هدفگذاری بنگاه اقتصادی به منظور ارتقا تولید کمی و کیفی در سال
 1400مشتمل بر چه مواردی است؟

برای هر صنعت جداگانه چشــمانداز و نقشــه راه بلند مدت ترسیم شود .بلند
مدت با این هدف که هر دولت جدیدی روی کار آمد ملزم و متعهد به اجرای آن

ما با بررســیهای میدانی و تحقیقات بازار گســتردهای که برای سال 1400

باشــد .تا این نقشــه راه و اســتراتژی برای رسیدن به هدف وجود نداشته باشد

انجام دادیم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،بحرانهای مختلف

تکلیف بخش خصوصی درباره مزیت رقابتی صنایع ایران ،امکان ایجاد تولیدات

بینالمللی و موانع تجارت که برای ایران وجود داشــت به این نتیجه رســیدیم

و محصــوالت معلــوم نخواهد بــود .به این منظور ،مقاصد ســرمایهگذاری برای

که باید از سه مقوله پیشرفت ،رشد و توسعه تبعیت کنیم.به عبارت دیگر ،ما

فعاالن بخش خصوصی بهتر نمایان خواهد شــد .یکی از بهترین پشــتیبانیها

مصادیق باال را به این شکل معنا کردیم که رشد یعنی افزایش تعداد تولیدات،

بــاز تعریــف تولیــد در ایران برای صنایع مختلف اســت .در جهان امروز موضوع

پیشــرفت بــه معنــای گســترش دامنــه تنــوع محصــوالت و توســعه را به شــکل

تولید دیگر امری نیست که با خرید تجهیزات ،مواد اولیه را با ارزش افزوده به

پیشرفت و رشد به اندازه سال قبل و انتقال سرمایه به بخش تحقیق و توسعه

مــواد ثانویــه تبدیل کنند بلکه تولیــد در جهان فعلی معانی مختلفی پیدا کرده

تعبیر کردیم .این تصمیم با هدف به دست آوردن عمق دانش فنی برای
محصوالت تولیدی و گسترش آنها اتخاذ شده است.

است .متأسفانه بیشتر تولیدکنندگان ما بیش از آنکه دغدغه تحقیق
و توسعه و برندینگ محصوالت خود را داشته باشند ،در فکر

برای تحقق برنامههای خود به چه پیشتیبانیهایی
نیاز دارید؟

واردات ،صــادرات ،ارز ،ضــرر و زیــان ناشــی از تبدیل نرخ
ارز را دارند .از این رو ،فکر میکنم این سه مورد برای

بــرای ادامه فعالیتهای شــرکت چند نیــاز داریم.

مانعزدایی پیش برنده باشد.
این روزها که بحث مانعزدایی از تولید

یکی اینکه شرکتهای فنی مهندسی و خدمات دانش
محور آنها که به شــرکتهای فناور ارائه میشــود

به کرات مطرح می شود ،در بسیاری از اذهان

در مرکز مؤسســات و شــرکتهای دانشبنیان به

موانع حقوقی  -اداری برجسته شده است.

عنوان خدمات دانش بنیان معرفی شوند تا این

بــه نظــر شــما از میــان حوزههــای قوانیــن،

گروهها بتوانند با ارائه خدمات و اخذ تسهیالت

مقــررات ،مجوزهــا ،سیاســتگذاریها و

ارزان قیمت برای ایجاد مراکز تحقیق و توســعه

بروکراســی اداری هــر کدام چه ســهمی در

و بــه منظور دســتیابی بــه عمق دانــش ،تولید و

ایجاد مانع برای تولید دارند؟
دربــاره موانــع حقوقــی و اداری بحــث

توســعه محصــوالت کــه نهایتا بــه دســت آوردن

بســیار گســترده اســت و بــه نظــر مــن ،اگــر

صنعت منتج میشود ،تالش و اقدام کنند.

کلیگویــی اتفاق بیفتــد راه به جایی نخواهیم

مــورد دوم ،پشــتیبانی از شــرکتها بــرای

برد بنابراین به تشریح یک مورد میپردازم.

واردات مــواد اولیــه خــود در هــر نــوع صنعتــی کــه

آن این اســت که در شرایط کنونی شرکتها
مجــاب شــدهاند حتمــا ًدر محیطهــای اداری ســاکن

کمترین مشــکل و رنج را داشــته باشند .همچنین این
مسئله مورد پذیرش قرار گیرد ،کارخانجاتی که برای مواد
اولیــه خــود به واردات نیاز دارند بتوانند این امر را به صورت
تخصصی در اختیار شرکتهای واردکننده قرار دهند .از این رو،

شــوند .مــا بــه انــدازه کافــی محیطهــای اداری بــا قیمت
مناسب برای اجاره در شهر تهران نداریم و قوانین شهرداری
بســیار ســختگیرانه اســت .بــه جــای آنکــه از اســتقرار کســبوکارها

ممانعتی برای کار شرکتهای تخصصی ایجاد نشود.
مساله بعدی این است که تسهیالت فعلی با توجه به نرخ بهره و درصدی

برای توســعه کســبوکار در محیطهای مسکونی حمایت کند به دلیل دریافت

که سود عملیاتی به آن تعلق میگیرد به اضافه هزینه کرد شرکتها همچنان

نرخهای اداری شهرداری این ساختمانها گران هستند.بسیاری از کسبوکارها

برای توسعه بخش تولید موثر نیست.

در ابتــدای کار قــدرت اســتقرار در ســاختمانهای اداری را ندارنــد و حتــی برخی
آزادکاری (فریلنسر) را برمیگزینند .در مراحل بعدی نهایتا ًتوان اختیار واحدهای

در واقع ،همچنان برخی صندوقها تسهیالتی که با  12درصد ارائه میدهند
بــه نســبت  18درصــد بانکهــا ،هنــوز بــرای تولیــد کمککننــده نیســت و دوره

مســکونی را به دســت میآورند .وقتی شرکتی به واحد مسکونی میرود امکان

تنفس بسیاری محصوالت باید افزایش یابد .همچنین وقتی دولت تسهیالت

دریافــت کــد اقتصــادی نــدارد و وقتی این امــکان را از دســت میدهد نمیتواند

ارائــه میدهــد بایــد رییســکپذیری و خطرپذیــری را حداقل بــرای صندوقهایی

کارت بازرگانی دریافت کند و این اجارهنامهها یکی از موانع توسعه کسبوکار

کــه بــه رشــد تولیــد کمــک میکننــد بیشــتر و آنهــا را در ســود و زیــان شــریک

است .نیاز به اجارهنامه برای دریافت کد اقتصادی و کارت بازرگانی به شکلی از

کند.

میان رود و شناسه ثبت شرکتها برای یک کسبوکار کافی باشد.
در جهان امروز موضوع تولید دیگر امری نیست که با خرید تجهیزات ،مواد اولیه را با ارزش افزوده به
مواد ثانویه تبدیل کنند بلکه تولید در جهان فعلی معانی مختلفی پیدا کرده است
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شرط توسعه سریع تولید
یکسان سازی وکاهش قوانین است
تلقی جامعه نسبت به فعالیتهای یک بنگاه به طرق مختلف بر حیات آن اثر

میگذارد.در واقع تلقی جامعه فرصتی طالیی است که اگر به خوبی مدیریت نشود،
میتواند به بحرانی کابوسوار بدل شود.

اشــاره :در شــرایطی کــه صنایــع کشــور در دســت اندازهــای جــدی بــا
چالــش هــا و موانــع مواجه هســتند ،امید می رود که بــا تاکید مقام معظم
رهبری نسبت به رفع موانع تولید و انجام پشتیبانی های الزم از تولید ،در
ســال  1400شــاهد روندی متفاوت در مواجه با بخش مولد اقتصاد کشــور
باشــیم .در زمینــه نحــوه این پشــتیبانی و مانع زدایی گفتگویی کوتــاه با ...
مدیرعامل شرکت ماشین سازی ...انجام داده ایم که مشروح آنرا در ادامه
تقدیم شما می کنیم.
هــدف گــذاری بنــگاه اقتصادی تحــت مدیریت جنابعالــی به منظور
ارتقای کمّی و کیفی ِ تولید در سال  1400مشتمل بر چه مواردی است؟
همه ســازمانها بر جامعهای که در آن فعالیت میکنند اثر میگذارند.
بنگاههای اقتصادی نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و با کاالیی که تولید
میکند یا با خدمتی که ارائه میدهند ،با چگونگی فروختن یا خریدن کاالها
و خدمــات مــورد نیــاز خــود ،با نحوه اســتخدام و روش های ارتقــاء کارکنان،
بــا برخــوردی که با محیط زیســت دارند ،با نحوه ســرمایهگذاری ،با احترامی
کــه بــرای حقــوق مردم قائل میشــوند و خالصه به هــزاران طریق بر جامعه
اثــر میگذارنــد .بنابراین طبیعی اســت که جامعه بــه حیات چنین نیرویهای
اثرگذاری حساس باشد و واکنش نشان دهد.در گذشته بنگاههای اقتصادی
برخی از واکنشهای جامعه را سودآور تلقی میکردند و برخی دیگر را نوعی
مشــکل بالقوه که باید از آنها پرهیز شــود .امروز مدیران شــرکت مهندســی
ماشــین ســازی ،بیش از پیش آگاه شــدهاند که این مســائل میتواند تأثیر
چشمگیری بر آینده سازمان و گاه اثری تعیینکننده بر تداوم حیات شرکت
داشته باشد.تلقی جامعه نسبت به فعالیتهای یک بنگاه به طرق مختلف
بــر حیــات آن اثــر میگــذارد.در واقــع تلقی جامعــه فرصتی طالیی اســت که
اگــر بــه خوبــی مدیریــت نشــود ،میتواند بــه بحرانــی کابوسوار بدل شــود.
مســئولیت اجتماعی شــرکت ما چیزی فراتر از اقدامات ســنتی خیرخواهانه
و عام المنفعه اســت .مســئولیت اجتماعی بنگاه فقط وقتی به بنگاه ســود
میرســاند کــه بــه طور ثمربخــش و اثرگذار بــا برنامههای راهبردی روشــن و
مدون انجام شود.قرار نیست که بنگاه اقتصادی بخشی از منابع خود را به
اسم«مسئولیت اجتماعی» و یا برای ارایه نمایشی از «درستکاری اجتماعی
و سیاســی» دور بریــزد .هــدف مــا بــرای ســال  1400تولیــد کمــی و کیفــی در
ماشین سازی است.
برای تحقق برنامه های خود نیاز به چه پشتیبانی هایی دارید؟
بهره گیری از فناوری اطالعات یکی از حلقه های الزم برای افزایش کارایی
تجاری در اقتصاد ملی است .امروزه استفـاده از اینترنت و کسب و کـارهـای
حاصــل از ایــن فنـــاوری توســط شــرکتها ،بــه وســیله ای برای کســب مزیت
رقابتی در کســب و کارها تبدیل شــده و تولید شــامل مجموعه فعالیتهایی
اســت که منجر به کاال و خدمات میشــود .از ســوی دیگر تولید منشــأ تأمین
نیازهای مهم و اساســی و همچنین نیازهای مرتبط با آســایش زندگی است.
از این منظر هر تولیدی لزوما ًتأمین کننده نیازهای مهم و اساسی و نیازهای
مرتبط با احســاس امنیت و آســایش زندگی نیســت .تولید همچنین ارتباط
معنــاداری بــا امــور مرتبط با گذران اوقات فراغت و ســرگرمیهای زندگی و به
عبارتــی "صنایع فرهنگی" اســت.اگر بپذیریم کــه تولید مرتبط با عرصه بزرگ
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خدمات اعم از خدمات آموزشی و پژوهشی ،خدمات بهداشت و سالمت و
خدمات توریسم و گردشگری و خدمات ساخت و ساز و عمران شهری است،
دایــره تولیــد مرتبــط بــا همه عرصههــای مرتبط بــا زندگی و در واقــع "فرهنگ
زندگی" است.از سوی دیگر برای کشور عزیز و پر توان جمهوری اسالمی ایران
که به دلیل اســتقاللگرایی و تاکید بر نفی نظام ســلطه جهانی ،که همواره
با تحریمهای اقتصادی و سیاســی و فشــارها و تحریفهای فرهنگی مواجه
بــوده اســت ،تمرکــز بر حوزههای "شــکننده و آســیبزای اقتصادی ،سیاســی
و فرهنگــی" اهمیــت کانونــی دارد که حــوزه "اولویتهای تولیــد و خدمات" را
بــه خــود اختصــاص میدهد.بــر ایــن اســاس از یک ســو باید بدنبــال تقویت
بنیه زیرســاختهای "تولید با همه تنوعها و تکثرها" بود و از ســوی دیگر بر
مبنای شاخصهای مشخص که تأمین کننده نیازهای اساسی مثل مسکن،
سالمت و بهداشت ،آموزش و درمان ،غذا و دارو و همچنین نیازهای مرتبط
با احساس خوشبختی و کیفیت زندگی است ،مسیر پشتیبانی و مانعزدایی
از تولید را تقویت کرد.
اگر اراده ای برای مانع زدایی از تولید در سال  1400و تحقق شعار
ســال وجود داشــته باشــد به نظر شما رفع موانع در چه حوزه هایی الویت
دارد؟
در چنــد جملــه مــی توان تمــام این اولویت هــای را مورد تاکید قــرار داد:
ضرورت جامعنگری و پرهیز از جزیینگری ،جذب سرمایهگذاران عاشق وطن
در ایجاد کسب و کار  ،شناسایی مانعتراشیها درتولید ،استفاده از ظرفیت
کارگــروه حمایــت قضایــی از تولیــد و ســرمایه گــذاری ،حــذف زیــاده خواهــی
نظــام اداری از تولیدکننــده داخلــی ،دریافت نظرات خبرگان و فعاالن بخش
خصوصــی زیربــط ،حــذف ســوءتدبیرها و مدیریتهای اجرایــی و تأثیرگذاری
تحریمها
این روزها که بحث مانع زدایی به کرات مطرح می شود در بسیاری
از اذهان موانع حقوقی –اداری برجســته شــده اســت ،بنظر شــما از میان
حوزه های قوانین ،مقررات ،مجوزها ،سیاستگذاری ها و بروکراسی اداری
هر کدام چه سهمی در ایجاد مانع برای تولید دارند؟
در صورت یکسان سازی و کاهش قوانین و مقررات ،تولید به سرعت رشد و
افزایش پیدا خواهد کرد.علیرغم تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشینها
پس از انقالب صنعتی و ظهور کامپیوترها و رباتها پس از عصر اطالعاتی و
شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب
و کار ،هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مؤثر و غالب تحقق تولید مطرح
میباشند.بدیهی است چنانچه بخواهیم تولید را پشتیبانی نماییم باید یک
نگاه همه جانبه ،متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته
باشیم .اجازه ندهیم از این شعار ،مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع
حقوق کارگران و کارمندان که عامل "کار" را در این معادله نمایندگی میکنند.
در حقیقت ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی و … مربوط به عوامل
تولید در بین قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی (زمین
و…) ،منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را تشکیل
دهنده تابع تولید میدانند و " فناوری" را ذیل منابع مادی در این معادله وارد
می کنند.
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هستیم
هستیم
ایران در
ایران در
عضویت
عضویت
نیازمند
زمند
FATF
FATF

شهاب استفاده از
استفاده از
شرکت
شهاب
افسانه ای
هایشرکت
افسانه ای
 SHB380DFTدوقلو
 SHB380DFTدوقلو های
مدلو فریزر مدل
SHB425RT
 SHB425RTو فریزر
یخچال مدلیخچال مدل

یخچال فریزر
فریزر
یخچال این
استفاده از
نوفر،این
استفاده از
سرمایشی
سیستمنوفر،
سرمایشی
قابلیت
سیستم
اتوماتیک و
آبریز قابلیت
اتوماتیک و
یخساز،
آبریز
متعدد،
یخساز،
متعدد،های
ناوری هایفناوری

سرریز جلوه گر
جلوه گر
سرریزو ضد
ضدشیشه
جنس
شیشه و
کشویی از
اصلیازوجنس
کشویی
طبقات
اصلی و
سازد.
طبقات
بخش می
لذتسازد.
بخش می
برای شما
شما رالذت
برایبرفک
بدون
دون برفک را

اینبهیخچال را به
یخچال را
EXPRESS
 FREEZEاین
 SUPERوEXPRESS
FREEZECOOL
 SUPERو
COOLهای
سیستم
های
همچنین
کیفیت وسیستم
همچنین
کیفیت و با
محصولی لوکس
حصولی لوکس و با
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است.نموده است.
نمودهتبدیل
تبدیلبه فرد
منحصر
یخچالفرد
منحصر به
یک یخچال یک
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