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علی پاکزاد

طی هفته دولت، هر ســاله تالش کرده ایم در قالب یک ویژه نامه نقشــی 

در انتشــار دســتاورد دولت ها داشــته باشیم. به رغم انتقاداتی که به همه 

دولت ها وارد است اهتمام هر ساله ما این بود که در این صفحات نیمه پر 

لیوان را مدنظر قرارداده و طرح تالش های صورت گرفته و دستاوردهایی 

بپردازیم که به مدد مدیران و کارکنان زحمت کش در دولتها رخ داده است 

و در میــان انبــوه اخبــار و  رویدادهــا یا فراموش شــده و یا کمتر مورد توجه 

قرار گرفته اند.

اما امســال به دلیل شــرایط انتقال از دولت دوازدهم به دولت ســیزدهم، 

نه انگیزه ای در دولتمردان قبلی در طرح دستاوردها بود و نه فرصتی برای 

دولتمردان سیزدهم که بخواهند در چنین ویژه نامه ای حضور یابند.

بنابراین بنا به تصمیم شورای سیاست گذاری روزنامه عصراقتصاد، تصمیم 

بر این شد ویژه نامه ای که برای هفته دولت تدارک دیده شده بود به طرح 

توقعات بخش خصوصی از دولت جدید اختصاص یابد.

توقعاتی که براساس دولتهای قبل یا بی پاسخ مانده بود یا اگر هم به آن 

پرداخته شــده بود، در نیمه راه رها شــده بود. توقعاتی به جا که برآوردن 

آنهــا بــرای اقتصادملــی راهگشاســت و اگر به آن بی توجهی شــود، اقتصاد 

ایران راه به جایی نخواهد برد.

توقعاتــی کــه از زبــان فعالین اقتصادی بخش خصوصــی و بیان و به قلم و 

خبرنگاران بر کاغذ نشسته است تا فرصت ماندگاری و یادآوری بیابد برای 

دولتمردان تازه نفسی که قصد کرده اند فلک را سقف بشکافند و طرحی 

نو در اندازند.

به عنوان اصحاب رسانه امید داریم به سهم خود در بیان نیازها و توقعات 

از دولت آینده، گامی برداشــته باشــیم هرچند کوچک ولی دلخوشــیم که 

هر یک از این گامها ما را به مقصد نزدیک تر می کند و این هدف، همانا 

بالندگی ایران اسالمی است.
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فهـــــرســـت وژیه انهم هفته دولت

فرصت سازی مجتمع صنعتی فـوالد   اسفراین از تحریم ها در سال »تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع«

بی توجهـی به تکمیـل زنجیـره ارزش  افـزوده

شرکت صنعت غذایی کورش پیشتازدر تولید روغن های سالمت محور

تشریح برنامه های وزرا برای مدیریت نبض اقتصاد ایران در دولت سیزدهم

صرفه جویی ۱۹۱ میلیون یورویی سایپـا با  اجرای برنامه های داخلی سازی

خواب بی تعبیر صنایع پاالیش نفت

حریف چغری که  وزیر جدید با آن روبروست »ناترازی تولید و مصرف گاز«

نوش داروی نجات صنعت برق همچنان در دست بخش خصوصی

ضرورت  نیالودن کسوت صنعت پتروشیمی به نحله های فراموش شدنی سیاسی 

 FATF آزادی عمل سیستم بانکی بین المللی از طریق تصویب 

شهباز حسن پور : اصل قراردادن رهنمودهای رهبری، راهگشای رشد اقتصادی است

استراتژی صنعتی در دولت سیزدهــم

بازار جهانی نفت، جای قهر و آشتی نیست

امنیت غذایی مسیـری برای دسترسی به اقتدار غذایی و امنیت سیاسی

مدیرعامل صنایع غذایی برتر : اهمیت صنایع پایین دستی  به اندازه باالدستی است

افزایش 50 میلیون دالری سود "بوعلی" با راه اندازی واحد پارازایلین

سودآوری بندرامام ۱37 درصد افزایش داشـت

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران باور توانستن در توسعه صنعت گاز کشـور 

انتظارات صنعت فوالد از دولـت سیزدهـم

بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
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فــوالد  صنعتــی  مجتمــع 
زیــر  شــرکت های  از  اســفراین 
و  گســترش  ســازمان  پوشــش 
نوسازی صنایع ایران و بزرگترین 
تولید کننــده قطعــات و مقاطع 
فوالد آلیاژی در خاورمیانه است 
کــه امــکان ســاخت ۱40 گونــه 
فوالد آلیاژی را دارد و این مجتمع صنعتی به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری ســنگین و 
فوق ســنگین فــوالد آلیاژی، با داشــتن متخصصــان توانمند 
و فنــاوری پیشــرفته، توانایــی رفــع نیازهای راهبــردی صنایع 
کشــور در بخش های نفت و گاز، نیروگاهی، کشتی سازی و 

ماشین سازی، ریلی و صنایع معدن و فوالد را دارد.
طرح توسعه فوالد اسفراین افتتاح شد 

آلیــاژی  فــوالد  صنعتــی  مجتمــع  توســعه  طــرح 
اسفراین)ccm(  همزمان با 1۲ فروردین با سرمایه گذاری ۹4 
میلیون یورو اعتبار ارزی و 11۳ میلیارد تومان اعتبار ریالی با 
دستور رئیس جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. 
مدیرعامــل مجتمع صنعتــی فوالد آلیاژی اســفراین در 
آییــن بهره برداری از این طرح گفت:طرح توســعه صنعتی با 

هشت زیرمجموعه و با سرمایه گذاری ۹1 میلیون یورو، 11۳ 
میلیارد تومان اعتبار ریالی از ســال 86  وارد فاز اجرایی شــد 
و با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم با وجود تنگنای 
مالی و تحریم ظالمانه، بخش های ریخته گری اصلی آن به 
عنوان آخرین حلقه زنجیره این طرح توســعه پیش از ســال 
جدید با تست موفقیت آمیز کار آزمایی وارد مدار تولید شد.
علــی ملــک اظهــار کرد: طــرح توســعه مجتمع صنعتی 
فــوالد اســفراین شــامل بخــش ذوب قطــره ای بــا ظرفیــت 
6 هــزار تــن، بخــش تبدیــل قطــر انــواع گریدهــای فوالدین، 
ظرفیــت  بــا  ســنگین  و  ســبک  حرارتــی  عملیــات  بخــش 
17هزارتــن، تاب گیــری بــا ظرفیت ۳۰هزارتن و پوســته زنی با 
ظرفیت 14هزارتن ، ماشــین های ســی ســی ان و ریخته گری 
پیوســته با ظرفیت 4۳8 هزار تن اســت.ملک گفت: بخش 
ریخته گــری پیوســته کــه پیــش از ســال جدید نهایی شــد با 

ظرفیت ســاالنه 4۳8 هزار تن به روش ریخته گری پیوســته 
در ایــن مجتمــع صنعتی در 6 ســایز از ۲5۰ میلیمتــر تا  6۳۰ 
میلیمتر و انواع گریدهای مختلف برای بهره گیری در صنایع 
معدنی، نیروگاهی و خودرویی تولید می کند که فوالد آلیاژی 
در این ســطح در خاورمیانه نیز بی ســابقه است.مدیر عامل 
مجتمــع صنعتی فوالد آلیاژی اســفراین افزایش ســرعت در 
تولیــد و یکپارچگــی محصول، کاهش ضایعــات و  باال بودن 
راندمــان کاری و اســتفاده از تــوان کارشناســان داخلــی را از 
مزیت هــای ایــن بخــش اعــالم کــرد.وی خاطرنشــان کــرد : با 
بهره برداری از طرح تکمیلی مجتمع فوالد اسفراین ظرفیت 
تولیــد در ایــن  واحــد صنعتــی از 1۲۰ هــزار تن فعلــی به 18۰ 
 هزار تن افزایش خواهد یافت.وی باال بردن ســرعت تولید، 
کیفی ســازی تولیــدات و تامیــن قطعــات مــورد نیــاز مجتمع 
صنعتی لوله گســتر اســفراین اعالم کرد که با بهره برداری از 
ایــن پــروژه بخشــی از نیاز شــرکت های گاز و نفــت در تامین 
لوله بدون درز نیز تامین خواهد شد.ملک با اشاره به ظرفیت 
باالی تولیدی این مجتمع صنعتی خواهان تامین سرمایه 5۰ 
میلیون یورویی از منابع داخلی این مجتمع برای تولید فوالد 
پیشرو شد.همزمان با دستور رئیس جمهوری پنج طرح ملی 
صنعتی در اســتان های کشــور از جمله خراســان شــمالی با 
اعتبار چهار هزار و 5۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید 

و برای یک هزار و ۲۹۰ نفر نیز ایجاد اشتغال شد.
رکورد تولید محورهای ریلی در مجتمع صنعتی 

اسفراین شکسته شد
همچنین با تالش و همت کارکنان این مجتمع، تعداد 

ً ماشــین کاری شــده در تیــر نهایــی و  184 عــدد محــور کامــال
تحویل انبار شد که این رقم 4 برابر بیشتر از میانگین قبل 

بوده است.
دکتر علی ملک، مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین 
در این رابطه اظهار کرد: در راستای اهمیت و ضرورت توسعه 
ناوگان ریلی کشور، تولید ساالنه بیش از 7 هزار انواع محور 
واگــن و لکوموتیــو بــه صورت خــام )آهنگری شــده( و ۳هزار 
عدد انواع محور به صورت ماشین کاری شده در دستور کار 
ایــن مجتمــع قرار گرفته اســت. مدیر عامل مجتمع صنعتی 
اســفراین بــا تأکید بــر ارتقای این ظرفیت افــزود: با خرید دو 
دستگاه تراش CNC و سنگ محور، باعث کاهش چشمگیر 
زمان تحویل سفارشات بوده و امیدوار خواهیم بود ماهانه 
۳۰۰ عــدد محــور نهایــی شــده را تحویل ناوگان ریلی کشــور 
دهیم.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: طی شش ماه گذشته، 
قــرارداد فــروش 65۰۰ عــدد از انــواع محــور واگنهــای بــاری، 
مسافری و لکوموتیو نهایی و یا در حال نهایی شدن است و 
تاکنون تعداد ۳5۰۰ عدد نیز تحویل بهره برداران شده است 

فرصت سازی مجتمع صنعتی فـوالد   اسفراین از تحریم 
در سال »تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع«
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و طی این قراردادها به صورت تقریبی موجب صرفه جویی 
ارزی حدود 5 تا 7 میلیون یورو خواهد شد.

شمش فوالدی 530 میلی متری به روش ریخته گری 
پیوسته در اسفراین تولید شد

همچنین قائم مقام مدیرعامل مجتمع صنعتی فوالد 
اسفراین نیز از موفقیت متخصصان این  مجتمع صنعتی 
بــرای نخســتین بار در کشــور در تولید شــمش های فوالد 

آلیاژی با گرید x 5۲ به روش ریخته گری خبرداد.
مهنــدس خلیــل ارجمنــدی، قائــم مقــام مدیرعامــل 
مجتمع صنعتی فوالد اسفراین در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد:  متخصصان مجتمع صنعتی فوالد اسفراین با تست 
گرم و  تولید شمش فوالدآلیاژی با گرید x 5۲ و سایز 5۳۰ 
میلی متری به روش ریخته گیری پیوسته برای نخستین 
بار در  کشــور گام بزرگی برای کاهش وابســتگی کشور به 
واردات لوله نفت و گاز برداشتند.وی افزود: تولید این آلیاژ 
مهم و حساس به روش ریخته گری پیوسته سبب افزایش 
تولید، کاهش چشمگیر فرآیند تولید، کاهش ضایعات  و 
افزایــش کیفیت می شــود که این امــر  رقابت پذیری  این 
محصول  برای تولید و فروش شمش های مورد نیاز صنایع 
کشور در  بازارهای داخلی و  صادراتی به نحو چشمگیری 
افزایــش می دهد.قائــم مقــام مدیرعامــل مجتمع صنعتی 
 فــوالد اســفراین گفت: تولید شــمش های آلیــاژی با گرید
 X 5۲ که  به عنوان مواد اولیه  لوله های انتقال در صنایع 

نفــت ،گاز ، و  حفــاری  کاربــرد  فــراوان دارد؛ بدون حضور 
 )ccm( مشــاور خارجــی و طراح خــط ریخته گری پیوســته
شــرکت دانیالی ایتالیا در مجتمع صنعتی فوالد اســفراین 
تســت گــرم  و  تولیــد شــد.وی ادامــه داد:  پیــش از ایــن ، 
 ایــن کار  بــه روش ریختــه گــری در داخــل قالب های فلزی

) اینگات(  انجام  می شد که فرآیند  طوالنی و زمانبر سبب 
افزایــش  هزینــه های تولید  و  درصد بــاالی ضایعات و در 
نهایت سرعت پایین تولید و تحویل به مشتریان شده بود.
ارجمندی اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند عالوه بر اثبات 
توانمنــدی و خودبــاوری ملــی متخصصــان داخلــی  ســبب 
صرفــه جویــی  حــدود  1۲۰ هــزار یورویــی در هر بار تســت 
گرید و سایز جدید که در خط ریخته گری پیوسته از سوی 

مشاور خارجی طرح  انجام می شد نیز شده است.
بزرگترین بیس پلیت قالب ریخته گری شمش 

فوالدی تکباری ساخته شد
از سوی دیگر مدیر تولید ذوب مجتمع صنعتی فوالد 
اسفراین نیز در گفت وگو با ایرنا از ساخت بزرگترین بیس 
پلیــت قالب های ریخته گری شــمش های فــوالدی تکباری 
)کوکیــل( ۹5 تــا 11۰ تنــی بــرای نخســتین بــار در کشــور از 

ســوی متخصصان این مجتمع خبرداد.خلیل اســداله زاده 
گفــت: ایــن بیــس پلیــت از جنــس چــدن خاکســتری بــه 
وزن 57 تن به روش ریخته گری در ماســه ســاخته شــده 
کــه پس از ماشــین کاری و عملیــات حرارتی به وزن نهایی 
5۲ می رســد.وی افــزود: این قطعــه از ملحقات قالب های 
ریخته گری شمش های فوالدی تکباری ) کوکیل( است که 
بــرای چیدمــان راهگاه های نســوز در زیر کوکیل به منظور 
تولیــد شــمش های ســنگین و فوق ســنگین ۹5 تــن و 11۰ 
تــن بــرای اســتفاده در تولیــد قطعات فوق ســنگین مانند 
غلطک ها، روتورهای نیروگاهی، شــفت های بزرگ صنایع 
مختلــف، رینگ هــا و لوله های جدار ضخیم فوق ســنگین 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.مدیــر تولیــد ذوب مجتمــع 
صنعتــی فوالد اســفراین گفت: با ســاخت این قطعه نیاز 
کشــور در ســاخت بیس پلیت های قالب هــای ریخته  گری 

شمس تکباری به خارج از کشور رفع شد.
بزرگترین کوکیل خاورمیانه در مجتمع صنعتی 

اسفراین ریخته گری شد
همچنیــن مهنــدس عوضپــور، سرپرســت مدیریــت 
تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی اسفراین نیز از موفقیت 
متخصصــان ایــن مجتمع برای نخســتین بار در کشــور در 
تولیــد و ریختــه گــری کوکیل شــمش 1۰۰ تــن )قالب مورد 
اســتفاده در شــمش ریزی فوالد( از نوع چدن خاکســتری 
بــا وزنــی در حــدود 8۰ تــن خبــرداد کــه بــا ایــن اقــدام برگ 
زرین دیگری از افتخارات مجتمع صنعتی اسفراین را ثبت 

کردند.
عوضپــور اظهــار کــرد: کاربــرد ایــن کوکیــل در تولیــد 
شــمش های فوالدی ســنگین وزن مورد استفاده در تولید 
قطعــات ســنگین همچــون روتورهــای مــورد اســتفاده در 
صنایــع نیروگاهــی، شــفت های بــزرگ مــورد اســتفاده در 
صنایــع ســیمانی و رینگ هــا و لوله هــای ســنگین وزن بــه 
روش ریخته گری در خال )VSD( و یا شمش ریزی به روش 
ریخته گری از کف اســت.  تمامی مراحل طراحی، ســاخت 
مــدل، قالبگیــری در ماســه و در نهایــت ریخته گــری آن در 
مجتمع صنعتی اسفراین را متخصصان این مجتمع عظیم 
صنعتــی انجــام داده انــد. کوکیل یکــی از انــواع قالب هایی 

است که برای تولید شمش با سطح مقطع های متفاوت 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مزیــت این قالب هــا امکان 
ســاخت قالــب فــوالدی بــا ابعاد و اشــکال مختلف اســت. 
مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های زیر پوشش 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و بزرگتریــن 
تولیدکننــده قطعــات و مقاطع فوالد آلیــاژی در خاورمیانه 
است که امکان ساخت 14۰ گونه فوالد آلیاژی را دارد. این 
مجتمع صنعتی به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات و 
مقاطع فورج و ریخته گری ســنگین و فوق ســنگین فوالد 
آلیاژی، با داشتن متخصصان توانمند و فناوری پیشرفته، 
توانایی رفع نیازهای راهبردی صنایع کشور در بخش های 
نفت و گاز، نیروگاهی، کشتی سازی و ماشین سازی، ریلی 
و صنایع معدن و فوالد را دارد.ظرفیت اسمی تولید در این 
مجتمع صنعتی تا پیش از افتتاح طرح توسعه در فروردین 
ســال جاری 8۰ هزار تن اســت که با افتتاح طرح توســعه 
ایــن مجتمــع صنعتی در 1۲فروردین 14۰۰با دســتور ویدئو 
کنفرانــس رئیــس جمهــوری ظرفیت اســمی تولیــد در این 
واحــد صنعتــی به 1۲۰ هزار تن افزایــش یافت.برای اجرای 
طرح توســعه مجتمع فوالد اســفراین در خراســان شمالی 
در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۹4 میلیون 
یورو و 1۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.شهرستان 1۲۰ 

هزار نفری اسفراین در 6۰ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد 
مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد کــه به دلیل برخــورداری 
از  ۲ مجتمــع بــزرگ و مهــم صنعتــی فــوالد و لوله گســتر، 
 قطــب صنایــع بــزرگ اســتان خراســان شــمالی محســوب 

می شود.
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مجیــد ســعیدیان، فعــال صنعــت فــوالد دربــاره بزرگ ترین 
بحران هــای حاکــم بــر عملکرد فوالدســازان کشــور، معتقد 
اســت بســیاری از صنایــع تکمیلــی فــوالد در حال حاضــر بــا 
کمبــود مــواد اولیــه در مســیر تولیــد روبــه رو هســتند و این 
موضــوع بــه چالشــی اساســی در مســیر فعالیــت آنهــا بدل 
شده است. بدون تردید تداوم این شرایط به منزله بحرانی 

است که عملکرد این صنایع را تحت  تاثیر قرار می دهد.
ایــن فعــال صنعت فــوالد در گفت وگو بــا عصراقتصاد تاکید 
کــرد: درحال حاضــر بســیاری از محصــوالت تولیدشــده در 
حلقه هــای ابتدایــی زنجیــره فــوالد کشــور صــادر می شــوند؛ 
درنتیجــه تولیدکننــدگان مقاطــع طویــل فــوالدی در تامیــن 
شمش فوالدی موردنیاز خود با کمبود روبه رو می شوند. این 
کمبود در حالی است که تولید شمش فوالد در رده صنایعی 
اســت کــه براســاس توانمندی هــای داخلــی احــداث شــده و 

کمبود آن در کشور معنا ندارد.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که تولید در برخی 
حلقه هــای این زنجیره مازاد نیــاز داخلی بوده و صادرات آن 
بالمانع است، اما این صادرات باید با هماهنگی و برنامه ریزی 
باشــد؛ یعنی باید در گام نخســت نیاز داخلی تامین شــده و 
در ادامــه مــازاد نیــاز داخــل بــه بازارهای جهانی روانه شــود.

ســعیدیان در ادامــه افــزود: در همیــن حــال انتظــار مــی رود 
صــادرات محصــوالت نهایــی و تکمیــل زنجیــره ارزش افزوده 
در اولویــت سیاســت گذاران باشــد. تولیــد محصــول نهایــی 
به منزله تکمیل زنجیره ارزش افزوده و همچنین اشتغال زایی 
در کشــور اســت؛ درنتیجه نمی توان نســبت به آن بی توجه 
بــود. به ویــژه که در طول ســال های گذشــته بــا صرف هزینه 
قابل توجــه، ظرفیــت چشــمگیری از صنایــع پایین دســتی در 
کشور احداث شده است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
و با صادرات گســترده شــمش فوالد، بســیاری از کشورهای 
همسایه، اقدام به احداث صنایع پایین دستی فوالد و تولید 
محصــوالت طویل فوالدی کرده اند. این واحدها اغلب مواد 
اولیه موردنیاز خود )یعنی شمش( را از ایران تامین می کنند 
و می تــوان این طــور نتیجــه گرفت که خام فروشــی به ســدی 
در مســیر توسعه صنایع پایین دستی در کشور تبدیل شده 
اســت. این سیاســت در نهایت به ضرر اقتصاد کشــور بوده 
و بایــد در آن تجدیدنظــر شــود.این فعــال صنعت فــوالد در 
ادامــه، کمبودهای یادشــده را ناشــی از نبــود نظم در فرآیند 
تولید در زنجیره و سیاســت گذاری درســت دانست و گفت: 
نبــود برنامه ریــزی و حاکــم نبــودن نگاهــی جامــع بــر زنجیره 
فــوالد در طــول ســال های گذشــته، ایــن بحــران را بــه وجود 

آورده اســت. بــرای رفــع این چالش انتظــار می رود نظمی بر 
فرآیند تولید، فروش داخلی و فروش صادراتی حاکم شود. 
وی رفع تعهد ارزی را بحران دیگری دانســت که ســودآوری 
فوالدســازان را به شــدت کاهــش می دهــد. تولیدکننــدگان 
موظفنــد به ازای فروش محصول خود در بازار جهانی اقدام 
به رفع تعهد ارزی با نرخ مصوب از سوی دولت کنند؛ یعنی 
موظفند ارز خود را با بهای به مراتب پایین تری در مقایسه با 

نرخ صادراتی در اختیار دولت قرار دهند. این درحالی است 
که تولیدکنندگان محصوالت طویل فوالدی نه سهمیه مواد 
اولیــه دارنــد، نه امتیازی در مســیر تولیــد در اختیار آنها قرار 
می گیرد و درنهایت نیز موظف هستند ارز حاصل از صادرات 
خود را با یارانه در اختیار دولت قرار دهند.سعیدیان درباره 
تامیــن نشــدن بــرق موردنیــاز واحدهــای فــوالدی در ۲ مــاه 
گذشته، گفت: این کمبود به طور مقطعی تولید را تحت تاثیر 
قرار داد. البته انتظار می رود همین روزها و با خنک تر شدن 
هــوا، ایــن چالــش برطــرف شــود. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 

چندبرابر شدن هزینه برق تاکید کرد: ایران از ظرفیت های 
مناسب انرژی برخوردار است و بر همین اساس نیز این 
منابع ارزان تر در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می گیرد. 
کما اینکه بنزین با بهای به مراتب ارزان تری در مقایسه با 
نرخ های جهانی به مردم عرضه می شود. این فعال صنعت 
فوالد افزود: به عالوه آنکه باید تاکید کرد: فعالیت صنعتی 
در ایران با چالش های ساختاری به مراتب زیادی روبه رو 
است؛ این چالش ها هزینه های تولید را در ایران افزایش 
می دهــد و از رقابت پذیــری صنایــع در کشــور می کاهــد. 
درنتیجــه ایــن دســت یارانه هــا تنهــا می توانند بخشــی از 
ایــن شــرایط دشــوار حاکــم بــر عملکــرد صنایــع را جبــران 
کننــد؛ یعنی یارانه انرژی بــه ازای جبران کمبودهای حاکم 
بــر عملکــرد صنایــع پرداخته می شــود.وی در پایــان اظهار 
کــرد: صنایــع فــوالدی کشــور در حال حاضر بــا بحران های 
متعــددی روبــه رو هســتند؛ ایــن بحران هــا عملکــرد و در 
ادامه ســودآوری فوالدســازان را تحت تاثیــر قرار می دهد. 
این چالش ها به ویژه برای شرکت های خصوصی که اغلب 
هــم در رده هــای نهایــی ایــن زنجیــره فعالیت دارنــد، خود 
را پررنگ تــر نشــان می دهــد. حــال که در آســتانه فعالیت 

دولت ســیزدهم قرار 
داریم، انتظار می رود 
فعاالن صنعتی ضمن 
بـــحـــــران ها  شناخت 
بـــــــــرای رفــــــــع آنــــــها 

برنامه ریزی کنند.

بی توجهـی به تکمیـل زنجیـره
 ارزش  افـزوده

تولید محصول نهایی به منزله تکمیل زنجیره 
ارزش افزوده و همچنین اشتغال زایی در کشور 

است؛ درنتیجه نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. 
به ویژه که در طول سال های گذشته با صرف هزینه 
قابل توجه، ظرفیت چشمگیری از صنایع پایین دستی 

در کشور احداث شده است
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هســتند  مــوادی  اصلی تریــن  از  یکــی  روغن هــا 
کــه مــورد اســتفاده مصرف کننــدگان زیــادی قرار 
می گیرنــد. در واقــع، روغن ها یکــی از اصلی ترین 
مــواد ســبد کاالی هــر خانــه و خانــواده به شــمار 

می روند.
شــرکت صنعــت غذایــی کــورش بــا توجه بــه این 
محصــوالت  تولیــد  پیشــتاز  عنــوان  بــه  اصــل، 
ســالمت محور کشور، جدیدترین محصول خود 
را بــا رویکــرد نــوآوری و ســالمتی وارد بــازار کــرده 

است.
اســپری روغن زیتون اویــال، جدیدترین محصول 
ســالمت  حفــظ  راســتای  در  شــرکت،  ایــن 
مصرف کننده و اهمیت به سالمتی جامعه امکان 
اندازه گیــری دقیــق روغــن خوراکــی را در هــر بــار 

استفاده برای مصرف کننده فراهم کرده است.
به واسطه بسته بندی جدید روغن زیتون اسپری 
اویــال بــا ویژگی هر ۳ پاشــش روغــن برابر با یک 
گــرم، عالوه بــر کنترل کالری دریافتــی از غذاها، 
این محصول می تواند نقش به ســزایی در تغییر 
فرهنــگ مصرف خانــوار جهت کاهش هدر رفت 

مواد غذایی داشته باشد.
طبــق آمارهــا، بخشــی از دور ریز مــواد غذایی در 
ایران مربوط به انواع روغن های غذایی می شــود 
که این مدل بســته بندی ســبب می شــود اسپری 
روغــن زیتــون اویــال نقشــی هــر چند کوچــک در 

کاهش این آمار داشته باشد.
شــاید بــا خــود بگوییــد کــه اســتفاده از روغــن 
می توانــد بــه ســالمتی آســیب بزند امــا محققان 
مفیدتریــن نــوع روغــن بــرای مصــارف خوراکی را 
روغن زیتون دانســته اند که حتی ســبب کاهش 
وزن و افزایش انرژی می گردد. با این حال میزان 
مصــرف ایــن محصول مفید در کشــور ما بســیار 
کم اســت. ســرانه مصرف روغن زیتــون در ایران 
۲۰۰ گــرم بــرآورد شــده کــه از نصف ســرانه 5۰۰ 
گرمــی مصــرف ایــن روغــن در دنیــا نیــز پایین تــر 
اســت. برنــد اویال با افزایــش تولید این محصول 
و برنامه ریزی برای ســهولت دسترســی و مصرف 
آن سعی در بهبود رژیم غذایی و حفظ تندرستی 
جامعــه دارد  و قصــد دارد بــه رشــد و شــکوفایی 

سالمت اقشار مختلف جامعه کمک کند..

اســپانیا بهتریــن ســطح کیفیــت روغــن زیتــون، 
در بیــن کشــور هــای تولیــد کننده ایــن محصول 
را دارد و برنــد اویــال در راســتای معیارهــای خــود 
مبنی بر حفظ و ارتقا ســالمتی جامعه، از روغن 
زیتون اسپانیایی جهت تولید محصول جدید نیز 

استفاده کرده است.
محصــول جدیــد شــرکت صنعــت غذایــی کورش 
و برنــد اویــال در راســتای ارتقا کیفیت و ســالمت 

خانواده ایرانی به بازار عرضه شده است.

تحولی شگرف در مصرف روغن های خوراکی کشور؛ یک بسته بندی متفاوت در خدمت سالمت مردم

 شرکت صنعت غذایی کورش 
پیشتازدر تولید روغن های سالمت محور

اسپری روغن زیتون اویال، جدیدترین محصول این 
شرکت، در راستای حفظ سالمت مصرف کننده 
و اهمیت به سالمتی جامعه امکان اندازه گیری 
دقیق روغن خوراکی را در هر بار استفاده برای 

مصرف کننده فراهم کرده است



1۲

پس از مدت ها، گمانه زنی و حرف و حدیث درباره 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تمامی وزرای اقتصادی 
کابینه رئیسی توانستند از نمایندگان مردم رای اعتماد 
گیرند و راهی وزارتخانه های خود شــوند تا در مدت 4 

ساله قانونی نبض اقتصاد را مدیریت کنند.
در اوضاع فعلی اقتصاد ایران و با وجود فشــارهای 
مختلفــی کــه از جانب رشــد نقدینگــی و تورم بــاالی 4۰ 
درصد،  تحریم های اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین 
 FATF صفر در دهه گذشته و پرونده های حقوقی مانند
وجــود دارد، دولــت جدیــد فرصتــی بــرای آزمــون و خطــا 
نخواهد داشــت و رویکردها و راهکارهای تیم اقتصادی 
دولت تاثیر زیادی بر بهبود یا وخامت اوضاع فعلی دارد 
و در سرنوشــت اقتصــاد ایــران کلیــدی و تعیین کننــده 
خواهــد بود.انتظــار مــی رود کــه تیــم جدیــد اقتصــادی 
نســبت بــه ایــن مشــکالت آگاهــی کافــی داشــته باشــد 
و بتوانــد در وضــع فعلــی بــا رویکردی علمی و مشــخص 
راهکاری برای چالش های اقتصادی ارائه دهد. برهمین 
اســاس برنامه های تیم اقتصادی دولت رئیســی در ذیل 
بــه تفکیــک وزارتخانه تحــت االمر آمده تا بــا برنامه های 

مدیریتی آن ها برای 4 سال آینده بهتر آشنا شوید:

 عیسی زارع پور، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات

با 256 رأی موافق، ۱7 رأی مخالف و ۱0 رای 
ممتنع رأی اعتماد گرفت

زارع پــور در برنامــه خــود هشــت حــوزه ماموریتــی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را مشخص کرده که 

به شرح زیر هستند:
1 -حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی

۲ -دولت هوشمند و تحول دیجیتال
۳ -شــبکه ملــی اطالعات و توســعه پایدار زیرســاختهای 

ارتباطی
4 -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

5 -اقتصاد دیجیتال
6 -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات

7 -شتابدهی رشد صنعت فضایی
8 -خدمات پستی

سند تحول دیجیتال
زارع پــور بــا ذکــر قانــون برنامــه ششــم توســعه و 
آوردن بندهــای مرتبــط و مهــم آن و همچنیــن اســناد 
الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات کــه مصــوب شــورایعالی 
فضای مجازی کشــور هســتند تاکید کرده که قصد دارد 
بــه تمامــی ایــن موارد رســیدگی کند. او در وهلــه اول در 
برنامه خود سراغ مساله حکمرانی دیجیتال رفته که این 
روزهــا در طــرح صیانــت مجلــس نیــز بارها به آن اشــاره 

شده است.
دولت الکترونیکی

زارع پور به موضوع دولت هوشمند و در واقع همان 
دولت الکترونیکی در وهله دوم اشاره کرده و با شمردن 
مزیت هــای ایــن موضــوع از جملــه تســهیل دسترســی 
مــردم بــه خدمات و کاهش محســوس هزینــه و زمان و 
افزایش سرعت کارها، اعالم کرده که دولت الکترونیکی 
می توانــد زمینه هــای فســاد را نیز از بین ببــرد. او در این 
برنامــه اعــالم کرده که تحقق دولت الکترونیکی تا امروز 
آنچنان که باید انجام نگرفته و عدم تحقق این موضوع 
را مواردی چون: نبود مدیریـــت یکپارچـــه و منســـجم در 
ایـــن حـوزه، عـدم تعامـل مناسـب دسـتگاه های مختلـف 
)عـدم تبـادل مناسـب سـرویس و داده بیـن دسـتگاه های 
حاکمیتـــی و بعضـــا متصـــل نبـــودن آنهـــا بـــه یکدیگـــر(، 
نبــود زیرســـاخت های ارتباطــی مناســب و کــم توجهــی 

مدیران ارشد کشور بـه فرصت هـا و قابلیت هـای فنـاوری 
اطالعـات دانسته است.

شبکه ملی اطالعات
پــور، شــبکه ملــی اطالعــات را از مهم تریــن  زارع 
طرح هــای ملــی در عرصــه فنــاوری اطالعــات دانســته و 
گفتــه که پیشــرفت این شــبکه از آغاز تاکنــون نهایتا به 
۳5 درصــد رســیده اســت. او تاکیــد کــرده کــه برخــی از 
مــوارد مهــم برای تحقق شــبکه ملی اطالعات در کشــور 
مغفــول باقــی ماندنــد و ایــن موضوع باید تا ســال 14۰4 
حل و فصل شــود. او گفته که پهنای باند شــبکه انتقال 
داخلی از ۳1 ترابیت بر ثانیه باید به 5۰ ترابیت بر ثانیه 
برسد تا کشور ایران به یک هاب منطقه ای برای ترانزیت 
داده ها در منطقه تبدیل شود. او محدودیت منابع مالی 
به میزان مورد نیاز جهت اجرای شــبکه ملی اطالعات و 
عدم تخصیص بهینه درآمدهای حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات به پیشرفت آن و کاهش روند سرمایه گذاری 
جدید اپراتورها به دالیل تحریم ها و افزایش قابل توجه 
نــرخ ارز از جملــه چالش هــای دیگــر این بخش دانســته 

است.
اقتصاد دیجیتال

در  نیــز  دیجیتــال  اقتصــاد  مســاله  بــه  پــور  زارع 
برنامه های خود تاکید کرده و گفته که این موضوع باید 
ســهم 1۰ درصــدی در تولید ناخالص ملی تــا پایان 14۰4 
باشــد. او برای رشد اقتصاد دیجیتال نیز چالش هایی را 
متصور شــده که نبود ســند ملی و نقشــه راه مصوب و 
عدم التزام واقعی اپراتورها و بانک ها و شرکت ها نسبت 

به اجرای قوانین را جزو چالش ها دانسته است.

تشریح برنامه های وزرا برای مدیریت نبض 
اقتصاد ایران در دولت سیزدهم
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 احسان خاندوزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
بــا 254 رأی موافــق، 25 رأی مخالف و 8 رای ممتنع 

رأی اعتماد گرفت

احســان خانــدوزی، برنامــه تحولــی و اولویت  هایی که 
می توانــد بــا تکیــه بــر برنامه ریــزی دقیق و اســتفاده از 
توان کارشناســان و نخبگان در مجموعه بزرگ وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی دنبــال شــود را در محورهای 
ذیــل بــه صــورت خالصــه و فهرســت وار تدویــن کــرده 

است.
الف(  فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت 

ایجاد هماهنگی بین دستگاهی 
ب( اصالحات نظام مالیاتی و گمرک

ج( اصالحات در نظام تامین مالی )بانکی(
د( بازار سرمایه و بیمه

ه( اصالحات محیط کسب وکار
و( شفاف ســازی و ارتقــای بهــره وری در مدیریــت 

دارایی ها و شرکت های دولتی
ز( مدیریت تعارض منافع

ح(مدیریت بدهی های دولت
ط(  اصالحات خزانه داری کل

ی( اصالحات مربوط به مناطق آزاد

حجــت هللا عبدالملکــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی

با ۱۹۱ رأی موافق ،77 رأی مخالف و ۱3 رأی ممتنع و 
5 رأی باطله رأی اعتماد گرفت

راهکارهــای عبدالملکــی برای حوزه اشــتغال  به شــرح 
ذیل است:

عمده راهکار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در حوزه اشتغال ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت 
اســالمی  ایرانــی  الگــوی  قالــب  در  پایــدار  شــغلی 

نــرخ  بیــکاری، کاهــش تدریجــی  اشــتغال و رفــع 
بیــکاری طــی برنامــه پنــج ســاله هفتــم، حرکــت به 
ســمت توســعه آموزش های کســب و کار متناسب 
با نیاز بازار کار و مزیت های نسبی مناطق مختلف 
کشــور مطابق با آخرین تکنولوژی های روز جهان، 
ارتقای شاخص های کلیدی بازار کار و بهبود فضای 
کســب و کار و رفع موانع تولید و ســرمایه گذاری و 
ارتقاء شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان، 
افزایش تاب آوری مشــاغل و حفظ سطح اشتغال 
موجــود بــا رویکــرد آینــده پژوهــی، توســعه امنیت 
شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، 
توانمندســازی اقشــار متوســط و کم درآمد جامعه 
با تکیه بر توســعه مشــاغل خرد و خانگی، توســعه 
متــوازن فرصت هــای شــغلی و درآمــدی در ســطح 

کشور است.
راهکارها برای تعاون:

راهبرد اول: کمک به نیل به اهداف تعیین شده 
در اصــل 4۳ و 44 قانــون اساســی مطابق با وظایف و 

ماموریت های قانونی 
بیــن  پیونــد  و  ارتبــاط  برقــراری  دوم:  راهبــرد 

تشکل های تعاونی در سطح ملی و بین المللی
راهبــرد ســوم: کمــک بــه توانمندســازی بخــش 
تعــاون در جهــت افزایــش کمیــت و کیفیــت تولیدات 

داخلی
راهبرد چهارم: اجرای نظام جامع نظارت، ارزیابی 

و ساماندهی تعاونی ها
راهکارها برای رفاه و تامین اجتماعی

و  رفــاه  مسائـــــل  حــل  بــــرای  اســــاسی  راهــکار 
تامیــن اجتماعــی کمــک بــه جهــــش تــــولید و تقویــت 
اســت  کشــور  در  درآمــد  و  اشــتغال  زیرســاخت های 
کــه منجــر بــه رفــع فقــر، ایجــاد رفــاه عمومــی و حفظ 
کرامــت مــردم عزیــز ایــران خواهــد شــد.اما اقدامــات 
مــدت  کوتــاه  برنامه هــای  داشــتن  مســتلزم  نهــادی 
)شــش ماهــه(، میــان مــدت )یکســاله( و برنامه هــای 
بلنــد مــدت )4 ســاله( اســت کــه عبدالملکــی، وزیــر 
 پیشنهادی کار برای هر کدام از آن ها راهکار ارائه کرده

 است.
راهکارهای اقتصادی

اســتقرار نظــام جامــع انتصابــات، بهبــود نســبت 
تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران، تعامل 
جدی و موثر با دولت جهت تنظیم برنامه دقیق پرداخت 
بدهی های دولت به صندوق ها، بهبود نظام حکمرانی 
شــرکتی و فعالیت هــای تنظیــم گری در بخش ســرمایه 
بهینه ســازی  بازنشســتگی،  صندو ق هــای  گذاری هــای 
ترکیــب ســبد دارایی هــای ســرمایه هــای صندو ق هــای 
حـــــداکثرسازی  هـــــدف  بــا  اجتماعــی  و  بازنشســتگی 
ســودآوری آن هــا از جملــه راهکار هــای بهبــود شــرایط 

اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 سید جواد ساداتی نژاد، وزارت جهاد کشاورزی
بــا 253 رأی موافــق ،27 رأی مخالــف و 4 رأی 

ممتنع رأی اعتماد گرفت

متن خالصه برنامه های سید جواد ساداتی نژاد، وزیر 
پیشــنهادی ســید ابراهیــم رئیســی بــرای وزارت جهــاد 

کشاورزی به شرح زیر است.
برنامه های کوتاه مدت بخش کشاورزی

با توجه به تأثیرپذیری بخش کشــاورزی از تکانه ها و 
تحریم هــای ظالمانه به منظــور تأمین امنیت غذایی و 
جلوگیری از نوسانات و تالطم در بازار برنامه های زیر 

مورد توجه قرار می گیرد.
پیگیــری تأمیــن ارز مــورد نیاز بــرای واردات نهاده های 

دامی و گندم در سال جاری
پیگیــری تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای واردات کاالهــای 

اساسی برنج، روغن و شکر
پیگیری تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مرغ،گوشت 

منجمد و تخم مرغ نطفه دار
پیگیری و تســریع در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات 

علوفه خشبی و خوراک دام
پیگیــری تســریع ترخیــص و توزیــع نهــاده هــای دامی 

رسوب شده در بنادر کشور
پیگیــری تامین منابــع مالی الزم برای جبران خســارت 

بیمه کشاورزان و پرداخت
برنامــه ریــزی تهیــه 1۰۰ هــزار تن تخم مــرغ در هر ماه 

برای تنظیم بازار تخم مرغ
تأمیــن نهــاده بــرای تولید ماهانه حــدود ۲۳۰ هزار تن 

گوشت مرغ برای تنظیم بازار
خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاون روستایی و 

شرکت پشتیبانی امور دام

 مهندس رستم قاسمی، وزارت راه و شهرسازی
بــا 267 رأی موافــق ،۱4 رأی مخالــف و 4 رأی ممتنــع 

رأی اعتماد گرفت
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بنــا بــر اعــالم برنامــه وزیــر راه و شهرســازی دولــت 
ســیزدهم، تاکید شــده که برای حل مشــکل بسیار 
اساسی مسکن باید نگاهی فرابخشی به موضوع از 

منظر حکمرانی مسکن ایجاد شود.
 SWOT در ایــن برنامــه، بــا اســتفاده از تحلیل
ســعی بــر آن شــده تــا بــا شناســایی درســت نقــاط 
قــوت، ضعــف، فرصت و تهدید، بهترین و کاراترین 
راه کارهــای موجــود برای نهضت ســاخت مســکن و 

شهرسازی در ایران پیشنهاد شود.
بــر ایــن اســاس، نقــاط قــوت بخش مســکن و 
شهرســازی شــامل نقش مســکن در رونق تولید و 
اشــتغال و توســعه صنایع مرتبط، طراحــی و اجرای 
طــرح مســکن ملی بــه عنــوان نقطــه ای امیدبخش 
برای اقشــار فاقد مســکن و تقاضای انباشــته شــده 
برای تهیه مسکن، فراهم شدن مسیر تامین مالی 
پروژه هــای زیربنایی و توســعه ای از طریق اســتفاده 
از ظرفیــت بــازار ســرمایه، در اولویــت قــرار داشــتن 
موضــوع مســکن و توجــه ویژه بــه آن در برنامه های 

رییس جمهوری است.
همچنیــن بــر اســاس ایــن برنامــه می تــوان از 
فرصت هایــی همچــون امــکان اســتفاده از اراضــی 
دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم 
قانونی شــهرها در اجرای ماده 6 قانون ســاماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن، امکان راه اندازی 
صندوق ملی مســکن برای پایدار کردن منابع مورد 
نیــاز بخــش مســکن و همچنین تامیــن منابع مورد 
نیاز برای کاهش ســود تســهیالت بانکی و بخشــی 
از هزینه هــای تامین مســکن خانوارهــای کم درآمد، 
امــکان اســتفاده از ابزارهــای بازار ســرمایه از جمله 
اوراق رهنــی به منظــور تامین منابع مالی مورد نیاز 
سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت بلندمدت، 
وجود بیش از ۳۲ هزار و ۳۳6 هکتار بافت تاریخی 
در 6۰۰ محله از 18۹ شهر کشور به عنوان ظرفیتی 
بــرای توســعه صنعــت گردشــگری و ارتقــای هویــت 

شهری بهره برد.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  حــوزه  در  او  برنامــه 
دارای  4 مقولــه اصلــی اســت کــه شــامل آزادراه هــا 
و اتوبان هــای میــان شــهری و جــاده هــا و ریل های 
کشــور اســت؛ همچنیــن در بخــش دریایــی، قصــد 
دارد تــا طــرح هــای کوچــک دریایــی که قبال توســط 
خارجی ها ساخته شده بود توسط مجموعه قرارگاه 
خاتم و شرکت های خصوصی همکار ساخته شوند.

وزیر راه و شهرسازی در برنامه اش روش های 
حل مشــکالت حمل و نقل کشــور در مگاپروژه ها 
برای حل مســئله درآمد ترانزینتی کشــور را توضیح 
داده تــا بــه جــای جــذب منابــع نقدینگــی به ســوی 
ســکه و دالر مــردم در ایــن پــروژه هــای زیرســاختی 

سرمایه گذاری کنند.

 ســیدرضا فاطمــی امیــن، وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت

بــا 205 رأی موافــق ،60 رأی مخالف، ۱4 رأی ممتنع و 
6 رای باطله رأی اعتماد گرفت

سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 
و تجارت برنامه های خود را در این وزارتخانه با توسعه 
بنیادین ۳6 پروژه مهم در حوزه های صنعتی، معدنی 

و تجارت کشور ارائه داده است.
بــازار؛ گــروه صنعت: رونق کســب و کار، توســعه 
تجــارت بــا جریــان کاال و زنجیــره تکمیــل بــه همــراه 
تامیــن مالــی، صنایــع غذایــی، لــوازم خانگــی، خــودرو، 
ماشــین آالت صنعتی و معدنی از مهمترین محورهای 
برنامه های وزیر پیشــنهادی دولت سیزدهم  در دولت 

آینده است.
توسعه صنعت، معدن و تجارت در کشور نیازمند 

برنامه ریزی دقیق بر اساس وضع موجود 
وزارت  در  خــود  برنامه هــای  در  امیــن  فاطمــی 
صنعــت، معــدن و تجارت تاکید کرده اســت که در این 
راستا برنامه پیشنهادی تهیه شده برای این وزارتخانه 
به گونه ای تهیه و تنظیم شــده اســت که بتواند با اتکا 
بــه ظرفیــت ها و فرصت های عظیم موجود در کشــور 
به ویژه ظرفیت های انسانی به همراه جوانان متعهد و 
تحول گرا بر مســائل و و مشــکالت موجود فایق آید و 
با توجه به اســناد باالدســتی و برنامه های میان مدت 
بتوانند نقش موثرتری در پیشرفت کشور در گام دوم 

انقالب ایفا کنند.
 ایجاد بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند 
با اجرای برنامه های صنعت، معدن و تجارت

پــروژه تحــول تــا پایان مهرماه فعال شــده و نتایج 
آن ها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل می شود و با 
اجرای این پروژه ها سازگارهای بخش صنعت، معدن 
و تجارت به طور کامل اصالح شــده و بســتر مناســبی 

برای حکمرانی هوشمند خواهد بود.
اجــرای پــروژه مربوط به تکمیل ســامانه اطالعات 
کســب و کار،   تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت بــرای 
رصــد و پایــش مســتمر بــازار و انجــام پــروژه تکمیــل 
پایــگاه داده هــای زمیــن شناســی و نیز پروژه گســترش 
تامیــن مالی زنجیــره ای برای تامین ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی از مهم ترین برنامه وزیر پیشنهادی 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

برنامه ریزی های جذب منابع انسانی متناسب 
با شایسته ساالری ها

پروژه تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی 
برای توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی، پروژه طراحی 
شــبکه مشــاغل بــرای تعییــن مشــخصهای شــغلی بــه 
منظور برنامه ریزی های جذب منابع انسانی متناسب با 
شایسته ساالری ها و  پروژه راه اندازی سامانه اطالعات 
مشاغل به همراه پروژه مدیریت دانش سازمانی  برای 
تربیــت مدیــران گام دوم انقــالب از دیگــر برنامه هــای 
وزارتخانــه  ایــن  در  تجــارت  و  معــدن   وزیــر صنعــت، 

خواهد بود.
اجــرای پــروژه قیمت تولید کننــده و قیمت واحد، 
پــروژه رتبــه بندی فروشــگاه هــا، پروژه اصالح ســاختار 
بــازار فلــزات، کانــی هــای غیرفلــزی و شــیمیایی، پروژه 
اصــالح ســاختار بــازار، پــروژه راه اندازی ســامانه کدال 
شرکت های دولتی، پروژه اشتغال دهک های درآمدی 
پایین، پروژه اشتغال مرزنشینان، پروژه اشتغال مناطق 
محــروم و فعال ســازی ظرفیت زنجیــره معادن از دیگر 
مهمتریــن برنامه های وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن 
و تجــارت در دولــت ســیزدهم اســت وزیــر پیشــنهادی 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت که در صورت کســب 
رای اعتماد اجرای برنامه های خود را در این وزارتخانه 

آغاز می کند.

 جواد اوجی، وزارت نفت
 بــا ۱۹8 رأی موافــق ،70 رأی مخالــف و ۱8 رای ممتنع 

رأی اعتماد گرفت

جواد اوجی، وزیر نفت برای اخذ رای اعتماد وعده هایی 
را مطــرح کــرده اســت. او صنعــت نفــت را در اوضــاع 
تحریم در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور دانسته و 
اعالم کرد که همه تالش خود را برای مقابله با تحریم 
و فروش حداکثری نفت خام و میعانات به کار خواهد 

بست.
اوجی نیاز به حفظ و نگهداشت و افزایش ظرفیت 
تولید نفت و گاز، باال بودن شدت مصرف انرژی کشور 
و ناترازی گاز، پرهیز از خام فروشــی و ضرورت توســعه 
زنجیره ارزش به ویژه در صنایع تکمیلی پتروشیمی، نیاز 
به بازســازی و نوســازی تجهیزات و تأسیسات صنعت 
نفــت کــه عمری بیش از 5۰ ســال دارنــد، یارانه پنهان 
حامل هــای انرژی، ســاماندهی وضع ســرمایه انســانی 
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صنعت نفت و به ویژه نیروهای ارکان ثالث، گازرســانی 
روستایی، ضرورت توجه جدی به مسئولیت اجتماعی 
به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، الزام توســعه 
صنعــت نفــت به صورت متوازن و همه جانبه و پایدار و 

مبارزه با فساد را از دیگر موارد برشمرد.
وی بــر اســتفاده از مدیــران کارآمــد و انقالبــی و 
فسادستیز، حمایت از ساخت داخل، ارتقا و اثربخشی 
دانشــگاه صنعت نفت، اســتفاده از توان شــرکت های 
دانش بنیــان و دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها و ضــرورت 
به کارگیــری دیپلماســی قوی انرژی تأکید کــرد و گفت: 
توجــه بــه ایــن دغدغه ها و حل این مشــکالت و اجرای 
سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی، رویکــرد بنده در 

وزارت نفت خواهد بود.
اولویت برنامه های وزیر نفت به شرح ذیل است:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت
تهاتر نفت با کاال یا تهاتر نفت با سرمایه گذاری

تعیین تکلیف توسعه و تولید حداکثری در میدان های 
مشترک

جمع آوری گازهای همراه مشعل
برنامه واردات گاز طبیعی از ترکمنستان 

حرکت برای کاهش خام فروشی
ارتقای کمّی و کیفی پاالیشگاه های موجود کشور
توسعه پتروپاالیشگاه ها از سوی بخش خصوصی

مردمی سازی اقتصاد نفت و گاز
تهاتــر نفــت خام و میعانات با پیمانکاران و ســازندگان 

کاال
اســتفاده از تــوان توافــق جامــع راهبردی با کشــورهای 

دوست
حذف امضاهای طالیی 

احیای سهم و جایگاه ایران در اوپک و بازارهای نفت

علی اکبر محرابیان، وزارت نیرو
با 220 رأی موافق ،47 رأی مخالف، ۱5 رأی ممتنع و 

3 رای باطله رأی اعتماد گرفت

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به صورت کلی در مورد 
برنامــه هــای خــود در ایــن وزارتخانــه گفــت: موضــوع 
خاموشــی ها بایــد کنــار بــرود و بایــد در بخــش بــرق 
به گونه ای پیش برود که دیگر در سال های آتی مشکلی 
بــه نــام تامیــن بــرق نداشــته باشــیم کــه الزمــه ایــن 
مهم ،برنامه ریزی و هدایت صحیح پروژه ها خواهد بود.

او دربــاره برنامــه خــود در موضــوع خشکســالی 
و وضــع آب و هوایــی کشــور گفــت: در قســمت هایی 
کــه قانــون بــه وزارت نیــرو اجــازه خدمت رســانی داده، 
در بخش هــای وســیعی از کشــور امــروز بــا چالش هــا 
و مشــکالت فراوانــی در دو حــوزه آب و بــرق رو بــه رو 

هستیم.
محرابیان با بیان اینکه برنامه ای را تدوین کردیم 
که بتوانیم در طول چهار سال، خدمات عظیمی را در 
حوزه هــای تحت ماموریــت انجام دهیم، افزود: ویژگی 
این برنامه تطبیق داشــتن با تمامی اســناد باالدستی، 
قوانین، مقررات و برنامه توســعه کشــور بوده و دقیقاً 
اســتراتژی های  و  اهــداف  کــردن  اجرایــی  راســتای  در 

موجود در کشور است.
محرابیــان دربــاره برنامه های خــود در بخش برق 
یــادآور شــد: در ایــن برنامه پیش بینی شــده در بخش 
نیروگاهــی طی چهار ســال قریب به ۳۰ هــزار مگاوات 
نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود. برخی 
از طرح هــا، طرح هــای نیمــه تمــام و برخــی طرح هــای 
ایجادی اســت که مدل تامین مالی این پروژه ها، نکته 

اساسی و مهم آن است.
وی بــا بیان اینکــه امیدواریم بخش قابل توجهی 
از مشــکالت نیروگاه ســازی را بــا کمــک صنایــع رفــع 
کنیــم، افــزود: پیش بینــی شــده 1۰ هــزار مــگاوات بــا 
احــداث  کشــور  انرژی بــر  و  عمــده  مشــارکت صنایــع 
محدودیــت  و  چالــش  دچــار  صنایــع  امــروز  شــود. 
بــوده و تمایــل بســیاری بــه ســرمایه گذاری در صنعــت 
 بــرق دارنــد تــا از بــرق مطمئــن و پایــداری برخــوردار 

باشند.
وزیر پیشــنهادی نیرو ادامه داد: بخش ســوم  هم 

در چارچوب اجرای پروژه های نیروگاه های تجدیدپذیر 
اســت کــه بایــد بــه عنــوان محوری تریــن برنامــه، در 

وزارتخانه پیگیری و اجرا شود.
مــردم  درخواســت  اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خاتمــه دادن بــه خاموشی هاســت، تصریح کــرد: قطعا 
بالفاصلــه بعــد از پیــک بــرق در تابســتان، بــه مشــکل 
بزرگی به عنوان تامین سوخت نیروگاه ها می رسیم که 

باید این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد.
نیروگاه هــای  نیــرو،  پیشــنهادی  وزیــر  بــه گفتــه 
برق آبــی، نبایــد به عنوان ریســک تولید انرژی و شــبکه 
برق منجر شــود و بهتر اســت در شــرایطی که نیازمند 
بــه  را  توجــه خــود  پایــدار هســتیم،  و  بــرق مطمئــن 

نیروگاه های دارای اطمینان بیشتر اختصاص دهیم.
اختیــارات  افزایــش  موضــوع  کــرد:  اضافــه  وی 
استان ها، یکی از موضوعات حساس دیگری است که 
بایــد بــه آن توجه شــود؛ چــرا که بســیاری از اختیاراتی 
کــه در تهــران متمرکــز شــده، بایــد در اختیار اســتان ها 
قرار گیرد تا از پتانسیل مجموعه کشور استفاده شود. 
قطعا واگذاری این اختیارات، مسئولیت های مدیران را 
باال می برد.محرابیان درباره بخش آب نیز خاطرنشان 
کــرد: در موضــوع آب، مســائلی کــه در کشــور داریــم، 
چالش های پیچیده ای است، بنابراین مدیران باید خود 
را برای یک دوره ســخت آماده کنند و اتمام پروژه های 

نیمه تمام را در اولویت کاری خود قرار دهند.
بخاطــر  پــروژه ای  نمی بایســت  کــرد:  تاکیــد  وی 
موضــوع تامیــن مالی از مرحله اجرا کنار بــرود. ارزیابی 
اســتان، ارزیابــی کارشناســان و مدیــران در چارچــوب 
تامین مالی و اجرای پروژه است و ما وظیفه اتمام این 

پروژه ها را داریم.
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گروه خودروســازی ســایپا در راســتای افزایش عمق 
ساخت و كاهش میزان ارزبری كشور موفق شد بیش از 

۱۹۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی را محقق کند.
به گزارش ســایپانیوز، این گروه خودروسازی در سال 
۹۹ به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه ساخت داخل و 
كاهش ارزبری دســت یافته كه بخشــی از آنها بومی ســازی 
قطعــات بــا همــكاری نیروهــای مســلح )نیــروی هوافضــای 
سپاه، نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع( است که طی آن 

6۰ پروژه مشترک تعریف شده است.
عــالوه بــر ایــن گــروه خودروســازی ســایپا، پروژه هــای 
بومی سازی دیگری نیز تعریف کرده که طی آنها صرفه جویی 

ارزی بالغ بر ۲۲8 میلیون یورو هدف گذاری شده است.
در همین راستا، ساخت داخل ورق با استحکام باال با 
راهبری ســایپا و از ســوی شرکت های ورق سازی دنبال شد 
که صرفه جویی ارزی به ارزش 44 میلیون یورو را به دنبال 
داشته است.گفتنی است تا پیش از این، ورق مورد نیاز با 
اســتحكام بــاال از طریــق واردات تامین می شــد؛ اما با توجه 
به شــرایط تحریمی كشــور و كاهش میزان ارزبری، تولید و 
تامین آن با تکیه بر توان داخلی توسط مجموعه سایپا در 
دستور کار قرار گرفت.از سوی دیگر، سایپا موفق شده تا در 
نتیجه اجرای پروژه هایی در حوزه خرید تجهیزات و قطعات 
یدکی خطوط تولید 4۳ میلیون یورو کاهش ارزبری داشته 
باشــد.بر اســاس این گزارش، گروه خودروســازی ســایپا در 
سال گذشته و از محل تحقق 56 پروژه داخلی سازی،  1۰4 
میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشــته است.گفتنی است، 
در تمــام پروژه هایــی كــه منجــر بــه كاهــش ارزبــری شــده، 
مجموعه ســایپا حداکثر استفاده را از توانمندی های علمی 
و عملــی داخلــی )نیروهــای مســلح، دانشــگاهی، نخبگان( 
انجام داده اســت. به عنوان مثال همکاری در تولید باتری 
خــودروی برقــی با دانشــگاه تهــران، همكاری با ۲6 شــرکت 
و  فناورانــه  و  دانشــی  قطعــات  تولیــد  بــرای  دانش بنیــان 
همكاری با شركت های صنایع هوافضا برای ۲7 پروژه مانند 

تولید قطعات الکترونیک، انجام شده است.

سایپا، رتبه اول تولید خودرو در کشور
همچنین گروه خودروســازی ســایپا در دو دوره زمانی 
»ســال 1۳۹8« و »ســه ماه نخســت 14۰۰« توانســته رتبه 

اول تولید خودرو در كشور را به اسم خود ثبت كند.
ســایپا در ســال گذشــته با وجود اوضاع كرونایی ۲۲8 
درصد افزایش تولید روزانه داشته و تولید روزانه را از 7۰۰ 

دستگاه به حدود ۲1۰۰ دستگاه خودرو رسانده است.

گــروه خودروســازی ســایپا در ســال ۹۹ توانســت ۹۳ 
درصــد از برنامــه تولیــد خــود را محقــق كند و بــا تولید 4۲۰ 
هــزار دســتگاه خــودرو، رشــد 1.5 درصدی در تولیــد خودرو 
داشــته باشــد. این در شــرایطی اســت كه ســال ۹8 میزان 

تولید خودرو در سایپا 415 هزار دستگاه بود.
الزم بــه یادآوری اســت که ســال گذشــته بــرای خروج 
پرایــد از خــط تولید و كاهش 57 درصدی تولید محصوالت 
CKD ســهم محصوالت ســایپا در بازار به حدود 4۳ درصد 
رسیده بود که با تنوع و توسعه محصول و افزایش تولید، 

سهم محصوالت سایپا در بازار به سرعت در حال افزایش 
است.یكی دیگر از دستاوردهای مهم سایپا در سال گذشته 
آغاز تولید ۳ محصول جدید داخلی در یکسال برای اولین 
بــار در کشــور بــود. ایــن موضــوع در شــرایطی كه كشــور با 
ظالمانه ترین تحریم ها و شــیوع ویروس كرونا روبرو اســت 

در نوع خود تحسین برانگیز است.
افزایــش 1۰۰ درصــدی تولیــد در کمتــر از ۳ مــاه بــرای 

اولین بار در کشــور هم از دیگر موضوعاتی اســت كه گروه 
خودروسازی سایپا در سال گذشته داشته است، این اتفاق 
سبب شد ظرفیت از دست رفته ناشی از خروج پراید جبران 
شــود.گروه خودروســازی ســایپا با اجرای دقیــق برنامه های 
توسعه ای خود با هدف تكمیل ظرفیت گروه، آرامش بازار، 
توزیع مناسب خودرو و جلوگیری از فعالیت دالالن در بازار، 
تیــراژ محصوالت جدید این مجموعــه را 58 درصد افزایش 
داده است و همچنین موفق شده ۲۰۰ درصد افزایش تولید 
محصوالت خانواده ســاینا، کوییک و تیبا را داشــته باشــد.
بر اساس این گزارش و بررسی دقیق تر كارنامه كاری گروه 
خودروسازی سایپا در سال گذشته ركورد تولید محصوالت 
تجاری )با تولید 6۳ هزار دستگاه( پس از ۹ سال شكسته 
شد و در این میان به میزان 6۳ درصد افزایش تولید قوای 

محرکه ثبت شده است.

 کارنامه درخشان سیاست گذاری فروش 
گروه سایپا

از سویی با شروع تحریم صنعت خودرو در سال ۹7، 
شــركت های خودروســازی بــا چالــش هــای جــدی در تولید 
خودرو مواجه شدند و این امر سبب شد بخشی از تعهدات 

كه از سال های قبل مانده بود، معوق شود.
اما از سال ۹8 مجموعه سایپا تمام توان و تمركز خود 
را گذاشــت تا از بحران ها عبور كند و با ســرعت بیشــتری 

نسبت به ایفای تعهدات جدید و گذشته اقدام كند.

کارنامه سایپای نوین در سال تحریم کرونا

 صرفه جویی ۱۹۱ میلیون یورویی سایپـا 
با  اجرای برنامه های داخلی سازی

یكی دیگر از دستاوردهای مهم سایپا در سال 
گذشته آغاز تولید 3 محصول جدید داخلی در 

یکسال برای اولین بار در کشور بود. این موضوع 
در شرایطی كه كشور با ظالمانه ترین تحریم ها 
و شیوع ویروس كرونا روبرو است در نوع خود 

تحسین برانگیز است
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بر اساس آخرین آمارها تا تیر سال جاری، تعهدات 
معــوق خودروهــای داخلــی ســایپا بیــش از 85 درصــد 
كاهش یافته، این در شــرایطی اســت كه ســال گذشته 
ایــن مجموعــه در بخــش تعهــدات معــوق كاهــش 67 
درصدی را ثبت كرده اســت.در این میان تعهدات باقی 
مانــده خودروهــای داخلی )منهــای خودروهای مونتاژی 
تولیــد مشــترک(، تولید شــده و پس از تكمیــل كاری به 
مشتریان تحویل می شود. لذا می توان عنوان كرد كه به 
زودی تعهدات معوق خودروهای داخلی سایپا به صفر 
می رســد.گروه خودروســازی ســایپا در بخــش تعهــدات 
عــادی )پیــش فــروش و فروش فوری( به مشــتریان نیز 
توانســت كارنامــه بســیار خوبــی داشــته باشــد و رونــد 
تحویل خودروها را ســرعت ببخشــد، به گونه ای كه در 
چند ماه اول ســال جاری میزان كل تعهدات ۲4 درصد 
كاهش یافته و ســال گذشــته نیز در این بخش كاهش 
4۳ درصــدی تجربــه شــده اســت.از ایــن رو و بر اســاس 
هدف گذاری برای سال 14۰1، سال آینده مجموعه سایپا 
هیچ گونــه تعهدی به مشــتریان خــود در تحویل خودرو 
نخواهد داشــت.تعداد خودروهایی که سایپا به صورت 
معــوق یــا غیرمعــوق به مشــتریان خــود بدهکار بــود در 
انتهای سال ۹7 به بیش از 5۲۰ هزار دستگاه می رسید؛ 
اما این عدد در ابتدای تابســتان 14۰۰ با کاهش نزدیک 
به 7۰ درصدی، به عدد 17۰ هزار دستگاه رسیده که در 
مقایسه با شرایط سال های اخیر سایپا و صنعت خودرو 
ایــران، عددی بســیار مطلوب اســت.از میــان این تعداد 
خــودرو، زمــان تحویــل حــدود 6 هــزار دســتگاه گذشــته 
اســت که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای ســال 
۹7 بــه تعــداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایســه کنیم، 

می تــوان کارنامــه سیاســت گذاری فــروش ســایپا را نیــز 
درخشان توصیف کرد.

در خصــوص تعهــدات خودروهای ســواری مونتاژی 
که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید می شد، برای 
خــروج شــركت های خارجــی از ایــران و همــكاری نکــردن، 

تولید آنها امكانپذیر نیست.
بنابرایــن گــروه خودروســازی ســایپا ســعی كــرد كه 
طــرح هــای متنــوع جهت تبدیــل خودروها، ارائــه كند، از 
این رو، سال گذشته معوقات در این بخش ۲8 درصد و 
تا پایان خردادماه 14۰۰ نیز میزان تعهدات این خودروها 
5۰ درصد كاهش یافته است.یكی از اقدامات مهمی كه 
گــروه خودروســازی ســایپا طی چند وقــت اخیر با جدیت 
پیگیــری كــرده، تعیین و تكلیف تعهــدات اتوخدمت بود. 
تــا پایان خرداد ســال جــاری 8۲ درصــد از میزان تعهدات 
در قالــب طــرح اتوخدمــت كاهش یافته اســت. لذا قابل 
پیش بینــی اســت كه با ســرعت خودروهایی كــه در طرح 
اتوخدمت ســایپا متعهد شــده بــوده تا چندمــاه آینده به 

طور كامل تحویل داده شود.

 تحقق ۱06 درصدی برنامه تولید سایپا 
در سال۹۹

گروه خودروسازی سایپا با وجود سخت ترین شیوع 
ویروس كرونا كه باعث شده تولیدات صنعتی در سطح 
جهان کاهش 15 درصدی داشته باشد، به دستاوردهای 
خوبی رســیده و با وجود اضافه شــدن مشکالت تحریمی 
به این شرایط سخت، توانسته به بخش قابل توجهی از 

نیازهای مردمی در صنعت خودرو پاسخ دهد.
در این میان كارشناسان تاكید دارند كه سایپا وارد 

مرحله جدیدی از رشد و توسعه شده و با توجه به باوری 
كــه نســبت بــه تــوان مهندســان و طراحان داخلــی ایجاد 
شــده، صنعــت خــودرو می توانــد شــاهد جهــش کیفی و 
کمــی باشــد.گروه خودروســازی ســایپا در شــرایطی وارد 
ســال 14۰۰ شــده كــه نــرخ تحقــق برنامــه تولید در ســال 
گذشــته 1۰6 درصد بوده و این امر به منزله آن اســت كه 
مجموعه سایپا به خوبی توانسته برنامه های تولید خود را 
عملیاتی كند. حال برای سال جاری هم رشد 1۲ درصدی 
تولید خودرو )47۹ هزار دستگاه( پیش بینی شده است.

رشــد تولیــد در گــروه خودروســازی ســایپا بــا تولیــد 
انبــوه محصــوالت جدید آریا و اطلس پیگیری می شــود و 
ایــن شــرکت قصــد دارد تا پایان ســال جاری ســهم تولید 
خودروهــای کوییــک و ســاینا را افزایــش دهد.براســاس 
گزارش هــای ارائــه شــده، تنوع محصوالت برند ســایپا در 
ســال ۹7 تنها در 4 محصول خالصه می شــد؛ اما اكنون 
۹ محصــول در مجموعــه ســایپا تولیــد می شــود، در ایــن 
میــان قــرار اســت  در ســال 14۰۰، محصــوالت قدیمــی از 
خــط تولیــد خارج و جــای آن محصــوالت جدید جایگزین 
شود؛ با این اتفاق باید منتظر تحوالت جدید در سایپای 
نویــن بود.طبــق برنامه ریــزی كــه در بخــش خودروهــای 
ســواری شــركت ســایپا صورت گرفته در ســال جاری 5۰ 
هزار دستگاه خودروی شاهین، 15 هزار دستگاه آریا، ۲۰ 
هزار دســتگاه اطلس، حدود 147 هزار دستگاه خودرو از 
خانواده كوییك، 1۰۰ هزار دستگاه از خانواده تیبا و حدود 
7۹ هزار دستگاه از خانواده ساینا تولید خواهد شد.البته 
در برنامــه ســال 14۰۰ ســایپا، تولیــد ۳ هــزار دســتگاه 
خودروی تجاری سنگین، 4۰ هزار دستگاه تجاری سبك و 
۲5 هزار دستگاه وانت 151 نیز هدف گذاری شده است.
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فرزین سوادکوهی
عارف و عامی در این که صنعت پاالیش نفت ایران 
در ســال های اخیــر بــه کارنامــه قابــل قبولی دســت یافته 
است، اشتراک نظر دارند. صرفنظر از آنهایی که پا در یک 
کفــش کرده انــد تا بیرون آمــدن از ورطــه فالکت بار تولید 
کم ظرفیت فرآورده های نفتی-عمدتا خطرناک- سال های 
گذشــته را نبیننــد و بــه خودکفایــی رســاندن محصــوالت 
اســتراتژیکی مانند بنزین و گازوییل یورو را به فراموشــی 
بســپارند، الباقــی اهــل فــن، نیــک آگاهنــد کــه تولیــدات 
پاالیشــگاهی ما به عالی ترین ســطوح اســتانداردی جهان 

رسیده و تایید محافل فنی جهان را اخذ کرده است.
امــا ایــن صنعــت به رغــم همــه توفیقاتــی کــه داشــته 
بــا چالش هایــی روبروســت کــه اگــر در دولــت  همچنــان 
ســیزدهم به آن توجه نشــود بزودی به خانه اول بازخواهد 
گشــت و همه آنچه را که در این ســال ها ریســیده بود پنبه 

شده خواهد دید.
همه آنها که دستی بر آتش تولید در صنعت پاالیش 
دارنــد می داننــد کــه پاالیشــگاه های کشــور بســیار قدیمــی 
هســتند و باید به هرشــکل توسعه پیدا کنند و  یا نوسازی 
شوند و  این درحالی است که هزینه های تولید فرآورده های 
پاالیشــی بــه تبــع نوســانات قیمت هــا بر قیمت تمام شــده 
تولید تاثیر می گذارد؛ به گونه ای که حاشیه سودی که باید 
حدود 1۰ درصد باشد حتی به ۳ درصد هم نزول می کند و 

این موضوع روند تولید را با چالش مواجه می کند.
حرکت رو به افزایش مصرف ســوخت موجب نگرانی 
شــده و این در حالی اســت که پاالیشــگران همه هم و غم 
خــود را بــه کار گرفته انــد کــه ســقف حداکثــری تولید حفظ 

شود .
امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه در حــوزه همیــن فــرآورده 
اســتراتژیک یعنی بنزین که موفق شــدیم با وارداتش وداع 
کنیــم هنــوز بوی آشــفتگی و نیاز به خارج گهگاه به مشــام 
می رســد. در نتیجــه اگــر تغییــر رویکــردی در حــوزه مصــرف 
ســوخت صــورت نگیرد در آینــده نزدیک مجــددا واردکننده 

انواع سوخت خواهیم شد.
دولــت جدیــد در حــوزه مصــرف  بایــد ترفندهایی بکار 
ببرد تا به واردات مجدد ســوخت و فرآورده نیازی نداشــته 

باشیم.
اما این ترفندها چیست که دولت جدید باید آن ها را 

به طوری جدی در دستور کار خود قرار دهد؟
در حال حاضر به زعم کارشناســان و تئوریســین های 
مهم تریــن  نفتــی،  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش  حــوزه 

موضــوع، پایــداری توزیــع فــرآورده و همچنیــن نگهداشــت 
تولید حداکثری و حفظ بازار صادراتی است.

چنیــن ثباتــی تنهــا در صورتــی اتفــاق می افتــد کــه مــا 
تولیــدی پایــدار داشــته باشــیم و پروژه های تعریف شــده را 
سر وقت خود به اجرا برسانیم. متاسفانه تجربه سال های 
گذشــته نشــان داده وقتــی دولتــی جابجــا می شــود چنیــن 
پروژه هایی به امان خود رها می شــوند و این خود می تواند 
سررشــته کار را از دســت مدیــران ارشــد برهانــد. معمــوال 
همیشــه در شــروع بــه کار دولت هــا ، ســال اول از دســت 
می رود و کسی به این فکر نمی کند که چه فرصت مطلوبی 

را دارد از کف می دهد.
قربانی شــدن زمــان در اجــرای طرح هــای مربــوط بــه 
صنعت پاالیش نه فقط در ســال آغازین کار دولت ها بلکه 
در ســال پایانــی نیــز بعضــا دیده می شــود که طبعــا دالیلی 
کامال سیاســی و نحله ای دارد! خط فکری های سیاســت زده 
برخــی از مدیــران در ایــن بازه هــای زمانــی عامــل اصلی این 

زمان سوزی آشکار است.
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  کــه  شــرایطی  در 
صــادرات،  امــکان  ایجــاد  بــا  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 
سرعت بخشی به این درآمدزایی در شرایط سخت تحریمی 
را رقــم زده بــود، رخــداد دیگــری شــکل می گیرد. درســت در 
روزهــای پایانــی کار دولــت دوازدهــم ســازمان بازرســی کل 
کشور که نهادی نظارتی است و احکامش برای شرکت های 
دولتی کامال الزم االجراست جلوی صادرات را می گیرد و به 

روش خود این سازمان هم باید به نهادهای باالدست خود 
پاسخگوی این ممانعت باشد.

داســتان شــوخی بــردار نیســت.بنزین همواره پاشــنه 
آشیل اقتصاد ایران بوده است. این موضوع در تحریم های 
ســازمان ملــل علیــه مــا کــه پــس از صــدور چهــار قطعنامه 
متوالی شــورای امنیت ســازمان ملل به مرور شدت گرفت، 
بیــش از پیــش آشــکار شــد؛ چراکــه قطــع واردات بنزیــن از 
ســوی ایــران، مهم ترین هــدف تحریم ها بــود. همین اتفاق 
هم افتاد و هرچند با تولید بنزین بی کیفیت در مجتمع های 
پتروشیمی و همچنین سهمیه بندی بنزین، مصرف کنترل 
شــد و قطــع واردات بنزیــن، تأثیر زیانبار ناگهانی نداشــت، 
امــا مشــخص شــد چرخــه مصــرف بــاالی ســوخت و کمبود 
تولیــد بایــد بــا افزایش تولید بنزین در کشــور، روندی دیگر 

پیدا کند. 
ریچــارد نفیــو، مســئول طراحــی تحریم های ایــران در 
کتاب هنر تحریم ها می نویســد: در سال های ۲۰۰۹ و۲۰1۰ 
خرد جمعی در واشنگتن ایجاب می کرد که اعمال تحریم ها 
بر واردات بنزین ایران و ســایر محصوالت نفتی و بنزینی، 
دولــت ایــران را از پــای در  آورد. نماینــده جمهوریخــواه ســنا 
مــارک کــرک کــه یکی از طرفــداران اصلــی تحریم ایــران بود 
در ســال ۲۰1۰ اســتدالل کــرد کــه  قرنطینه بنزیــن در مورد 
ایران می تواند چنان آثار وخیمی بر ایران داشــته باشــد که 
او را متقاعــد کنــد برنامه هســته ای اش را کنار بگذارد. نفیو 
تأکید می کند که در جوالی همان سال، این تحریم تبدیل 

خواِب بی تعبیر صنایع پاالیش نفت
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بــه قانــون شــداما چه اتفاقــی افتاد؟! ایران بــه جای آنکه 
بالفاصله امتیاز بدهد، پاالیشــگاه های خــود را بازطراحی 
کــرد تــا نیاز بنزیــن داخلی را تأمین کند. نفیو با اذعان به 
اینکه ایران توانست از این فشار عبور کند، اشاره می کند: 
»واردات بنزیــن ایــران به صورت میانگین ســاالنه از 1۳۲ 
هــزار بشــکه در روز در ســال ۲۰۰۹بــه ۳۹ هــزار و 6۰۰ 
بشکه در سال ۲۰1۰رسید. بنابراین عالوه بر سهمیه بندی 
بنزیــن، طرح بهبود ظرفیت برخی پاالیشــگاه ها هم اجرا 
شــد تــا قطــع واردات بنزیــن، تائیرگــذاری کمتری داشــته 
باشــد. در ایــن میــان گــره ماجــرا به دســت پاالیشــگاهی 
می توانســت باز شــود که قــرار بود همچون ســتاره ای در 
اســتان هرمــزگان در مجــاورت خلیــج فــارس بدرخشــد: 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، پاالیشگاهی که البته قرار 
بود زودتر افتتاح شود اما به دلیل فشار تحریم ها و برخی 

تغییرات و ناهماهنگی ها، روند احداث آن طوالنی شد.
بی شــک بــا بــه میدان آمــدن تولیدات ســتاره خلیج 
فارس این برگ تحریمی غرب علیه ایران عمال ســوخت.

ایــران تولیدکننــده پرحجــم بنزینــی باکیفیــت شــد کــه 
نــه تنهــا ضعف هــای کمبــود را پوشــاند بلکــه بــا الگوهای 
ساختاری اش پاالیشگاه های دیگر ایران را نیز به صرافت 
انداخــت تــا تولیــد بــا کیفیــت بنزیــن و دیگــر فرآورده هــا 
را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و در نهایــت نــه فقــط 
جشــن خودکفایــی را رقم بزنند بلکــه امکان صادرات این 

محصوالت را هم ایجاد کنند.
حاال بی شک وقتی تعادل بین تولید و مصرف داخل 
و صــادرات بهــم بخــورد صــدای پــای تاثیــرات ســهمگین 
تحریمــی مجــددا به گوش خواهد رســید که بــرای فرار از 
آن هــم بایــد بــه آهنگ بد صــدای بنزین پرخطــر تولیدی 
مجتمع هــای پتروشــیمی گــوش کــرد. تجربــه تلخــی کــه 
جامعه ایران را  برای چند سالی به بدترین وادی های عدم 
ســالمت رســاند و بســیاری را تا دم مرگ مشــایعت کرد. 
بنزین آروماتیک سایه ای سیاه بر آسمان شهرها انداخت  
که خاطرات تلخش فراموش نمی شــود و اینک عنقریب 
اســت که با بهم خوردن تعادل مذکور، چهره شــومش را 

مجددا به ما نشان بدهد.
هــم اکنون در شــرایط پاندمی کرونــا روزانه بیش از  
1۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور تولید می شــود که رقم 
کمی نیست. حفظ چنین تولیدی نیاز به بسیاری از پیش 
شــرط ها و امکانــات دارد کــه همیــن االن دارد از صنعــت 

پاالیش  و پخش دریغ می شود. 
در چنیــن تولیــدی، حدود 8۰ تــا 85 میلیون لیتر از 
این فرآورده در داخل کشــور به مصرف می رســد و الباقی 
امــکان صــادرات پیدا می کند. اگر به هــر دلیلی، مصرف، 
هر روز بیشــتر شــود- همانطور که دارد می شــود- کشــور 
بــا خطــر بــه صفــر رســیدن صــادرات و از آن بدتــر به نیاز 
وارداتی دچار خواهد شد. بدون تردید برای درگیرنشدن 
بــه چنین وضعــی مجددا ایــده تولید بنزیــن آروماتیک از  
بعضی از زبان ها جاری خواهد شد و آنوقت است که باز 

سالمت شهروندان با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
 دولت سیزدهم برای اینکه واردکننده بنزین نشود 
دوراه پیش رو دارد.راه اول متنوع کردن ســبد ســوخت و 
راه دوم نیــز ایــن اســت کــه افزایش ظرفیــت تولید ایجاد 
کند که این راه دومی ؛کاری بس سخت و هزینه و زمان بر 

خواهد بود.
بــرای راه اول تقریبــا همــه چیــز آماده اســت. مجوز 
احــداث 7۰۰ جایــگاه ســی ان جــی اخــذ شــده اســت. 
همچنیــن اجــازه هوشمندســازی جایگاه هــا و تبدیل 1.5 

میلیون دستگاه خود رو نیز صادر شده است.
اگــر همیــن هوشمندســازی جایگاه ها مــورد غفلت 
قــرار گیــرد مخــازن ســی ان جــی ظرف یکی دوســه ســال 
آینــده بشــدت خطــر آفریــن خواهنــد شــد چــون بدلیــل 
مستعمل شدن از استاندارد معمول خود بیرون خواهند 
رفــت. پروژه هــای افزایــش تولیــد نیز از دیگر ســو باید در 
دســتور کار جــدی دولت ســیزدهم قرار گیــرد. طرح هایی 
ماننــد مهــر خلیــج فــارس بایــد  در مجــاورت و در امتــداد 
ستاره خلیج فارس مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین 
فاز دوم بنزین ســازی پاالیشــگاه آبادان نیز باید پیگیرانه 
دنبال شود، کیفی سازی گازوییل پاالیشگاه اصفهان باید 
تکمیــل گــردد، طــرح CCR پاالیشــگاه تهــران نیــز باید به 
بهره برداری برســد که تولید این پاالیشــگاه یورو 5 شود، 
طرح ککینگ )کک اسفنجی پاالیشگاه بندرعباس و کک 
ســوزنی پاالیشــگاه شــازند( و پاالیشــگاه میعانــات گازی 
آدیــش جنوبــی در ســیراف کــه 6۰ هــزار بشــکه ای اســت 
نیــز بایــد هرچــه زودتــر به احــداث برســد و در عین حال 
پروژه فاز چهارم ستاره خلیج فارس نیز اجرایی شود تا به 

حداکثر رساندن تولید محقق شود.  
در عیــن حــال  نبایــد فراموش کرد که برای توســعه 
صنعــت پاالیــش، هزینه هــا ابتدائــا بایــد بــه نوســازی، 
پاالیشــگاه های  احــداث  نهایــت  و در  افزایــش ظرفیــت 

میعانات گازی معطوف شود.
قاعــده بــر ایــن اســت کــه اگــر بعــد از اســتفاده از 
ظرفیت های موجود پولی باقی ماند باید صرف طرح های 

افزایش ظرفیت پاالیشگاه های کشور شود.   
از آن ســو متنــوع ســاختن ســبد ســوخت که پیش 
از ارائــه راه اول از ان ســخن رفــت در عیــن حــال در گــرو 
تولیــد خــودرو کم مصرف داخلی اســت. باید  تیراژ تولید 
خودروی داخلی کم مصرف باال برود و در امتداد آن سبد 
ســوخت را بــه ســمت اســتفاده از CNG تقویــت کنیــم و 
فرهنــگ مصــرف مدیریت شــود تا مســابقه بیــن تولید و 

مصرف پایان یابد.
بنابرایــن راه اول محتمل تــر بنظــر می آیــد؛ چــرا کــه 
اگرافزایش ظرفیت تولیدی که با تکیه بر پاالیشگاه سازی 
پیش برود –دستکم در شرایط فعلی که خزانه پرقدرتی 
در کشــور وجود ندارد-کاری بس ســترگ خواهد برد. اگر 
بخواهیم دنبال پاالیشگاه سازی برویم، در صورتی که ارز 
و ریال آن هم فراهم باشد، دستکم باید 6 سال زمان را 
سپری کنیم. بنابراین به صرفه است که مصرف خودروها 

اصالح و سوخت CNG تقویت شود.
امــا پاالیشــی ها یــک مشــکل دیگــر هــم دارنــد  کــه 
می تواند چرخ تولید آنها را کند گرداند. یکی از مشکالت 
ایــن صنایــع ، قیمــت خوراک اســت. مثال همین  امســال 
مشــکل ایــن بود که قیمــت خوراک به موقع اعالم نشــد 
و ضمن اینکه خوراک به طور انحصاری از ســوی شــرکت 
نفت تامین می شود و این در حالی است که پاالیشی ها  
بخــش عمده تولید خود یعنی همــان  85 تا ۹۰ درصد را 

به دولت تحویل می دهند.
خوابیــدن پیکــره صنایع پاالیشــی تعبیــری جز رکود 
و زیان اقتصادی نخواهد داشــت. شایســته نیست ایران 
با داشــتن باالترین ظرفیت های تولید در صنایع پاالیش 
نفــت و میعانــات گازی به خوابی اینچنیــن کابوس گونه 
فــرو رود.اگــر بــرای ایــن موضــوع فکــری نشــود صنایــع 
پاالیشــی بــا مشــکالت عدیــده ای روبرو خواهند شــد که 
در نهایــت کار آنهــا را بــه توقف خواهد کشــاند. بنابراین 
حداقــل خواســته های حــوزه پاالیــش و پخــش از دولــت 
جدیــد این اســت که بــه موضوعاتی که ذکر شــد اقبال و 

توجه جدی نشان بدهد.
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دولــت  حریف هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  بی تردیــد 
ســیزدهم و شــخص وزیر نفت در حوزه گاز حفظ تعادل 
در تولید و مصرف اســت. شــاید پیش از این، همه تالش 
گازی هــا در ایــن بــود که گازرســانی روســتایی و شــهری را 
به حد اعالی خود برســانند که بد و خوب، باالخره چنین 
کردنــد و صرفنظــر از عیب و ایــرادی که همچنان بر نحوه 
عملکردشــان مترتــب اســت و نقــد و بررســی اش فرصتــی 
دیگــر می طلبــد اکنــون چنــدی اســت مشــکل دیگــری در 
بخش گاز بروز کرده که به هیچ وجه نمی توان نسبت به 

آن کاهلی و بی توجهی نشان داد.
منابــع تولیــد از میدان هــای بــزرگ گازی ماننــد پــارس 
جنوبــی محدودیــت دارد؛ امــا دهــان مصــرف گاز همچنــان 
گشــاده تر می شود و اشتهای سیری ناپذیر مصرف دست از 

سر کشور برنمی دارد.
در همین فصل سرد سال گذشته تقریبا به اندازه کل 
تولید، گاز مصرف شد. این نشانه خوبی برای مدیران ارشد 
گازی کشور نخواهد بود و بی شک  چالشی است که تمام 

قد در برابر این مدیران قد علم کرده است.
اهــل نظــر معتقدنــد اگر با همین فرمــان پیش برویم 
بزودی نیاز گازی روزانه ما  11۰۰ میلیون مترمکعبی خواهد 

شد.
ایــن بــدان معناســت کــه  پیــش از ایــن دانســته یــا 
ندانســته برای هرچه تولید می کنیم تقاضا ایجاد کرده ایم. 
این شــیوه حاال دیگر به نقض غرض تبدیل شــده اســت و 
بــاور کردنی نیســت که با چنین رویکــردی یکی از بزرگترین 
دارنــدگان مخــازن گازی جهــان تنها توانســته بــرای مصرف 
خــود اندیشــه کنــد و بــه ناچــار ســهمی از بــازار تجــارت و 

صادرات جهانی گاز ندارد. 
تولیــد و شیرین ســازی گاز درحالــی یکســره در بخش 
خانگــی بــه مصرف می رســد کــه صاحبنظــران را بــه نگرانی 
واداشته که عنقریب است  کشور مجبور به وارد کردن گاز 
از همسایگان شود که خود به تجربه سالیان پیش از این، 

قصه ای پر آب چشم است. 
قاعــده بی قاعــده ســوزاندن انــرژی در ایــران کار را بــه 
جایــی رســانده کــه در فصــول ســرد هرچــه تولیــد شــده به 

مصرف می رسد و چیزی باقی نمی ماند.
ایــن رشــد نامــوزون، دولت جدید را به چالشــی بزرگ 
دعــوت خواهــد کرد بــه گونه ای که تا کمتر از دوســال دیگر 

تراز گاز ایران بهم خواهد خورد. 
داده های اطالعاتی نشان می دهد که از مجموع تولید 
گاز متــان، حــدود 75 درصد آن در بخش خانگی و تجاری، 

حــدود 1۲ درصــد در نیروگاه ها و حدود 1۳ درصد در صنایع 
اصلی و برای تزریق به میدان های نفتی و صادرات، مصرف 
می شــود؛ این در حالی اســت که اُفت فشــار تولیدی، سهم 
صنایع اصلی و نیروگاه ها را کمتر می کند تا مصارف خانگی 

با مشکل روبه رو نشود. 
همیــن آمارهــا بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه هم اکنون 
مجمــوع )ظرفیــت( تولیــد گاز غنــی در ایــران ۹۳۰ میلیــون 
مترمکعــب در روز است)مســئوالن بــه تازگــی از اعــدادی 
بزرگتــر هم ســخن گفته اند( که از ایــن مقدار 8۳۰ میلیون 
مترمکعب )معادل پنج میلیون بشکه نفت خام(، گاز متان 
است که به شبکه خطوط لوله گاز طبیعی تزریق می شود. 
به طور میانگین روزانه 615  میلیون مترمکعب گاز در بخش 
خانگی و تجاری مصرف می شــود. حدود ۹۰ تا 1۰۰ میلیون 
مترمکعــب گاز نیــز روزانــه در نیروگاه ها مصرف می شــود و 
مابقی گاز در صنایعی همچون سیمان، فوالد، پتروشیمی 
و… بــه مصــرف می رســد و بخشــی هــم بــرای تزریــق بــه 

میدان های نفتی و همچنین به صادرات، اختصاص دارد.
در حــال حاضــر اتفــاق نظــر بــر این اســت که بــه طور 
عمده سرفصل هایی مانند نبود عزم جزم برای ذخیره سازی 
گاز برای اســتفاده در روز مبادا، عدم تحقق افزایش حجم 
صادراتــی گاز بــا وجــود تصریــح سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی و ســند چشــم انداز، سیاســت مندی بی حســاب و 
کتاب و نامناســب در بخش تولید و در مقابل آن در حوزه 
مصرف، بی تفاوتی نسبت به تکمیل زنجیره ارزش افزوده 

در ایــن صنعــت، بی سیاســتی در خصــوص موضــوع حجــم 
گاز صادراتــی، کاهلی کردن در فرهنگســازی مصرف گاز به 
جای ســوخت های فســیلی مایع وسنتی، قیمت گذاری غیر 
واقعــی خــوراک بــرای تحویــل بــه پتروشــیمی ها که معضل 
ســیری ناپذیری اشتهای برخی واحدها به این ارزان فروشی 
را رقــم زده اســت، توســعه نیافتــن جایگاه هــای عرضــه گاز 
طبیعــی فشــرده  شــده در کشــور و بی خیالــی در مقابــل 
اندیشه ورزی برای تزریق گاز بیشتر به میدان های نفتی که 
حفظ و نگهداشــت تولید را محقق ســازد، عمده مشکالتی 

است که صنعت گاز حواله دولت سیزدهم می کند.
یکی از موضوعات مهم که پیشــتر عنوان شــد همین 
موضوع ناترازی در تولید و مصرف اســت. منفی بودن تراز 

گازی، مدیران را با مشکالت خاصی روبرو خواهد کرد.
پیــش از ایــن برخــی از صاحبنظــران در گفت وگوهای 
مطبوعاتــی خود به این موضوع اشــاره کــرده بودند که این 
منفی بــودن تــراز گاز کشــور تا پس از ســال 14۰4 نیز ادامه 
خواهد یافت تا اینکه در سال 141۰ به دلیل به ثمر رسیدن 
پروژه هــای افزایــش تولیــد گاز از میدان هــای جدیــد گازی، 

دوباره مثبت شود.
 طبق برآورد شورای عالی انرژی برای افزایش تولید گاز 
از میدان هــای جدید به ســرمایه ای معــادل 5۰ میلیارد دالر 
نیــاز اســت که تنهــا در صورت جــذب این ســرمایه، اهداف 
تولیدی محقق خواهد شد؛ این در حالی است که افزایش 
تولیــد از میدان های گازی کشــور بــا ابهام ها و چالش هایی 

 همه آنچه وزیر جدید با آن روبروست 
حریفی ِچغر، بنام ناترازی تولید و مصرف گاز
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روبه رو است.مثال این پرسش مطرح خواهد شد که  این 
افزایــش تولیــد از محــل توســعه کــدام میدان هــای گازی 

محقق خواهد شد؟
کــدام  کــه  اســت  ایــن  بعــدی  پرســش  تــازه  و 
ســرمایه گذاری در ایــن شــرایط توانایــی چنین ریســکی را 
دارد؟ حتی خود دولت هم نمی تواند به این راحتی چنین 
حجمــی از ســرمایه را بــرای افزایــش تولیــد از میدان های 

گازی جدید به کار بیاندازد.
عقــالی صنعــت گاز معتقدنــد: تراز گازی کشــور در 
سال 14۲۰ بهم خواهد خورد و مصرف از تولید به شکلی 
معنا دار پیشی خواهد گرفت؛ چرا که میزان این مصرف 
طبــق برآوردهــا به 111 میلیون متر مکعــب در روز خواهد 

رسید و تولید را پشت سر خواهد گذاشت.
اگــر خوش بیــن باشــیم بــا تکیه بــر اجــرای احتمالی 
پروژه های افزایش تولید برای بازه ای 1۰ ساله یعنی بین 
سال های 141۰ تا 14۲۰ قادر خواهیم شد تولید و مصرف 
را بــا هــم متعــادل کنیم؛ اما همانطــور که پیش تر گفتیم 
اگــر قصــه مصرف بر همان ســیاق باشــد که تــا االن بوده 
مجــددا تولیــد از مصرف عقب خواهد افتاد و ما مدام در 

این چرخه باطل مشغول فرصت سوزی خواهیم بود.
بــرای در نغلطیــدن بــه چنیــن وضعــی الزم اســت 
دولتمــردان حــوزه نفــت و گاز برخــی از مســائل مهــم را 
در نظــر بیاورنــد. اول ایــن کــه ضروری اســت برنامه ریزی 
افزایش تولید از محل میدان های گازی بیان شود.میدان 
مشترک گازی پارس جنوبی در حد خودش توسعه یافته 
و صرفنظــر از بعضــی از بخش هــا ماننــد فــاز 11، تقریبــا 
دارد بــا تمــام ظرفیــت گاز تولیــد می کنــد و در ایــن راه تــا 
جایــی پیــش رفته اســت که افت فشــار در برخی از نقاط 
آن به عینه دیده می شود که طبعا کاهش تولید را درپی 
خواهــد داشــت.برخی رســانه های تحصصــی در این باب 
نوشته اند یکی از راه های برون رفت از چنین وضعی این 
است که برنامه ریزی مناسبی برای افزایش تزریق گاز به 
میدان های نفتی وجود داشته باشد؛ به طوری که افزایش 
ضریــب بازیافــت از ایــن میدان هــا، در برنامــه مهم تریــن 

سیاست های کالن صنعت نفت قرار بگیرد. 
افزایش چشمگیر سهم خانگی از مصرف گاز طبیعی 
پیش بینی شده است، در حالی که مصرف بخش صنایع 
اصلــی و غیرعمــده، کشــاورزی و مشــابه آنهــا کــه نقــش 
اساسی در افزایش تولید ناخالص داخلی و متعاقب آن، 
افزایــش زنجیــره ارزش افــزوده دارنــد، کم وبیش رشــدی 
نخواهند داشت، به بیان دیگر، پیش بینی های حاصل از 
برنامه ریزی های دولت نشان می دهد در سال های آینده 
و همچنیــن در دو دهــه آتــی، به جای اینکه گاز در مســیر 
حداکثرسازی ارزش افزوده و همچنین افزایش بهره وری 
قرار گیرد، به عنوان سوخت در بخش های خانگی، تجاری 

و بخش های کمتر مولد اقتصادی مصرف خواهد شد.
بنابرایــن وقتــی می گوییــم گاز بــه عنــوان ســوخت 
در بخش هایــی بــه مصــرف می رســد کــه در پــی آن تولید 

چندانی ایجاد نمی شــود به خودی خود پاســخ خویش را 
گرفته ایم.بیهــوده نیســت اگر بگوییم دولت ســیزدهم با 
فرا رســیدن زمســتان امســال اولین و چه بســا مهم ترین 
چالــش خــود را با گاز تجربه خواهد کرد. چرا که از ســال 
گذشــته به این ســو هیچ اتفــاق درخــوری در حوزه تولید 
انــرژی رخ نــداده کــه بــا تکیــه بــر آن بتــوان فرصتــی برای 
نفــس تــازه کردن صنعت گاز متصور شــد. واین در حالی 
اســت کــه بخش هــای دیگــری انــرژی ماننــد بــرق همیــن 
امسال تابستان ضعف های پی در پی خود را با قطعی ها 
و خاموشــی ها بــه همــه شناســاندند و معلوم نیســت در 
فصــول ســرد هــم بتــوان روی حمایــت آنها بــرای مصرف 

کمتــر گاز حســاب چندانــی بــاز کرد.شــاید و تنهــا شــاید 
به کارگیــری روش هــای کارآمد و کارگشــا دربــاره مدیریت 
بهینــه تولیــد و مصرف بتواند تا حــدودی وضعیت بغرنج 
پیــش رو را در اذهــان مدیــران ســبک تر کنــد؛ امــا تجربه 

نشان داده این اتفاق به این سادگی ها نمی افتد. 
اینک وزیر جدید در نخستین روزهای شروع به کار 
خود یکی از دغدغه های بزرگ تیم همکارش را در همین 
موضوع متمرکز کرده و گفته قصد دارد این تراز ناهمگون 

را به لطایف الحیل به سوی ثبات و آرامش سوق دهد.

جواد اوجی خود ســال ها ســکاندار شرکت ملی گاز 
ایــران بوده اســت و دســتکم در حــوزه توزیع تجربه هایی 
دارد که می تواند در این امر به او کمک کند. اما موضوع 
ناترازی تولید و مصرف  گاز مساله ای نیست که فقط به 
شرکت ملی گاز ایران ختم شود و امری است که بیش از 
این شرکت باید در بدنه وزارت نفت و همچنین شرکت 

معظم ملی نفت ایران برایش تصمیم سازی شود.
آنچه دولت ســیزدهم باید به آن توجه کند حقایق 
صریح و بی واســطه ای اســت که به شــکلی برهنه خود را 
به رخ می کشــند. اکنون زمان آن گذشــته است که خیال 
کنیــم ســرفصل هایی ماننــد افزایش تولیــد 155 درصدی 
گاز شیرین در پارس جنوبی، افزایش 14۳ درصدی تولید 
اتــان پاالیشــگاه های این منطقه، افزایــش ۳۳7 درصدی 
پروپان تولیدی و افزایش 87 تولید میعانات گازی بخودی 
خود می تواند ما را شاد کند. این توفیقات به خودی خود 
مشــکلی از مشــکالت گازی ما برطرف نکرده اســت چون 
الگوی مصرف انرژی در کشور ما قاعده و سبک و سیاق 

مشخصی ندارد جز مصرف بیشتر و بیشتر هر روزه.
اینکه بنشینیم و دل خوش کنیم  به این قصه های 
جــذاب کــه پارس جنوبی گنجی معادل 155 هزار و ۹۹۲ 
تــن طــال را در خــود جــای داده اســت حــاال دیگر نــه بدرد 

دنیای ما می خورد و نه به کار عاقبت ما می آید.
صنعت گاز ایران اینک به تعقل و تفکر و برنامه ریزی 
هوشــمندانه نیاز دارد. زمان شــور و شعار گذشته است. 
مصرف بی رویه منابع بی آنکه نتیجه در خوری برای خلق 
ارزش افزوده رقم زده باشــد کار را به ناکجا آباد رســانده 
اســت. اینــک اقتصــاد کشــور بــه نهایت شــکنندگی خود 
رســیده اســت. باید برای گاز هم هرچه زودتر دســت به 

کار شد وگرنه فردا دیر است. خیلی خیلی دیر است.

افزایش چشمگیر سهم خانگی از مصرف گاز طبیعی 
پیش بینی شده است، در حالی که مصرف بخش 
صنایع اصلی و غیرعمده، کشاورزی و مشابه آنها 

که نقش اساسی در افزایش تولید ناخالص داخلی 
و متعاقب آن، افزایش زنجیره ارزش افزوده دارند، 

کم وبیش رشدی نخواهند داشت



۲۲

نبــود دوراندیشــی در حــوزه زیرســاخت های تولیــد 
بــرق و انحصــار دولتــی در بــازار بــرق تولیــدی بــه مثابــه 
دوتیغه یک قیچی بودند که در ســال های گذشــته آینده 
صنعــت برق ایــران را رقم زدند. آینده ای که پیش از این 

آکاهان نسبت به آن هشدارهای مداوم داده بودند.
در شــرایطی که فعاالن صنفی صنعت برق ســال ها 
بــد تولیدکننــدگان بخــش  و سال هاســت دربــاره وضــع 
خصوصی  این صنعت هشدارهای الزم را دادند نهادهای 
حاکمیتی مانند وزارت نیرو با تصدی گری پیوسته و مداوم 
خود مشــکالت آنها را بیشــتر و بیشتر کردند  و این روش 
ناصحیح حاال منجر به ضرر و زیان بخش قابل توجهی از 
کنشــگران حــوزه تولید تجهیــزات و نیروی بــرق و در عین 

حال اعمال  خاموشی های مکرر شده است.
طــی  بــرق  حــوزه  کــه صنعتگــران  تکــرار مشــکالتی 
ســال های گذشــته بــا آن روبــرو بوده انــد به نظــر بی فایده 
است و تا تصدی گری و انحصار از سر این صنعت برداشته 
نشود  کشور ما مدام درگیر تنش های برقی خواهد بود .

اشــتغال  هــزار   15۰ کــه   می دهــد  نشــان  امارهــا 
مســتقیم،۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط 
فعال، ســهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی، ســهم 
ارزش افــزوده بخــش تولیــد، انتقال و توزیــع از کل ارزش 
افــزوده صنعــت بــرق بــه میــزان 56 درصد و ســهم بخش 

تولید تجهیزات برقی 44 درصد بوده است.
بخــش  مطالبــات  میــزان  تومــان  میلیــارد  1۰هــزار 
خصوصی از وزارت نیرو است و این در حالی است که تنها 
با تخصیص 1۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران 
کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکت های کوچک 
و متوســط فعــال صنعــت بــرق ناشــی از مطالبــات معــوق 
فراهــم خواهــد شــد. این موضوعی اســت کــه صنعتگران  
بــرق بارهــا طــی بیانیه هــا و یــا نشســت های مطبوعاتــی 
خــود بــه آن اشــاره کرده انــد.    اینک همــگان می دانند که 
ســرمایه گذاری در صنعت برق مبحثی بســیار جدی است 
و کاهش این مقوله در سال های گذشته شرایط فعلی را 

به وجود آورده و ثبات در این صنعت را بهم زده است.
ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق از 6/5 میلیــارد دالر 
در ســال 1۳85 به 6۳۰ میلیون دالر در ســال ۹۹ رســیده 
اســت و این در حالی اســت که تعداد قراردادهای متوقف 
در حــوزه توزیــع بیش از ۳۰۰  قرارداد و تعداد قراردادهای 
متوقــف در حــوزه انتقــال نیــز بــه بیــش از 1۰۰ قــرارداد  
رسیده است.از سوی دیگر در حالی  که بخش خصوصی 
تولیدکننــده بــرق از ســال ها پیش از وزارت نیرو خواســته 

بــود به مشــکالت بخــش خصوصی نیروگاهــی توجه ویژه 
داشــته باشــد تا در آینده، کشــور با مشــکل خاموشــی ها 
روبرو نباشد اما این نهاد با دفع الوقت در موضوع مذکور 
و بی توجهی به معادله عرضه وتقاضا در تولید برق شرایط 

فعلی را بوجود آورد.
 تولیدکنندگان برق بخش خصوصی می گویند دولت 
باید توجه کند که موضوع خاموشی ها بسیار جدی است 
و بی توجهــی بــه آن می تواند کشــور را در ســال های آینده 

هم با چالش روبرو کند .
آنچه مســلم اســت این است که مسئله کمبود برق 
از قبل کامال قابل پیش بینی بود و این نکته ای بود که از 
ســال ها پیش تولیدکنندگان بــرق در بخش خصوصی در 

موردش هشدارهای فراوانی داده بودند.
کشــور در برنامه ششم تنها 1۲ هزارمگاوات نیروگاه 
بــه شــبکه اضافــه کــرد و ایــن در وضعی به وقوع پیوســته 
است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری جدید 
نداشــته و طبیعی اســت که امســال و ســال های آینده با 

کمبود مواجه شده و خاموشی ها آغاز شود.
فعــاالن تولیــد برق پیش از این اعالم کرده بودند که 
۲۰ ســال پیش در یک پژوهش در خصوص خاموشــی ها 
دریافته انــد کــه برای هرکیلووات ســاعت خاموشــی ۲دالر 
زیــان بوجــود می آیــد و در همــان ســال ها در کشــورهایی 

مانند آمریکا این میزان ۹ دالر بوده است.
حال می توان اینطور ارزیابی کرد که اگر همان ۲دالر 

را مبنــا قــرار دهیــم و فــرض را بــر ایــن بگذاریم کــه مقدار 
خاموشــی ها 5 ســاعت و حدود 5 هزار مگاوات باشــد در 
هرهفته ۲5۰ میلیون دالر و در سال حدود ۲ میلیارد دالر 
ضــرر خواهیــم کرد.دولت ســیزدهم اگر به همین موضوع 
توجــه نشــان بدهــد در عین حــال متوجه ریشــه دار بودن 
قضیــه خواهــد شــد و دیگــر نمی توانــد ماننــد دولت هــای 

پیشین با کاهلی از کنار آن بگذرد .
چاره اندیشــی بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت در 
کوتاه مدت کار سختی است اما در این وضع پیش از هر 
چیز باید واحدهایی که به هر دلیلی تعطیل یا راکد بوده و 
در عین حال در اختیار وزارت نیرو نبوده اند را فعال کرد و 
یا مثال در وزارت نیرو و وزارت نفت امکاناتی در خصوص 
تولیــد بــرق اضطــراری ایجاد شــود و  بخشــی از صنایع به 
تولیــد بــرق بپردازند تا لزوما مجبور نباشــیم همین 5 تا 6 

هزارمگاوات برق آنها  را هم قطع کنیم .
چــاره کار  بــرای بــرون رفــت از مســاله کمبــود برق و 
خاموشی ها در دراز مدت این است که به  سرمایه گذاری 
پیــش روی  موانــع  و  داده شــده  بهــا  بخــش خصوصــی 
تولیدکننــدگان را مرتفــع کننــد و  یا بــه راهکارهایی مانند 
تعجیــل در تبدیــل نیروگاه هــای ســاده به ســیکل ترکیبی 
روی بیاورنــد. در ایــن میــان توجــه ویــژه به تولیدکنندگان 

برق تجدیدپذیر هم می تواند به حل مشکل کمک کند.
اشــتباهات محاســباتی در حــوزه تولیــد بــرق آبی هــا 
هــم مبیــن ایــن نکته اســت که در کشــوری کــه منابع آبی 
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تولیدکنندگان بخش خصوصی برق معتقدند 
که  مشکل اصلی حوزه انرژی در کشور پرداخت 

سوبسید از سوی دولت است. آنها تاکید دارند که این 
سوبسید مانند خون رسانی به کسی است که جلوی 
خونریزی اش گرفته نشده و بنابراین مشکل را برای 

همیشه حل نخواهد کرد

ایــن گونــه ســدها عمومــا از رودخانه هــای فصلی تامین 
می شــود و اولویــت اصلــی و عمومــی ایــن ســدها تامین 
آب شــرب یا کشــاورزی اســت نباید روی تولید برق آنها 

حساب خیلی ویژه باز می کردند.
تجربه نشــان داده اســت وزارت نیرو در سال های 
اخیــر بــه دنبال مدیریت تقاضا رفته و اهمیت بیشــتری 
بــرای آن قائــل شــده اســت. بــه خصــوص در ســال های 
اول وزیــر نیــرو اعــالم کــرد کــه دولت های قبلی اشــتباه 
کردنــد و بایــد تمرکــز روی مدیریت تقاضا باشــد اما باید 
گفــت کــه نمی تــوان روی ایــن مســاله به شــکلی قطعی 
فکــر کرد.اگر ســرمایه گذاری در نیروگاه ها صورت نگیرد 
و تولید افزایش پیدا نکند با چالش مواجه خواهیم بود. 
وزارت نیرو مســئول تامین برق کشــور اســت. مدیریت 
مصــرف معمــوال در کشــوری مانند ایران شــرایط ویژه ای 
دارد و نمی تــوان بــا اتکا به ابزارهــای کاهنده مصرف آن 
را مدیریــت کرد.بایــد بــه ایــن موضوع نیز توجــه کرد که 
بــه دلیــل تحریم بخش قابل توجهــی از صنایع متوقف 
شــده اســت کــه اگر ایــن صنایع نیــز روی کار آیند قطعا 
بخــش برق پاســخگوی نیــاز نخواهد بود. تاکیــد وزارت 
نیرو روی مدیریت تقاضا است اما نمی توان با مدیریت 
تقاضــا بــه طــور صرف مشــکالت صنعت بــرق را برطرف 
کرد.مــا بی شــک در ســال های آینــده نیــز گرفتــار همین 
مشــکالت خواهیــم بــود و بایــد گفت با احــواالت فعلی 
صنعت برق در سال های 14۰1 و14۰۲ نیز گرفتار کمبود 

انرژی الکتریکی خواهیم بود.
تولیدکننــدگان بخش خصوصی برق معتقدند که  
مشــکل اصلی حوزه انرژی در کشــور پرداخت سوبسید 
از سوی دولت است. آنها تاکید دارند که این سوبسید 
مانند خون رسانی به کسی است که جلوی خونریزی اش 
گرفتــه نشــده و بنابرایــن مشــکل را بــرای همیشــه حل 
نخواهد کرد.هشدارهای بخش خصوصی در این زمینه 
جــدی گرفتــه نشــد. بخــش خصوصــی که می توانســت 
مشــاور خوبی در این میان باشــد کنار گذاشــته شد و از 

آن پس مشکالت یکی یکی بروز کرد.
حاال نیز مشخص شده که  درآمدهای وزرارت نیرو 
از محل صادرات برق همچنان باری از مشکالت بخش 
خصوصی  برنمی دارد و این در حالی است که اگر فقط 
۳۰ درصــد ایــن درآمــد صادراتی از ســوی خود دولت به 
اقســاط بانکــی پرداخــت می شــد ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی نیز مطابق آن تقویت می شــد و سرمایه گذار 
ایــن بخــش بــا فــراغ بال به ســراغ تولید برق در کشــور 
می رفــت و ایــن مشــکالت فعلی هرگز بوجــود نمی آمد.

همانطور که گفته شد متاسفانه انحصارگری دولتی و 
گرفتــن حــق حیات از تولیدکننــدگان بخش خصوصی، 
مشــکالت بوجود آمده فعلی را ایجاد کرده  که بالطبع 
در ســال های آینــده هــم ادامه خواهد داشــت.در دیگر 
ســو در عرصــه صنعــت برق ایران نیــز بخش خصوصی 
هرگز در سال های گذشته به بازی گرفته نشده است.

ابرچالش هــای صنعــت بــرق ایران را در ســرفصل هایی 
همچــون قیمت گــذاری برق، کســری بودجــه و کاهش 
سرمایه گذاری همچنان باقی مانده و برای رفع آن فکر 
بکری نشــده است. مشــکالتی همچون تعدیل نشدن 
و همچنین توقف قراردادها، انباشت بدهی به بخش 
خصوصی و معضالت پایداری شبکه و ناترازی و مواردی 
همچــون پایــش و نگهــداری و تعمیــرات تاسیســات، 
کمبــود تولیــد و فرســودگی شــبکه بــرق کمــاکان ادامــه 

یافته است.
 مشــکالت زنجیــره تامیــن و صــادرات بــرق هم در 
عناوینی چون چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع 
باالدســتی، توســعه فنــاوری و خریــد ســاخت داخــل، 
کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی حضوری 
اجتناب ناپذیــر داشــته اســت.به همین خاطر اســت که 
ســرریز ایــن مشــکالت در نهایــت در خاموشــی ها بــروز 
کرده است. نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از 1۳8۹ 
تا 1۳۹۹ به طور کلی نزولی بوده و از 8.8 درصد در سال 
1۳8۹ به ۲.۲ درصد در سال 1۳۹۹ کاهش یافته و رشد 

متوسط ساالنه در ده سال گذشته ۳ درصد بوده است.
در  5 ســال اخیــر ســهم بخــش تولیــد از مجمــوع 
سرمایه گذاری انجام شده، حدود 15 درصد بوده است. 
معادل ارزی ســرمایه گذاری انجام شــده نشان می دهد 
کــه رونــد ســرمایه گذاری در صنعــت برق از ســال 1۳87 
نزولــی شــده و از 6/5 میلیــارد دالر در ســال 1۳87 بــه 
۰/6۳ میلیــارد دالر در ســال 1۳۹۹ رســیده اســت. ایــن 

رونــد نزولــی ســرمایه گذاری بــا رونــد نزولــی نــرخ رشــد 
افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.

از طرفی روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی 
بوده و به طور متوسط 5 درصد رشد داشته است. این 
در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در 
ده ســال گذشــته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط 
رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر 
به شکاف عرضه و تقاضا می شود که در نتیجه آن حجم 
عرضــه بــرق از حجم تقاضــای برق جا مانــده و منجر به 

خاموشی می شود.
در خصــوص اســتخراج غیرقانونــی رمــز ارزهــا کــه 
بــه عنوان عامل بروز خاموشــی های ابتدای ســال 14۰۰ 
مطــرح شــده اســت، بایــد گفت  اگــر چه به دلیــل نبود 
اطالعــات دقیــق، نمی تــوان مبتنــی بــر داده اســتدالل 
کــرد، ولــی می تــوان مدعــی شــد کــه موضــوع رمــز ارزها 
نمی تواند عامل اصلی باشد؛ چرا که شکاف بین عرضه 
و تقاضــای بــرق رونــدی داشــته اســت کــه از ســال های 
قبــل وجــود داشــته اســت و بــدون ظهــور رمزارزها )چه 
قانونی چه غیرقانونی(، پدیده خاموشی بازهم مشاهده 

می شده است.
آنچه مشخص است این است که ریشه بسیاری 
از مشــکالت امــروز صنعــت بــرق بــه ســه موضــوع اصل 
اصالح ساختار اقتصادی برق، نظام حقوقی و قراردادی 
و حمایــت از تولیــد داخــل و اهمیت به بخــش صادرات 
برمی گــردد .اصــالح رژیــم حقوقــی و قــراردادی در گــرو، 
اجــرای قــرارداد تیپ و حل معضــل قراردادهای متوقف 

خواهد بود.
بی توجهــی به ایــن موضوعــات می تواند معضالت 
بــرق ایــران را تبدیــل بــه بارخاطــر دولت ســیزدهم کند. 
بی شــک ظهور یــک ادبیات جدید در حــوزه صنعت برق 
می توانــد تــا حــدود زیــادی جبــران مافــات ایجــاد کنــد. 
تجربه سالیان پیش نشان داده همچنان همین بخش 
خصوصــی اســت که نــوش داروی نجات صنعــت برق را 

در دست دارد. 
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اگــر بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم برای دولتیان 
صبحی دیگر دمیده است برای فعاالن صنعت پتروشیمی 
نیــز آفتابی دیگر طلوع کرده اســت کــه می تواند برای آنها 
موجــی از امیدواری هــای تــازه ای پدیــد بیاورد کــه با خیال 
تکیــه بــر آن، خواســته ها و مطالبــات خــود را از نهادهــای 

حاکمیتی طلب کنند.
از  بســیاری  ماننــد  بــه  پتروشــیمی  فعــاالن صنعــت 
صنایــع دیگــر همچنان در پی برآورده شــده آمالی هســتند 
کــه بــه تعبیر خودشــان سال هاســت در جســتجو و تحقق 
آن هســتند امــا هربار بــا دولتی مواجه می شــوند که یا این 
خواســته ها را درک نمی کند و یا اجرایش را جدی نمی گیرد  
و یا اساسا توانایی حکمرانی ندارد و از پس قدرت های غیر 

بر نمی آید و الجرم شرایط آنها را تمکین می کند.
آنهــا معتقدنــد تصدی گــری ارگان هــای حاکمیتــی در 
صنایع پایین دستی و باالدستی پتروشیمی کابوسی است 
که از این صنعت دست بردار نیست و تا وقتی وجود دارد 
کار بخش خصوصی صنعت پتروشیمی به سامان نخواهد 

رسید.
ایجــاد ظرفیت های صادراتی برای صنعت پتروشــیمی 
نیز یکی دیگر از آرزوهای این فعاالن است؛ اما افسوس که 
این موضوع تنها زمانی امکان تحقق دارد که روابط با دیگر 
کشــورها به شــکلی طبیعی برقرار باشــد تا بازارهای هدف 
رغبت خود برای خرید محصوالت پتروشیمی ایران را نشان 
دهند. این موضوع وقتی اتفاق بیافتد ترس و بیم از دست 
دادن منابع هیدروکربوری که بصورت خام فروخته می شود 

نیز پایان خواهد یافت.
  ثبت برند و شناسنامه دارشدن محصوالت پتروشیمی 
ایران مقوله ای است که بسیاری برای زینت بخشی به کالم 
خود از آن سود می برند اما در عمل پتروشیمی ایران انطور 

که باید و شاید از این مزیت برخوردار نمی شود.
بســیاری تصور می کنند که چون ایران به عنوان یکی 
از بزگتریــن دارنــدگان گاز در دنیــا شــناخته می شــود پــس 
می تــوان نفــت و گاز و پتروشــیمی آن را بخــودی خــود یــک 
مزیت و در نهایت یک برند حســاب کرد. در حالی که اصال 
چنیــن نیســت. کوچکتریــن کشــورهای عربی اطــراف که از 
قضــا مخــازن خدادادی ما را ندارند هم اکنون به ســرآمدان 

پتروشیمی بازار تبدیل شده اند.
آرامکــوی عربســتان بــا حفــظ تعــادل در تولیدهــای 
پاالیشی اش آنچنان تسلط بر تولید محصوالت پتروشیمی 
پیدا کرده اســت که پاالیشــگاه هایش بدون اجازه  مدیریت 
مرکــزی آب نمی خورند. به عبارت دیگر پتروپاالیشــگاه های 

 عربستان یکسره در خدمت تولید حداکثری فرآورده نفتی
/ محصــول پتروشــیمی قــرار گرفته انــد تــا باالتریــن ارزش 

افزوده را برای این صنعت ایجاد کنند. 
حتــی خــود فعاالن صنعت پاالیــش معتقدند که باید 
در صنعت پتروشیمی باید تمایل خود را به سوی طرح های 
پایین دســت ببریــم تا تکمیل زنجیره پتروشــیمی به شــکل 
حقیقی محقق شود. در عین حال ما باید باور کنیم که باید 
پروژه های مرتبط با نیازهای جهانی را تعریف و تامین کنیم 

و الزام اشتغال زایی اولویت سرمایه گذاری نباشد.
دولت سیزدهم باید با پافشاری روی افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام، به ســمت تولیــد محصوالت و مصنوعات 
پتروشــیمی و فرآورده هــای ســوختی به منظور ایجــاد ارزش 
افزوده بیشتر حرکت کند. وزیر نفت دولت جدید و به طور 
خــاص معــاون او در امور پتروشــیمی بایــد  برای تحقق این 
هدف هوشــمندانه همســو با افزایش تولیــد نفت، تکمیل 
زنجیــره ارزش و حضــور در بازارهای جهانــی را هدف گذاری 
کند. چاره ای نیســت چون در شــرایط فعلــی، این رویکردی 

اساسی است که باید دنبال شود.
تقاضای جهانی موضوعی اســت که نباید از آن غافل 
شــد. بانــک هــای خارجــی را بایــد بــه ایــن ســو ســوق داد تا 
نقش فایننسر را بازی کنند که بخش خصوصی نفت و گاز 

مشارکتی حداکثری پیدا کنند.
به باور این فعال صنعت نفت، باید تقاضاهای جهانی 
را ارزیابی کرده و بانک های خارجی را به عنوان فایننسر در 

کنار بخش خصوصی نفت و گاز مشارکت دهیم.
پیــش از ایــن معــاون وزیــر نفت و مدیرعامل شــرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی، تاکید کرده بود که  دسترســی به 
خوراک هــای متنــوع، مهمتریــن مزیــت  ایــران برای توســعه 
صنعــت پتروشــیمی اســت و تــا ســال 14۰4 با بهــره برداری 
از طرح های جهش ســوم، معادل۲.۳ میلیون بشــکه نفت 
خام در روز به عنوان خوراک در این صنعت مصرف خواهد 
شــد. محمــدی بــا بیــان ایــن که صنعت پتروشــیمی کشــور 
ســربلندتر، پویاتر و با صالبت تر از همیشــه در حوزه تولید 
پایــدار، تامیــن خــوراک صنایــع پاییــن دســتی و صــادرات و 
ارزآوری نقــش خــود را ایفا می کند، اظهــار کرده بود که  در 
ســال ۹۹حــدود 4۰ میلیون تن خــوراک معادل یک میلیون 
بشــکه در روز بــه ارزش 6 میلیــارد دالر از صنعــت نفــت 
دریافت کردیم که در 67 مجتمع پتروشیمی مورد استفاده 
قــرار گرفــت و بــا بهره بــرداری از طرح هــای جهش ســوم در 
ســال 14۰4، ایــن رقــم بــه معــادل۲.۳ میلیون بشــکه نفت 
خــام در روز افزایــش خواهــد یافــت. اگــر گفته هــای معاون 
وزیــر نفــت دولــت دوازدهــم را فصل الخطاب قــرار دهیم و 
مبنا را بر صداقت وی بگذاریم و گفته های او را مورد تایید 
قرار دهیم باید بدانیم که این اتفاق در صورتی  ایران را در 
صنعت پتروشــیمی موفق تر خواهد کرد که این روند ادامه 
داشــته باشــد و با آمدن دولت و مسئول ارشد جدید حوزه 
پتروشــیمی کشــور تغییر و تحوالت باعث سکون این روند 
نشود.هم اکنون گفته شده که  پارسال ۲5 میلیون تن به 

 ضرورت  نیالودن کسوت صنعت پتروشیمی 
به نحله های فراموش شدنی سیاسی 
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ظرفیت پتروشــیمی کشــور اضافه شده و ۳4 میلیون تن 
محصول نهایی قابل فروش نیز به تولید رســیده  که 15 

میلیارد دالر درآمد به همراه داشته است.
 بــدون تردیــد پاندمــی کرونــا در ایــن بــازه زمانــی 
کندی ها و ضرر و زیان هایی خاص را هم به دنبال داشته 
ولی  به تعبیر معاون وزیر نفت  با وجود محدودیت های 
ناشــی از کرونــا در ســال ۹۹، اهــداف توســعه ای صنعت 

پتروشیمی به طور صددرصدی محقق شده است.
مســئوالن بلند پایه پتروشــیمی کشور می گویند در 
حــال حاضــر 5۰ طــرح فعــال در صنعت پتروشــیمی دارد 
کــه از مهر ســال جاری آغاز تا پایان ســال بــه بهره برداری 
می رســند و ظرفیــت تولید صنعت پتروشــیمی را به 1۳5 
میلیون تن در سال افزایش خواهند داد. همچنین تاکید 
می شــود که با تکمیل طرح های جهش دوم، بهره برداری 
از طرح های جهش سوم و به شکلی خوشبینانه  تحقق 
توســعه هوشــمند  چهــارم  گام  در  راهبــردی  طرح هــای 
صنعت پتروشیمی، دستیابی به درآمد 5۰ میلیارد دالری 

در افق 14۰6 قابل تحقق است. 
برخی بر این باورند که اساســا ترســیم افق هایی به 
نام جهش دوم و ســوم از ســود دولت پیشین اغراق آمیز 
اســت؛ امــا واقعیت این اســت که به هرحــال این حرکت 
شــروع شــده و نمی تــوان آن را نیمــه کاره بــه حــال خــود 
رهــا کرد.اتفــاق شــومی کــه ســال ها پیــش تحــت عنوان 
خصوصی ســازی پتروشــیمی افتاد باعث شد بســیاری از 
طرح هــا و ایده هــا بــه حال خود رها شــوند و پتروشــیمی 
کشــور ماننــد لحافــی چهل تکــه برای هربخش یک ســاز 
بزنــد و افســار مرکزیت گرایی هم از کنتــرل NPC بعنوان 

نهاد متولی ســامان دهی به صنایع پتروشــیمی در محاق 
قــرار گیــرد.  حال نمی توان حرکتــی که به نام جهش دوم 
وســوم ) وقاعدتــا جهــش چهــارم ( راه افتــاده اســت را  
نادیــده گرفــت و آن را بــه کنــاری نهاد. هــر اتفاقی که در 
پتروشیمی کشور در حوزه توسعه بیافتد بی شک یک سر 
آن به جهش های دوم و سوم و چهارم بر خواهد گشت.

در عین حال این لباسی که برای صنعت پتروشیمی 
کشــور در ســال های اخیــر از ســوی نهادهــای حاکمیتــی 
بخــش  گام چهــارم ســه  در  اســت  قــرار  دوختــه شــده 
طرح های خوراک ترکیبی، طرح های جدید تولید پروپیلن 

و طرح های پیشران، تعریف و طبقه بندی شود.
را  جدیــد  پــروژه   47 اســت  قــرار  طرح هــا  ایــن 
تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد کــه تــا ســال 14۰6میزان 
ســرمایه گذاری تجمعی در این صنعت را به 1۲5 میلیارد 
دالر افزایش دهد.متولیان دولتی NPC  گفته اند در این 
سند توسعه صنعت پتروشیمی با تمام متغیرهای حاکم 
بــر آن بــرای حداقــل 6 ســال آتــی ترســیم و تدوین شــده 

است.  پس به ترکیب آن نمی توان دست زد.
در  را  خــوراک  ســامانه  توســعه  دوازدهــم،  دولــت 
دستور کار خود قرار داده است تا بر اساس آن با هدف 
پایش خوراک های دریافتی از صنعت نفت و همین طور 
خوراک هــای بیــن مجتمعی  کار کند کــه جریان هریک از 
خوراک هــای مورد اســتفاده از مبدا تــا پایان زنجیره قابل 
ردیابی، پایش و نظارت باشد.ســامانه خوراک مجتمع ها 
و طرح های پتروشیمی نیز به دلیل اهمیت و حساسیت 
بحــث خــوراک در مســیر توســعه صنعــت پتروشــیمی، 
می توانــد بســتری بــرای تحلیــل خوراک هــای دریافتــی و 

هرگونــه تغییــر در کمیــت و کیفیــت آنهــا باشد.بســیاری 
از دســت اندرکاران صنعت پتروشــیمی معتقدنــد: دولت 
جدید باید بداند که، تأمین منابع مالی، تقویت پیمانکاران 
داخلی، تقویت مراکز پژوهشی و تأمین لیسانس و پس 
از آن بومی سازی دانش های فنی از ضرورت های توسعه 
صنعت نفت و تحقق اهداف مربوطه اســت و طبعا این 
رویکرد در صنعت پتروشــیمی بســیار جدی تر باید تلقی 
شود.تقویت بخش های باالدستی و پایین دستی و پیوند 
آنهــا و رابطــه کامــال ســالمت بیــن ایــن دو،ضامــن تحقق 
آرمان های اقتصادی موفق صنعت پتروشیمی خواهد بود 
و این صد البته در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که نهایت 
اســتفاده از تــوان داخلــی بــه عمــل بیایــد و در جایــی کــه 
ظرفیت های داخلی یاریگر تحقق این اهداف نیست باید 
به تکنولوژی و توان بین المللی گرایش نشان داد تا چرخ 
توسعه این صنعت کند نشود.این کمترین توقعاتی است 
کــه صنعت پتروشــیمی امروز ایران با کســب تجربه های 
گرانبار دهه های گذشته از مجموعه های حاکمیتی جدید 
دارد. هرگونــه گرایــش سیاســی می توانــد ایــن صنعت را 
از اهــداف حقیقــی خود دور ســازد، چون وقتی ســخن از 
توســعه بــه میــان می آید بی شــک بایــد رنــگ و لعاب های 
سیاســی کــم فروغ شــوند تا هدف اصلی کــه خلق ارزش 
افــزوده اقتصادی اســت تحقق پیدا کند. بــرای اقتصادی 
که مدت های مدید در خواب و کاهلی بسر برده بود و به 
تولید نمی اندیشــید  این از نان شــب هم واجب تر اســت 
کــه بدانــد تولید مهم تر از شــعار اســت. نیالودن کســوت 
صنعت پتروشیمی به جریانات و نحله های سیاسی  روز 

باید یک ضرورت تلقی شود. 
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تهــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضوهیــات 
مشکالت فعاالن اقتصادی را برشمرد و از دولت 
جدیــد درخواســت کرد که بــرای رفع تحریم ها و 
آزادی عمل سیســتم بانکــی بین المللی از طریق 
تصویــب FATF تالشــی مضاعــف کنــد؛ چــرا کــه 
ایــن موضــوع بــرای مــا فعــاالن اقتصــادی جنبــه 

حیاتی دارد. 
بســیاری از صاحبنظــران و کارشناســان بــر ایــن 
باورنــد کــه دولــت جدیــد بایــد در اولیــن اقــدام، 
برنامــه واکسیناســیون کامــل را کلیــد بزنــد و در 
از  خــود  و وعده هــای  برنامه هــا  تحقــق  راســتای 
ظرفیت مدیران شایســته و کارآمد استفاده کند. 
تحقــق وعده هــا و پیگیــری مطالبــات خواســته ای 
اســت کــه همــه افــراد جامعــه از جملــه فعــاالن 
اقتصــادی بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد انتظار 

دارند.
محمدحســن دیده ور، عضوهیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی تهــران در همیــن رابطــه در گفت وگــو بــا 
عصراقتصاد بیان کرد: با تشکیل دولت جدید و آغاز 
به کار آن که خوشبختانه بجز یک نفر از وزرا بقیه از 
مجلس رای اعتماد گرفتند و این امتیاز بزرگی برای 
آقای رئیس جمهوری اســت که با کابینه ای همگن 
 و مطابــق معیار های خودشــان می توانند ادامه کار 

بدهند .
از  تولیدکننــدگان  خواســته های  دربــاره  دیــده ور 
دولت فعلی اظهار کرد: درخواست  تولیدکنندگان 
از دولت موضوع جدیدی نیســت، ســال ها اســت 
کــه مــا فعاالن اقتصادی با آن دســت و پنجه نرم 
کرده ایــم. در بعضــی موارد به کمــک ما آمده اند و 
در اغلــب امــور تولیدکننــدگان که هســته مرکزی 
از حمایــت کافــی برخــوردار  کارآفرینــی هســتند 
نبودند. خواســته های ما هم مانند خواســته های 
کلیــه اقشــار جامعــه تافته جدا بافته ای نیســت و 
اگــر بگویــم کــه مــا هم تحــت تاثیر ایــن چالش ها 
قرار داریم گزاف نگفته ام. اگر به طور اعم بگویم 
گذشــته از درخواست های عمومی که شامل رفع 
مشــکالت معیشــتی، رفــع تورم وگرانی می شــود، 
توجــه ســریع بــه ایجــاد بســتری مناســب بــرای 
سالمتی و مبازره با این معضل بزرگ یعنی کرونا 
از طریق واکسیناســیون همگانی بخصوص قشــر 

کارگر و زحمتکش جامعه از خواســته های جامعه 
است.

وی ادامه داد: اما اگر به طور اخص بخواهم ذکر 
کنــم اولویــت دولــت جدیــد بایــد راه انــدازی چرخ 
اقتصاد و تولید باشــد که اگر این امر تحقق یابد 
اقتصاد ما پویا و ضریب اشتغال صعودی خواهد 

بود .
تهــران،  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضوهیــات 
افــزود: مــورد دیگــر بهبود روابط بین الملل اســت 
کــه باعــث گســترش ورود مــا بــه بازارهــای هدف 
خواهــد شــد و ایــن کار ســهل تر صــورت خواهــد 
گرفــت. همچنیــن صادرات کــه یکــی از ارزانترین 
راه هــای کســب درآمــد ارزی بــرای کشــور اســت، 

رونق خواهد گرفت .
دیــده ور بــا تاکید بــر رفع موانع تولیــد اظهار کرد: 
توجه به ساخت داخل و اعتماد به تولیدکنندگان 
داخلــی بایــد بــه صــورت فرهنگ عمومــی درآید و 
ســازمان هایی ماننــد وزارت نفــت، وزارت صنایــع 
و... کارفرماها را تشویق به استفاده از تجهیزات 
ســاخت داخل کنند که خوشــبختانه در این چند 
ســال اخیــر تولیدکننــدگان ما اغلــب دانش بنیان 
پیشــرفت های  زمینــه  ایــن  در  و  هســتند  هــم 

فزاینده ای را تجربه کرده اند. 
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت تولیدکننــدگان گفت: 
یکــی از مشــکالتی که تولیدکنندگان بــا آن روبرو 
دریافــت  و  بانک هــا  نکــردن  همــکاری  هســتند 
ســود بــاال اســت کــه هزینــه تولیــد محصــوالت و 
خدمات را به شــدت افرایش داده اســت. مشکل 
دیگــر مربــوط بــه موضــوع سیســتم حمــل و نقــل 
کشــور اســت کــه در ایــن چند ســال اخیر بســیار 
فرســوده شــده و نرخ کرایه را به شــدت افزایش 
داده اســت و بایــد در این بــاره تصمیمات عاجلی 
گرفته شــود. مطلب آخر که مهمترین آن هاســت 
و بــرای مــا فعــاالن اقتصــادی جنبــه حیاتــی دارد 
تــالش مضاعف برای رفع تحریم ها و آزادی عمل 
تصویــب  طریــق  از  بین المللــی  بانکــی  سیســتم 

FATF است.
تهــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  عضوهیــات 
در پایــان بــرای ایــن مــرز و بــوم آرزوی پیــروزی و 

سرافرازی کرد. 

دیده ور، عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از دولت جدید درخواست کرد: 

آزادی عمل سیستم بانکی بین المللی از طریق 
 FATF تصویب

 درخواست  تولیدکنندگان از دولت موضوع 

جدیدی نیست، سال ها است که ما فعاالن 

اقتصادی با آن دست و پنجه نرم کرده ایم. در 

بعضی موارد به کمک ما آمده اند و در اغلب 

امور تولیدکنندگان که هسته مرکزی کارآفرینی 

هستند از حمایت کافی برخوردار نبودند. 

خواسته های ما هم مانند خواسته های کلیه 

اقشار جامعه تافته جدا بافته ای نیست و اگر 

بگویم که ما هم تحت تاثیر این چالش ها قرار 

داریم گزاف نگفته ام. اگر به طور اعم بگویم 

گذشته از درخواست های عمومی که شامل 

رفع مشکالت معیشتی، رفع تورم وگرانی 

می شود، توجه سریع به ایجاد بستری مناسب 

برای سالمتی و مبازره با این معضل بزرگ 

یعنی کرونا از طریق واکسیناسیون همگانی 

بخصوص قشر کارگر و زحمتکش جامعه از 

خواسته های جامعه است
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نماینــده ســیرجان در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه نظام جمهــوری اســالمی از نعمت 
رهبــری هوشــمند، زیــرک و آینده نگــر برخــوردار 
اســت، تاکیــد کــرد که در صورت اصل قــرار دادن 
رهنمودهای ایشان از سوی مسئوالن می توان به 

رشد اقتصادی در تمام زمینه ها رسید.
شــهباز حســن پور در گفت وگــو با عصــر اقتصاد در 
ادامه در پاســخ به این ســوال که اولویت های عمل 
به گام دوم انقالب که از سوی دولت آقای رئیسی 
مطرح شده است، از نظر شما در فضای اقتصادی 
فعلی کشــور چه باید باشــد؟ گفت: برای مثال اگر 
شــعار امســال در خصــوص »تولیــد، پشــتیبانی ها 
و مانــع زدایی هــا« اســت؛ بحــث تولیــد بــه عنــوان 
اصل باید در تمامی مســائل و سیاســت گذاریهای 
اقتصادی مورد توجه  و در صدر دســتور کار دولت 
قــرار بگیــرد. بــه تبــع آن اشــتغال، صــادرات، تولید 
ناخالــص ملــی و تمــام مؤلفه هــای اقتصــادی رشــد 
خواهد کرد. که البته منظور از تولید، تولید در تمام 
زمینه ها است. به ویژه اهتمام در اجرای جدی طرح 
ســاخت یک میلیون مســکن در ســال که از ســوی 
مجلس به شــکل قانون مصــوب و ابزاری قدرتمند 
در اختیــار دولــت قــرار داده اســت. همچنین تولید 
علم و تولید در عرصه صنعت با تکمیل زنجیره های 
صنعتــی بــا هدف افزایــش محصول نهایــی با تکیه 
بــر مــواد اولیه ای کــه در اختیار داریم و سالهاســت 
بــه صــورت خــام و نیمه خــام صادر می شــود. همه 
این نکات باید با مدنظر قراردادن طرحهای آمایش 

سرزمینی به مرحله اجرا برسند.
او بــا بیــان اینکــه موضــوع ارز چنــد نرخــی، یکی از 
معضــالت اقتصــادی کشــور اســت کــه بــه شــکل 
تجربه ای ناموفق، سالیان سال گریبان گیر اقتصاد 
کشــور بــوده، گفــت: این موضــوع عالوه بــر ایجاد 
مانــع در مســیر و انگیــزه بــرای صــادرات، تبعــات 
منفــی ماننــد رشــد صــادرات پنهــان، ایجــاد خلــل 
در صــادرات برخــی صنایــع، از بین بــردن بهره وری 
در تولیــد، مشــکالتی نظیــر افزایــش تقاضــا بــرای 
کاالهــای یارانــه ای، خلــق پــول و تضعیــف تولیــد 

داخلی را در پی دارد. 
حســن پور در ادامه دربــاره رویکرد دولت جدید در 
بــازار ارز پیشــنهاد کــرد: اگردولت جدید به ســمت 
تک نرخــی کــردن ارز و حــذف ارز ترجیحی )4۲۰۰( 

حرکت کند و برای حمایت از قشــر آســیب پذیر به 
جای اختصاص یارانه به حلقه ابتدایی با پرداخت 
رســاندن  حداقــل  بــه  عــالوه  نهایــی  ذی نفــع  بــر 
آسیب ها، مزایای توزیع یارانه را افزایش می دهد.

نماینــده ســیرجان در مجلــس شــورای اســالمی با 
بالقــوه  پتانســیل های  ســیرجان،  اینکــه  یــادآوری 
خوبــی هــم در عرصــه صنعــت و معــدن و هــم در 
و  بســته بندی  تولیــد،  به ویــژه  کشــاورزی  عرصــه 
صــادرات پســته دارد، افــزود: مانع زدایــی از این دو 
صنعت می تواند، نقش ســیرجان را در رشد تولید 
ناخالــص ملــی افزایش دهــد. امروز مشــکل ما در 
شهرســتان ســیرجان وبردســیر ماننــد همــه نقــاط 
دیگر کشــور وجود موانع متعدد در مســیر فعالیت 
های مولد اقتصادی است، مانند موانع موجود در 
مســیر صادرات، موانع برسر راه تولید، بروکراسی 
آمایــش  طــرح  بــه  توجهــی  بــی  پیچیــده،  اداری 

سرزمین شهرستان سیرجان. 
سیـــــرجان  پـــتــــانسیـــل هـــــای  ســــایر  دربـــــاره  او 
و بردســیرگفت: عالوه بــر صنایــع تبدیلــی بخــش 
کشــاورزی ایــن منطقــه در صنعــت حمــل و نقــل 
رفــع مشــکالت  بــا  دارد  زیــادی  بســیار  پتانســیل 
انبــارداری و دپــوی کاال، منطقــه ســیرجان با توجه 
بــه موقعیــت اســتراتژیک و جغرافیایــی کــه دارد، 
 محــل بســیار مناســبی بــرای احــداث بندر خشــک

 است.

شهباز حسن پور : اصل قراردادن رهنمودهای 
رهبری، راهگشای رشد اقتصادی است

اگردولت جدید به سمت تک نرخی کردن 

ارز و حذف ارز ترجیحی )4200( حرکت 

کند و برای حمایت از قشر آسیب پذیر به 

جای اختصاص یارانه به حلقه ابتدایی 

با پرداخت به ذی نفع نهایی عالوه بر 

حداقل رساندن آسیب ها، مزایای توزیع 

یارانه را افزایش می دهد.

سیرجان پتانسیل های بالقوه خوبی هم 

در عرصه صنعت و معدن و هم در عرصه 

کشاورزی به ویژه تولید، بسته بندی و 

صادرات پسته دارد، مانع زدایی از این دو 

صنعت می تواند، نقش سیرجان را در 

رشد تولید ناخالص ملی افزایش دهد
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 دکتر امیر علی رمدانی
)مشاور سازمانی و تحلیلگر اقتصاد(

مقـدمه
هر اقدامی در هر حوزه ای باید طبق راه و روشی از 
پیش تعیین شده انجام شود تا در طول مسیر به حاشیه 
و گاهی بی راه کشیده نشود. در همین راستا دارا بودن 
و به روز رســانی ســند اســتراتژی صنعتی و اقتصادی به 
عنوان نقشه راه از الزامات دنیای امروز است که تجربه 
کشورهای مختلف در این راستا گواه بر تاکید این اصل 
اســت. صنعت کشــور نیازمند ســند اســتراتژی جامع و 
کاملــی اســت تــا تمــام مولفه هــای اثرگذار بــر صنعت از 
جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را برای 
هر صنعت به طور جداگانه به صورت گزارشی تحلیلی و 
کارشناســی شده طبق سناریوها و حالت های مختلفی 
پیش بینــی کــرده و آن گاه به طور مدون در اختیار عموم 
جامعــه قــرار داده شــود. ایــن ســند، هم بــه صنعتگران 
فعلی در تصمیم گیری ها و جهت گیری ها کمک می کند 
و هــم ســبب افزایــش تمایل بــه حضور ســرمایه گذاران 
در عرصه پهناور صنعت خواهد شــد. از ارکان مهم این 

سند، »برنامه های توسعه ای صنعت کشور« است. 

ضرورت تدوین برنامه استراتژی
»تولیــد،  بــه   14۰۰ ســال  نامگــذاری  بــه  باتوجــه 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 
شــود کــه امــروز صنعــت کشــور بایــد بــا برنامه ریــزی و 
مدیریــت کارآمد، برنامه های اقتصادی و اهداف خود را 
بــا تغییــر و تحوالت حاصلــه از انقالب صنعتی چهارم و 
پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف، هم راستا کند تا 
راه شــکوفایی و توســعه را برای صنعت و اقتصاد کشور 
همــوار شــود. امــروزه تحقیقــات توســعه ای بــه عنــوان 
 R&D: Research and Development تحقیق و توسعه
از ضرورت های هر صنعت به شــمار می رود. نکته قابل 
تامل این است که در شرایط پر سرعت پیشرفت دانش 
و تکنولوژی کنونی، اگر اصطالحا با همان فرمان گذشته 
به سوی آینده حرکت کنیم، بی شک اهداف بلند صنعتی 
اقتصادی کشور محقق نخواهد شد. تحقیق و توسعه 
در همه زمان ها باید بطور جدی و مستمر انجام شود تا 
آخرین تغییرات تکنولوژی، تغییر سالیق مشتریان، نیاز 
امروز بازار داخلی و جوامع دیگر و... شناســایی شــود و 
به همین دلیل اســت که از تحقیق و توســعه به عنوان 

حلقه مفقوده صنعت می توان یاد کرد. 

بــه دلیــل شــرایط خــاص حاکــم بــر اقتصــاد دنیا و 
شــیوع کوویــد-1۹ و همچنیــن وقــوع انقــالب صنعتــی 
چهارم تدوین و به روز رســانی ســند اســتراتژی صنعتی 
باید با سرعت و دقت هرچه تمام تر انجام شود. امروز 
کوویــد-1۹ مشــکالت عدیــده ای را بــرای اکثــر صنایــع در 
سراســر دنیــا بــه وجــود آورده و تــوازن عرضــه و تقاضا، 
میزان سهم بازار، میزان صادرات، واردات و به  طور کلی 
ابعاد اقتصادی اکثر جوامع را دستخوش تغییرات کرده 

است.

الزامـات تدوین سند استراتژی
بــرای تدویــن هر ســند اســتراتژی صنعتــی باید در 
خصوص اسناد باالدستی )مانند قانون برنامه پنجساله 
ششــم توســعه اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگی کشــور، 
سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 14۰4، بیانیه 
گام دوم انقالب، اصل 44 قانون اساسی، سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و...(، تحوالت صنعتی و دانشــی 
صورت گرفته در راستای وقوع انقالب صنعتی چهارم در 
منطقه و دنیا، جایگاه کشور در شاخص های اقتصادی 
و صنعتــی مهــم  )از قبیــل شــاخص های رقابت پذیــری 
آزادی   ،Global Competitiveness Index جهانــی 
ســهولت   ،Index of Ecinimic Freedom اقتصــادی
کسب و کار Ease of Doing Business، نوآوری جهانی 
کاال  بــازار  کارایــی   ،The Global Innovation Index

 The رفــاه لگاتــوم ،Goods Market Efficiency Index
 Product بازار محصول ،Legatum Prosperity Index
Market و...(، نقشــه راه و ماموریــت وزارت صنعــت، 
معدن، تجارت و سازمان ها و وزارتخانه های دیگر، سند 
مســئولیت اجتماعی، شــرایط حاکم بر اقتصاد، صنعت 
و... کشور، تجربه دیگر کشورها )چه کشورهای توسعه 
یافتــه، چــه کشــورهای در حــال توســعه(، نقــاط قوت و 
ضعــف ســندهای اســتراتژی و نقشــه راه های ســنوات 
گذشــته، بررســی های کارشناســانه ای صــورت گیــرد و 
مولفه هــای آنــان مــورد بررســی قــرار گیرد که تمــام این 
موارد به عنوان بستر آماده سازی سند استراتژی مطرح 

هستند.
بررســی و تحلیــل عملکــرد هــر صنعــت در حــوزه 
تــاب آوری، تحقیــق  تولیــد، واردات، صــادرات، میــزان 
و توســعه، ســطح فنــاوری، توســعه بــازار و... از طریــق 
ارزیابــی روندها و عملکردهای ســنوات گذشــته ســبب 
بــه دســت آمــدن اطالعــات خوبــی از جملــه شناســایی 
نقــاط قوت، شناســایی نقــاط ضعف، میزان اثربخشــی 
مدیــران صنعتــی، میزان درصد تحقق اهــداف و... برای 

برنامه ریزی های آینده خواهد شد. 
نقــش تحقیــق بــه عنــوان اولیــن گام در تدویــن 
ســند استراتژی بســیار مهم اســت. از طریق تحقیقات 
یکســری داده )Data( بــه دســت مــی آیــد. داده هایــی 
شــامل اعــداد و حقایــق کــه معــرف موضوع مشــخصی 

استراتژی صنعتی در دولت سیزدهــم
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هســتند که ممکن اســت ســاماندهی شــده یا نشده 
باشــند. نکتــه اصلــی در ایــن مرحلــه ایــن اســت که از 
منابــع و ماخذی اســتفاده شــود که اصــل صداقت در 
آنان رعایت شده باشد. زیرا اگر کار در همین خشت 
اول بر مبنای داده های نادرســت آغاز شــود، بی شک 
اهداف نهایی در سند استراتژی محقق نخواهد شد. 
همچنیــن عــالوه بــر منابع و ماخذ صادق، شــخص یا 
تیم جمع آوری اطالعات هم باید به صورت صادقانه و 
بر مبنای واقعیت داده را جمع  آوری کنند. این داده ها 
به عنوان پایه اصلی تدوین ســند مطرح هســتند که 
پــس از بررســی بــه اطالعــات )Information( تبدیــل 
می شوند. به بیان دیگر داده های متمرکز، طبقه بندی 
شــده و محاســبه شــده را اطالعــات می نامیــم. بــرای 
انجــام ایــن مرحله که تبدیل داده به اطالعات اســت 
باید از افراد و تیم های کارشناسانه قوی و دانش محور 
بهره گرفته شود تا گزارش های دقیق، واقعی و علمی 

به دست آید.
ابعاد سند استراتژی صنعتی

جنبه های مهمی که باید در به روز رســانی ســند 
اســتراتژی صنعتی کشــور در دولت ســیزدهم مدنظر 

قرار گیرند به شرح ذیل پیشنهاد می شود:
۱( ارتقاء فرهنگ تولید

بــه  نیــاز  نهادینه شــدن  بــرای  موضوعــی  هــر 
فرهنگ سازی دارد و مقوله مهم »تولید« نیز نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت. امروزه صنعت صرفا تولید کاال 
نیست. اگر فرهنگ تولید ایجاد و ارتقا یابد، شکی در 
آن نیست که تولیدات، قابلیت آن را دارند که از نفت 
هم ارزشمندتر شوند. فرهنگ سازی یعنی: مولفه ها و 

شاخصه های موردنظر در جامعه  هدف که کمتر مورد 
توجــه قــرار گرفته اند را  مجــددا از طریق آموزش های 
مستمر و انتقال داده نهادینه کرد. این فرهنگ سازی 
در برگیرنده تمام زنجیره تامین محصول خواهد بود 
و فرهنــگ تولیــد در تک تــک اقداماتــی کــه از ابتــدای 
زنجیــره تولیــد آغــاز می شــود باید جــاری گــردد. چهار 
مولفه مهم پیشنهادی که باید در این خصوص مورد 
تاکید قرار گیرند عبارتند از: 1( تدوین ســند راهبردی 
عملیاتــی  برنامــه  تدویــن   )۲ تولیــد  فرهنگ ســازی 
به منظور جاری ســازی سند راهبردی به همراه برنامه 

زمانی ۳( اجرای برنامه عملیاتی 4( نظارت و کنترل بر 
اقدامات و فعالیت های انجام شــده تا نهادینه شــدن 

فرهنگ تولید.
2( تولیــد محصــوالت دانش محــور )منظــور از 
محصول یعنی آنچه که حاصل می شــود: چه تولید 

کاال، چه ارائه خدمت(
امــروزه چهــار حــوزه نانــو، بایــو، اینترنت اشــیا و 
هــوش مصنوعــی نقــش تعیین کننــده ای در صنعــت 
جوامع ایفا می کنند که به تبع آن اقتصاد کشورها نیز 

تحت تاثیر قرار می گیرد. تاکید، توجه، جذب، یادگیری 
و بهره گیری از این چهار حوزه و فناوری های مرتبط با 
آن، بی شک فضای صنعتی و کیفیت کاالهای تولیدی 
و خدمــات ارائــه شــده را تغییــر خواهــد داد و مســیر 
توسعه صنعتی را به شدت هموار خواهد کرد. امروز 
تولید محصوالت ارزآور یا تولید محصوالت صادراتی 
کافی نیست، زیرا سرعت تغییرات تکنولوژی به حدی 
باالســت که رقبای هوشــمند بین المللی به سرعت با 
ارائــه محصــوالت نویــن، بــازار را از دســت صنعتگران 
کشــور گرفته و ســهم بازار خود را افزایش می دهند. 
امــروز بایــد بر محصــوالت دانش محور تاکیــد کرد که 

محصول صادراتی زیر چتر آن قرار می گیرد.
محــور  صــادرات  محصــوالت  دیگــر  بیــان  بــه 
محصــول  کــه  داشــت  خواهــد  خریــدار  صورتــی  در 
دانش محــور باشــد. یعنــی بر پایه دانــش روز، بر پایه 
دســتگاه های  و  ماشــین آالت  مــدرن،  فناوری هــای 
جدیــد، فرایندهای کاری نوین، بهره گیری از نیروهای 
متخصص و... تولید شود. در این صورت است که ما 
دارای مزیت رقابتی خواهیم شد. مدیرعامل یک برند 
معــروف می گوید: امروز جوامعی به موفقیت دســت 
می یابنــد کــه زودتــر از دیگــر جوامع به دانش دســت 

یابند.
تولید باید به نوعی باشــد که نیاز به انبار کردن 
نداشته باشد و مستقیما به بازارهای داخلی و خارجی 
هدایــت شــود، یعنــی تقاضــا بــرای آن همــواره وجــود 
داشــته باشد. امروزه )به استثنای برخی کاالها( انبار 
کردن محصول یعنی انبار کردن تمام هزینه های صرف 
شــده بــرای تولیــد )شــامل هزینه مــواد اولیــه، هزینه 

 امروز تولید محصوالت ارزآور یا تولید محصوالت 
صادراتی کافی نیست، زیرا سرعت تغییرات 

تکنولوژی به حدی باالست که رقبای هوشمند 
بین المللی به سرعت با ارائه محصوالت نوین، بازار 

را از دست صنعتگران کشور گرفته و سهم بازار 
خود را افزایش می دهند
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حقــوق و دســتمزد پرســنل، هزینه ســوخت و انرژی، 
هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه اداری و فروش و...( 
. این موضوع در حالی است که محصوالت در دنیای 
امــروز بایــد مســتقیما از خط تولید به خطــوط حمل و 
نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی منتقل شوند تا 

به دست مصرف کننده برسند. 
3( مهاجــرت از رشــد تــک شــاخصی به ســمت 

توسعه )مهاجرت به رشد چند شاخصی(
تولید چشــمه زاینده ای اســت و باید همــواره در 
حال توســعه باشــد. منظور از توســعه یعنی ارتقا در 
فقــط  )رشــد  مولفه هــای صنعتی_اقتصــادی  تمامــی 
ارتقــای یــک مولفــه اســت اما توســعه تمــام مولفه ها 
را در نظــر دارد(. امــروزه صنعــت، فعالیتــی اســت کــه 
دارای قابلیت توســعه باشــد. آن هم توســعه در تمام 
عرصه هــا ازجمله: توســعه محصوالت )تنــوع تولید(، 
توســعه بازار، توســعه ایجاد نیاز در کشــورهای دیگر، 
توسعه کیفیت )زیرا که کیفیت دارای ابعاد مختلفی 
اســت که قابلیت توسعه را داراست(، توسعه منابع، 
توسعه زیرساخت ها، توسعه زیرمجموعه ها، توسعه 
خوشــه های صنعتــی، توســعه دانش، توســعه نیروی 
توســعه  نویــن(،  )اشــتغا ل زایی  متخصــص  انســانی 
گزارش های تحقیقاتی و مطالعاتی، توسعه شناسایی 
استقرار واحدهای تولید، توسعه دسترسی به منابع، 
توســعه حمل و نقل، توســعه برون ســپاری، توســعه 

اقتصاد، توسعه بهره وری و... .
4( برنامه ریزی برای فضای ابررقابتی

بی تردیــد اکثر صنایــع و تولیدات کشــور، امروزه 
داخل یک رقابت سنگین صنعتی_دانشی شده اند که 
از آن به فضای ابًررقابتی یاد می شــود؛ در این فضای 
ابررقابتــی اکثــر صنایع کشــور دارای رقبای هوشــمند 
بین المللی است. به عنوان مثال، آژانس های شهری 
را درنظــر بگیریــد کــه در هر خیابان و محلــه ای وجود 
داشــتند و رقیب آن ها صرفا آژانس های دیگر بودند. 
امــا بــه یکباره رقیبــی به صورت تاکســی های اینترنتی 
به وجود آمد که تمام برنامه های آژانس های سنتی را 
برهــم زد. فضــای ابررقابتــی یعنی اینکه ممکن اســت 
رقیــب ما، صرفا همگن و هم جنس صنف ما نباشــد. 
بنابرایــن شــرکت های دانش بنیــان و تولیداتــی کــه بر 
پایه علم هستند سبب شده اند که خواه ناخواه وارد 

فضای ابر رقابتی شویم.
5( مدیریت بهینه زمان در صنعت

زمان یکی از ارزشمندترین منابع در اختیار بشر 
اســت کــه خداونــد متعــال آن را به صــورت رایگان به 
تمــام افــراد اعطا فرموده اســت. اهمیــت زمان همین 
بس که خداوند متعال در قرآن کریم به زمان سوگند 
یــاد کــرده: »والعصــر«، و در ادامــه آیــه مبارکه اشــاره 
شده است به »إِنَّ اْلِنَْساَن لَفِی خُْسرٍ«، واژه خسران 
بــه معنــای ضرر اســت اما نه ضرر از ســود، بلکه ضرر 

از منبــع. منظــور ایــن اســت که اگر ایــن منبع به نحو 
مطلوبی مدیریت نشود و به طور بهینه صرف نشود، 
انســان از منبــع ضرر خواهــد کرد. امــروزه با توجه به 
ســرعت بــاالی تغییــرات و حجــم بــاالی تحــوالت در 
عرصه هــای مختلــف صنعتــی و اقتصــادی، »زمــان« 
نقــش مهمی را در دســتیابی بــه موفقیت صنایع ایفا 
می کند. وجود اتالف ها و دوباره کاری ها از اصلی ترین 
آفت های هدر رفت این منبع مهم هستند. در دنیای 
ابررقابتی امروز، دســتیابی هرچه ســریع تر صنایع به 
دانــش، بــازار، جــذب مشــتریان، ســرمایه گذاری های 
و...  پیشــرفته  ماشــین آالت  نصــب  و  خریــد  نویــن، 
به عنــوان رمــز موفقیــت شــناخته می شــود. مدیریت 
زمــان در واقــع فرآینــد نظم دهــی و برنامه ریــزی بــرای 
تقســیم زمان بین فعالیت های خاص اســت. به بیان 
دیگــر مجموعــه مهارت هایــی اســت کــه در راســتای 
بهره گیــری موثــر و بهینــه از زمــان به منظــور تعییــن 
فعالیت هــای مهم تــر، از طریــق حــذف غیرضروری هــا 
انجام می شود. از طریق مدیریت زمان، همانند قانون 
پارتــو کــه می گویــد: عمومــا 8۰% وقت مدیــران صرف 
اموری می شود که ۲۰% بازدهی را دارد، باید به اجرای 
»اصــل حــذف« و »انتخــاب فعالیت هــا« پرداخــت. 
انتخاب بین اعمال با ارزش و فعالیت های بی ارزش.

6( رصــد کامــل رویدادهــای پیرامــون انقــالب 
صنعتی چهارم

دنیــا تاکنــون ۳ انقــالب صنعتــی را پشــت ســر 
گذاشــته اســت: انقــالب صنعتــی اول: بهره گیــری از 
نیــروی آب بــه  منظــور مکانیزه کــردن تولیــد؛ انقــالب 
صنعتــی دوم: بهره گیــری از الکتریســیته بــرای تولیــد 
اطالعــات  فنــاوری  ســوم:  صنعتــی  انقــالب  انبــوه؛ 
به منظــور تولیــد خــودکار؛ و اینــک انقــالب صنعتــی 
چهارم تغییرات بســیار وســیع تری را شــاهد خواهیم 
بــود. پیشــرفت های فنــاوری ســبب کوتاه شــدن عمر 
محصــوالت شــده و بنگاه هــای اقتصــادی بــرای ادامه 
رشــد، ســودآوری و بقا باید قابلیت های خود در ارائه 
سریع و موفقیت آمیز محصوالت جدید و تجدید نظر 
شده را به طور مداوم بهبود بخشند. این موضوع در 
حالی اســت که بــا روی دادن انقالب صنعتی چهارم، 
هر جامعه ای که نتواند به فناوری دست یابد از چرخه 

رقابت بین المللی حذف می شود. 
7( توجه به کوتاه شدن عمر محصوالت

پیشــرفت علم و فناوری ســبب شــده اســت که 
هرروز شاهد پیشرفت های بشر در حوزه های مختلف 
پزشــکی، نظامی، رفاهی، کشــاورزی و ... باشیم. این 
پیشــرفت ها تمکیل کننــده کاالها و خدماتی هســتند 
که جامعه درحال بهره مندی از آن است. دنیای امروز 
دنیــای تغییرات اســت و تغییر رکــن جداناپذیر دنیای 
امروز محســوب می شــود. گوشــی های تلفــن همراه، 
تنــوع در خودروهــا، مــواد غذایــی، پوشــاک و... اگــر 

توجــه بــه تغییرات آن ها داشــته باشــیم بــه این نکته 
می رسیم که عمر محصوالت کوتاه شده. لذا باید در 
برنامه ریزی های صنعتی به این موضوع توجه داشت.
8( شناسایی اتالف ها و جلوگیری از هدر رفت 

منابع
هــر ســازمان، واحــد صنعتــی و بنــگاه اقتصــادی 
دارای یکسری منابع در اختیار است. منابع سازمانی 
به طرق مختلفی تقسیم بندی می شوند که مهمترین 
آن هــا عبارتند از: منابع زمانی، منابع انســانی، منابع 
مالی، منابع انرژی، منابع فیزیکی، منابع نامحسوس 
و... کــه همــواره این منابع بــا محدودیت هایی مواجه 
هســتند. بــا توجــه بــه محدودیــت منابع، الزم اســت 
فعالیت هایی که فاقد ارزش هستند و اصطالحا هیچ 
نفــع و ارزشــی بــرای ســازمان ندارنــد، حــذف شــوند. 
به همیــن منظــور در طــول زنجیــره ارزش محصــول، 
باید فعالیت هایی که فاقد ارزش هســتند شناســایی 
و نســبت به حذف یا اصالح آنان اقدام شــود. در این 
راســتا همــواره اتالف هــای منابــع بــه وفــور بــه چشــم 
می آیــد و بــا توجــه به محدودیــت منابــع، باید هرچه 
سریع تر نسبت به رفع آنان، تصمیمات مقتضی اخذ 

شود.
اتالف ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند 
و به گونه های متفاوتی مطرح می شوند که مهمترین 
آنــان عبارتنــد از: اتالف اضافه تولید، خطاها )تحویل 
دیــر هنــگام، اشــتباه در برنامه ریــزی، تهیــه اطالعــات 
نادرست(، اتالف موجودی )وجود مقادیر غیرضروری 
مــواد خــام(، اتــالف  انتقــال )هرگونــه جابجایی که به 
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ارزش تولیــدات نمی افزایــد(، اتــالف انتظــار )به دلیل 
فرایندهــای کاری نامطلــوب(، اتالف حرکت )هرگونه 
حرکــت فیزیکــی کــه در کار اصلی خللــی ایجاد کند(، 
اتــالف دوباره کاری، اتالف عدم دسترســی به دانش. 
شــاید نتوان منابع ســازمان را افزایش داد، اما قطعا 
می تــوان اتالف هــا را از بیــن بــرد و از ایــن طریــق بــه 

افزایش بازدهی کمک کرد. 
۱0( نیاز امروز کشور : اتحاد صنعتی

با توجه به موارد یاد شده و خصوصا محدودیت 
منابــع، »اتحــاد صنعتی« از موضوعات مهمی اســت 
که باید روی دهد. شــعار ســال 14۰۰ و هموار شــدن 
مســیر تولید بــا پیوندزدن صنایع مختلــف با یکدیگر 
نیز محقق خواهد شــد. همانطور که کووید-1۹ تمام 
مرزهــا را در نوردیــده، اتحــاد صنعتــی نیــز باید بدون 
توجه به ماهیت کاال و محصوالت، در بین صنایع رخ 
دهد که بی شــک این موضوع، آغاز راه نوین توســعه 

کشور خواهد بود.

نتیجه گیری
بــا توجــه به مــوارد ذکــر شــده برنامه اســتراتژی 
صنعتی باید تکمیل کننده دیگر برنامه های استراتژی 
ســازمان ها باشــد و موازی کاری ها و مغایرت ها در آن 
دیــده نشــود. یکــی از ویژگی هــای مهــم دیگــر برنامــه 
اســتراتژی صنعتــی، تــوان اجرایــی آن اســت. یعنــی 
برنامــه باید به نحوی تدوین شــود کــه قابلیت جاری 
شــدن را دارا باشــد و بتــوان بــرای آن برنامه عملیاتی 
تدوین کرد. در همین راستا برخی از اقدامات اجرایی 

کــه می تــوان در شــرایط فعلــی از آنــان بــرای تدویــن 
برنامه بهره گرفت ارائه شده است:  

و  بدتریــن  در  جدیــد:  فرصت هــای  کشــف   *
نهفتــه  فرصت هایــی  تولیــد،  شــرایط  ســخت ترین 
اســت که فقط ذهن های خالق قادر به شناســایی و 
اســتفاده بهینه از آنان هســتند، لذا با آموزش دیدن 
و پــرورش ذهــن در راســتای تقویت نگرش اقتصادی 
و صنعتی می توان در راســتای شناسایی فرصت های 
ناب اقتصادی نقش مهمی داشــت. در همین دوران 
بنگاه هــای  از  برخــی  کــه  بودیــم  شــاهد  کوویــد-1۹ 
اقتصادی با بهره گیری از عنصر خالقیت توانستند به 

فروش خود ادامه دهند.
* درک نیاز مشــتریان داخلی و جوامع خارجی: 
کــه  هســتند  نیازهایــی  دارای  مشــتریان  امــروزه 
بنگاه هــای اقتصادی باید نســبت بــه تامین و مرتفع 
کردن آن نیازها اقدام کنند. اینکه ما چه کاالیی را با 
چــه ویژگی هایــی و با چه مشــخصاتی تولید و عرضه 
کنیــم مهــم نیســت. مهــم این اســت که مشــتری از 
مــا چــه انتظــاری دارد. شــنیدن صــدای مشــتریان از 
ارکان مهم، حیاتی و شرط بقا در دنیای امروز است. 
دنیای امروز دنیای تغییرات است. سلیقه مشتریان 
امروز همانند مشــتریان ده ســال گذشته نیست. با 
تغییــرات و تحــوالت ســبک زندگــی جوامع، ســالیق 
و انتظارات مشــتریان نیز دســتخوش تغییرات قرار 
می گیرد. بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه صادرات 
باید این موضوع را بیش از دیگر بنگاه ها مدنظر قرار 

دهند.
همانطــور کــه ذکــر شــد در فضــای رقابتــی قــرار 
داریــم، بنابرایــن بایــد خود را بــرای این رقابــت آماده 
کنیم. بی شــک آماده شدن بنگاه های اقتصادی برای 
یک رقابت ســخت، شامل بســیاری از موارد از جمله 
مهیاکــردن زیرســاخت ها و بســترهای نرم افــزاری و 
ســخت افزاری می شــود. بنابراین پیشــنهاد می شــود 
بنگاه های اقتصادی به اولین بسترهای سخت افزاری 

و نرم افزاری مجهز شوند.
* تولید محصوالت یا ارائه خدمات جدید: امروزه 
بــا توجــه به وقــوع انقالب صنعتی چهــارم و نیازهای 
جدید به وجود آمده در کشــور و کشورهای همجوار، 

تولید کاال و خدمات جدید در اولویت است.
* بهبود ویژگی های محصوالت و خدمات فعلی: 
بی تردید اگر محصوالت وخدمات فعلی طبق اصول و 
استانداردهای ملی و بین المللی تولید و عرضه شوند 
با اســتقبال خوبی در بازار داخلی و همچنین جذب 

بازارهای خارجی روبه رو خواهند شد
* بهینه ســازی فرآیندهــای صنعتــی: مهندســی 
مجدد فرایندها و مهندســی معکوس سبب می شود 
گره های هــای موجود در فعالیت ها شناســایی شــود. 
همچنین ســبب شناسایی فعالیت هایی خواهد شد 

کــه هیج ارزش افــزوده ای برای بنگاه اقتصادی ایجاد 
نمی کند که باید حذف یا برای بهبود آنان اقدام شود.

صنعــت  در  بهــره وری:  عملــی  ارتقــای   *
امــروز ارتقــای مولفه هــای بهــره وری آثــار مثبــت و 
بــرای ســازمان ها  دســتاوردهای قابــل توجهــی را 
بــه ارمغــان مــی آورد. بهبــود اثربخــش در راســتای 
و  مولفه هــا  ســایر  ماننــد  بهــره وری  افزایــش 
فرآیندهــای نرم افــزاری ســازمان، از ضرورت هــای 
کاری مدیــران ســازمان ها می باشــد، ایــن موضــوع 
در حالی است که بهبود در بنیان بهره وری نهفته 
اســت و دســتیابی بــه حــد مطلوبیت بهــره وری در 
بهبــود و اصــالح مولفه های آن اســت و نکته قابل 

تامل مستمربودن بهبود است.
* بهبود کیفیت: کیفیت از آن دسته موضوعاتی 
است که در هر منطقه جغرافیایی از دنیا به گونه ای 
خاص تعریف می شود. به عنوان مثال در شرق آسیا 
کیفیــت بــه معنــای رضایــت مشــتری اســت؛ امــا در 
برخــی از کشــورهای اروپایی کیفیــت به معنای دقت 
و ظرافت در فعالیت هاست. بنابراین باید به تعریف 
واحــدی از کیفیــت در بنگاه اقتصادی خود برســیم و 

آن را بهبود دهیم.
* هوش مصنوعی: تعاریف بسیاری در خصوص 
هوش مصنوعی )AI: Artificial Intelligence( وجود 
دارد اما به بیان ساده هوش مصنوعی عبارت است 
از مطالعــه چگونگــی به کارگیــری رایانه هــا به منظــور 
انجــام فعالیت هایــی کــه در حــال حاضــر انســان  آن 
را انجــام می دهــد. بــا وجــود اینکه تحقیقــات مثبت 
بســیاری در خصوص هوش مصنوعی صورت گرفته 
اما در برخی موارد سبب ایجاد ابهامات و نگرانی هایی 
 شــده که تعمیم  هایی از ظن و گمان ارائه اســت و نه

 واقعیت.
بــا توجــه بــه اینکــه هــوش مصنوعــی گســتره 
وســیعی از خدمات و تخصص های فراوان را شــامل 
می شود، لذا پیش بینی ها حاکی از آن است که با رخ 
دادن انقالب صنعتی چهام در دنیا، شــاهد تحوالت 
بنیــادی زیــادی در صنایــع مختلــف خواهیــم بــود و 
موضوعاتــی از قبیــل ســالمت هوشــمند، بازاریابی و 
فروش هوشمند، دولت هوشمند، مالیات هوشمند، 
حمــل و نقل هوشــمند، آمــوزش هوشــمند، اقتصاد 
و امور مالی هوشــمند، کســب و کار هوشــمند، شهر 
هوشــمند، کشــاورزی و دامپروری هوشــمند، گمرک 
هوشــمند، زنجیره تامین هوشمند، تحلیل و تفسیر 
داده هــا و... مــورد توجــه قــرار خواهنــد گرفــت. نکته 
مهم این اســت که برای دســتیابی به سطح مطلوبی 
از فناوری هــای نویــن در موضوعات ذکر شــده باید از 
اکنون برنامه ریزی های کوتاه مدت بلند مدتی تدوین 
شــود تا بتوان زیرســاخت های موردنیاز و مناســبی را 

برای آینده مهیا کرد.
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صنعــت نفت ایــران امروز به مفهــوم ماهوی کلمه 
نفت، حوزه ای است کامال جدا از دیگر شاخه های منتج 
شده آن مانند پتروشیمی و گاز و پاالیش و... . بنابراین 
حضــور در این مفهوم برای اندیشــمندان نیــاز به زبانی 
درخور همین مقوله دارد. با گذشــت بیش از ۱00 ســال 
از کار ایــن صنعــت در کشــور، مفاهیــم اقتصــادی بــرای 
نفت معناهایی تازه آفریده اند که چنانچه به الفبای آن 
آشنا نباشیم شیوه برقراری ارتباط با آن را هم نخواهیم 

دانست.
بــر این اســاس دولت ســیزدهم نیــز در بخش نفت 
با هیبتی باقی مانده از ســالیان روبروســت که الزم است 
بــرای همزبــان شــدن بــا آن پیــش از هرچیــز گفتــارش را 
بفهمــد. صنعــت نفــت ایــران در چنددهــه اخیــر بشــدت 
درگیر توسعه نایافتگی باقی مانده از سنوات قبل است.

دلیل این عقب ماندگی را چه در تحریم های اعمال شده 
پی جویی کنیم و چه در کاهلی های خود خواسته بدانیم، 
فرقی در اصل موضوع نمی کند. گزاره مشخص پیش روی 
دولــت تازه از راه رســیده یک چیز اســت: نفــت ایران نیاز 

به توسعه دارد.
درحالــی کــه بســیاری از میدان هــای نفتی در بخش 
فنــی گرفتــار کهنگــی لــوازم و ماشــین آالت و تکنولــوژی 
و  بــزرگ  میدان هــای  از  تولیــد ســالیانه  افــت  هســتند، 
اصلــی کــه نیمــه عمر خــود را ســپری کرده اند نیــز در کنار 
ایــن موضــوع کــه ضریب بازیافت هایی بســیار بســیار کم 
را نیــز تجربــه می کننــد؛ گرهــی بــه گره هــای دیگر صنعت 
نفت ایران افزوده اند. همه دست اندرکاران صنعت نفت 
ایــران کــه در این حوزه پیراهن پــاره کرده اند، می دانند در 
صورتــی کــه بــرای ایــن مشــکل چاره ای اندیشــیده نشــود 
همیــن میدان هــای بــزرگ طــی ده- دوزاده ســال آینــده با 
کاهش هــای  بســیار بــزرگ تولیــد مواجــه خواهند شــد و 

نفسشان به شماره خواهد افتاد. 
اما چاره چیســت؟ یکی از راهکارها، تامین ســرمایه 
بــرای رفــع مشــکالت اســت. بلــه! تامیــن منابع مالــی گره 
از ایــن مشــکل بــاز می کند؛ مشــروط بر آن کــه این صرف 
هزینه به دست باکفایت متخصصان دلسوز و پاکدست 
به ســرانجام برســد. اگر قرار باشــد پولی از راه برســد که 
برای توسعه تکنولوژیک هزینه شود تنها توسط کاربلدها 

محقق خواهد شد.
جــذب ســرمایه و جلــب ســرمایه گذار نیــز فرهنــگ 
مناســب خــود را می خواهد تا در ایــن عرصه قراردادهایی 
منعقد شود تا توسعه و بازسازی و نوسازی کلید بخورد. 

ولی یک مشــکل بزرگ اینجاســت که مدل هایی که برای 
قراردادهــای توســعه ای و یــا افزایــش بازیافــت از ســوی 
دولت ارائه می شــود برای سرمایه گذاران جذابیت خاصی 
نــدارد و خواســته های آنــان را تامیــن نمی کنــد و گاه حتی 
ســرمایه گذاری آنــان را بــا تهدید روبرو می کنــد. در چنین 
شــرایطی الزم اســت همه اندیشــمندان نظام دریابند که 
جــذب ســرمایه بــرای صنعــت نفــت ایــران در ایــن مقطع 
از نــان شــب هــم واجب تر اســت و الزم اســت در آن غور 
وبررســی های بیشــتری صــورت بگیــرد و در نهایــت بدون 
آن کــه باجــی بــه طرف مربوطه پرداخت شــود، قــراردادی 

به سامان برسد.
بدین ترتیب راه ورود بخش خصوصی سد می شود و 
از آن سو خود وزارت نفت نیز با کمبود شدید منابع مالی 
روبروست که نمی گذارد بخشی از کار توسط دولتی ها به 
انجام برســد. بدهی های مانده از دوران گذشــته که روی 
هم تلنبار شده است تمام برنامه های توسعه ای را عقب 
انداخته و درآمدهای نفتی که برای آنها انواع محاسبه ها 
شــده و به اصطالح برایش کیســه ها دوخته اند در همان 
مرحله خیال برانگیز باقی مانده و بخش باالدست نفت 
با این تصورات خام هرگز به پوششــی تازه ملبس نشــده 
است. بنابراین پربیراه نیست اگر می بینیم موضوع بسیار 
مهمی مانند حفظ و نگهداشت تولید در سایه بدهی های 

سنگین شرکت نفت به بانک مرکزی مانده است.
پایین بودن ضریب بازیافت در مخازن هیدروکربوری 

نفــت ایران و برنداشــتن گامی به ســوی اجــرای طرح های 
ازدیــاد برداشــت کــه دســت مــا را در تزریــق آب و گاز بــه 
مخــازن قدیمی بســته اســت؛ آســیب طبیعــی، میدان ها 
را ســرعت بخشــیده و بــه گفته برخــی از کارشناســان در 
بعضی از مخازن کار از کار گذشته و دیگر امکان برگشت 
به وضع مطلوب پیشــین وجود ندارد و یا دســتکم بسیار 

بسیار گران تمام می شود.
امــا همــه ایــن ماجــرا تنهــا یــک ســوی قضیه اســت. 
ســویه اصلی از دســت رفتن جایگاه مقتدرانه نفت ایران 
در بازارهای جهانی است که طی سال های اخیر از سوی 
اغیار اشــغال شده اســت.این مشکل نیز به دلیل اعمال 
دیپلماســی ضعیــف انــرژی ایــران در ســطح جهانــی بوده 

است. همه ماجرا را نمی توان به گردن تحریم انداخت. 
نفــت ایران مشــکالت فراوانی دارد که برشــمردنش 
در ایــن مقــال نمی گنجد اما همین قــدر می توان گفت که 
در کنار پایین بودن ضریب بازیافت میدان ها، در دســت 
نداشــتن فناوری هــای جدیــد و روز دنیا،وابســتگی حــوزه 
فنــی بــه دانش خارجی، تاثیر تحریم های اعمال شــده در 
بخش هــای فنــی و تجهیزاتــی، بی ثباتــی مدیریتــی منابع 
انســانی، فقــدان برنامه و ســاختار راهبــری صنعت نفت 
و نبــود الگوهــای اســتانداردی مدیریــت در شــرکت های 
زیرمجموعــه کــه کارهــای اصلــی را در میدان هــا بــه عهده 
دارنــد، کمبــود تفکــر معتقــد بــه صــادرات محــور بــودن 
و بی توجهــی بــه کار بــا بخــش خصوصــی دانش محــور، 

بازار جهانی نفت، جای قهر و آشتی 
نیست



۳۳

معضالتــی هســتند کــه نفــت ایــران را در محــاق نــگاه 
داشته اند.

اگــر بخواهیم واقع بین باشــیم بایــد اعتراف کنیم 
که تا مشــکالت داخلی صنعت نفت حل نشود حضور 
در بازار جهانی هم یا اساسا شدنی نیست و یا با تاخیر 

و ضعف محقق خواهد شد.
صد البته که نقاط امیدوارکننده ای نیز وجود دارد 
که نباید آنها را از نظر دور نگاه داشت. ایران توان این 
کــه شــش ماهه تولید خود را با همیــن وضعی که دارد 
به 4 میلیون بشــکه در روز برســاند دارد.)به یاد داشته 
باشــیم کــه نفــت ایــران در روزگاری نه چنــدان دور تا 6 
میلیــون بشــکه نفــت تولیــد داشــت(در عیــن حــال اگر 
منازعات سیاسی ایران با قدرت های تحریم کننده  تمام 
شــود و یا به یک آرامش نســبی برسد ایران می تواند تا 
دو میلیــون بشــکه از تولید نفت خــود را به بازار عرضه 
کند. با اینکه  پاندمی کرونا میهمان ناخوانده بازار نفت 
جهانــی بــوده و باعث شــده قیمت ها به شــکل آســیب 
زننده ای پایین بیاید؛ اما اوپک دستکم برای کشورهایی 
مانند ایران مزیت هایی را ایجاد کرد که اجازه برخاستن 

مجدد در بازار جهانی را به او بدهد.  
بــدون شــک افزایــش صــادرات نفــت بــه افزایش 
درآمــد منجــر خواهــد شــد . از ســوی دیگــر موضــوع 
آن  بــه  نمی تــوان  کــه  اســت  معضلــی   خام فروشــی 
بی توجه بود. برغم تاکیداتی که در اسناد باالدستی و 
برنامه هــای مختلف بــر این موضوع صورت گرفته تا به 
جای خام فروشی محصول با ارزش افزوده باال تولید و 
صادر شود؛ اما متاسفانه توفیقات زیادی در این زمینه 

حاصل نشده است.
خام فروشی باید تا جای ممکن کاهش پیدا کند و 
جای خالی آن را باید با بسترسازی برای ایجاد واحدهای 

تولیدی پتروشیمی و فرآورده و پتروپاالیشگاه ها پرکرد. 
رفتــن بــه ســمت تولیــدات محصــوالت بــا ارزش 
افزوده باال در بخش نفت و گاز این حســن را دارد که 
علــی رغــم ایجاد ثــروت، کمتر قابلیت تحریــم دارد چرا 
کــه مــواد خام به راحتی قابل تحریم و ردیابی هســتند 
اما در مورد محصوالت نفتی این کار به سادگی بخش 
اول نیســت؛ لــذا زمانــی که محصــوالت بــاارزش تولید 
و از خام فروشــی جلوگیــری کنیم می توانیــم تا حدودی 

موجب نا امیدی تحریم کنندگان شویم.
برخــی از تحلیل گران در خصوص بازیگری مجدد 
ایــران در بــازار جهانــی نفــت بــه ســرفصل هایی خــاص 
اشــاره می کننــد و مثــال بــا تاکیــد بــه موضع گیری هــای 

اخیــر روســیه بــرای ورود ایــران به بازار نفــت می گویند 
که تحت هر شرایطی اگر ایران بخواهد وارد بازار شود 
و جایگاه قبلی خود را بدســت آورد مســلما باید قواعد 
بازار را رعایت کند؛ اما این قواعد به این معنا نیست که 
مبنایی که برای همه کشــورها درنظر گرفته شــده برای 
ایــران نیــز لحاظ شــود، قطعا ایران بایــد کمک کند و در 
کنار ســایر کشــورها قرار بگیرد اما ابتدا باید به جایگاه 

قبلی خود بازگردد.
این حرف درســتی اســت که می گوید تا زمانی که 

ایران به بازار بازنگردد نمی تواند متناسب با جایگاهش 
همراه با سایر کشورها رخ نشان دهد. در آن شرایط اگر 
کشورهای دیگر کاهش تولید داشتند ایران می تواند از 
آن تبعیــت کنــد، در غیر ایــن صورت هر تصمیمی برای 

ایران غیر منطقی است و نمی توان آن را لحاظ کرد.
امــا کیســت کــه ندانــد بــرای نزدیکترشــدن نفــت 
ایران به بازار جهانی نیاز است پیش از هرکاری  روابط 
بین المللی کشور ما با دیگر کشورهای جهان نیز مجددا 

تعریفی منطقی و دیپلماتیک پیدا کند.
همیــن جدایــی ایــران اســت کــه باعث شــده بعد 
از خــروج آمریــکا از برجــام، صادرات چیــزی در حدود ۲ 
میلیارد بشکه نفت خام به بازار به محاق برود و کشور 

از درآمدی 1۲۰ میلیارد دالری محروم بماند.
صحبــت ایــن نیســت کــه بــا کنــار رفتــن آمریــکا، 
ایــران بایــد بــه هــر وضعــی تــن بدهــد. بحــث بــر ایــن 
نخواهــد  پیــــش  کــــار  قهــرآمــیــــز  رفتــار  بــا  کــه   اســت 

رفت.
در اصول دیپلماســی جدیــد و علمی جهان روزگار 
قهرکردن هــا گذشــته اســت و فقــط تعامــل و سیاســت 
است که حرف اول را می زند. کشور ها می توانند بدون 
آنکــه بــاج و خراجــی بــه همدیگــر بدهند حق خــود را از 

دهان شیر در بیاورند. 
بــه این تعبیر الزم اســت رهبــران نفتی ایران قبل 
از هــرکاری افزایــش منابــع درآمدی از نفــت را با وصول 
مطالبات و مدیریت به دور از رانت و فساد رقم بزنند. 
همچنیــن ایــن فعــاالن باید تالش کنند کــه راهکارهای 
مناســبی بــرای جــذب ســرمایه بخــش خصوصــی ارائــه 
دهنــد و از ســوی دیگررفتارهــای منتهــی بــه دور زدن 
تحریم هــا را بیشــتر بــر خنثی ســازی تحریم هــا اســتوار 

گردانند و نه اعمالی مناقشه برانگیز.

در اصول دیپلماسی جدید و علمی جهان 
روزگار قهرکردن ها گذشته است و فقط تعامل 

و سیاست است که حرف اول را می زند. 
کشور ها می توانند بدون آنکه باج و خراجی 
به همدیگر بدهند حق خود را از دهان شیر 

در بیاورند
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دکتر سلیم حیدری
امنیت غذایی و سیاســت گذاری کشاورزی در 

کشورهای مختلف
امــروزه چالش هایــی چون افزایش گرســنگی در 
سطح جهان، نبود تعادل در رژیم غذایی روزانه افراد، 
نابودی محیط زیســت و منابع طبیعی و مســایلی از 
این دست، باعث شده که موضوع امنیت غذایی به 
یکی از مهمترین مسایل جوامع بشری تبدیل شود. 
بنابر تعریف سازمان ملل امنیت غذایی را دسترسی 
همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن 
یک جســم ســالم می داند. طبق این تعریف موجود 
بــودن غــذا، دسترســی به غــذا و پایــداری در دریافت 
غــذا ســه عنصــر اصلی می باشــند و درآمد خانــوار از 
عوامــل مهــم در تأمیــن امنیــت غذایــی در یــک نظام 

اجتماعی است. 
در دولت دوازدهم چه گذشت؟

بــه تولیــد محصــوالت اساســی  توجــه نکــردن 
کشــاورزی یکــی از مشــکالت بــزرگ دولــت دوازدهم 
بــود کــه فشــار اقتصــادی بــر مــردم را بیشــتر کــرد، 
برنامه هایی که در سالهای گذشته برای ساماندهی 
وضعیت کشت و سوق دادن آن به سمت محصوالت 
استراتژیک طراحی شده بود اجرا نشد و حتی بعضا 
برنامه های موجود را به هم زدند تا این بخش و در 
حقیقــت مــردم با چالش های بزرگی دســت و پنجه 

نرم کنند.
الگــوی کشــت یکــی از ایــن برنامــه هــا بــود کــه 
تصویب شده بود تا کشاورزان طبق آن از محصوالت 
آب بر دست بردارند و به کشت محصوالتی که برای 
افزایش ضریب امنیت غذایی کشور موثر است پیش 
روند؛ اما این طرح اجرا نشــد و همچنان کشــاورزان 
هــر محصولــی را کــه دوســت داشــتند کاشــتند و در 

حقیقت مسیر امنیت غذایی از ریل خارج شد.
عــدم اجــرای درســت قانــون "خریــد تضمینــی"، 
ایــن قانــون تاکید می کنــد که نرخ خریــد محصوالت 
کشــاورزی بایــد قبــل از آغــاز ســال زراعــی جدیــد و 
مناسب تعیین شود یعنی با در نظر گرفتن نرخ تورم 
و هزینه هــای تولیــد باشــد. اما طی ســالهای گذشــته 
همواره کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی 
گالیه داشــتند؛ بطوریکه دولت در مورد گندم حاضر 
بود دو برابر نرخی که برای کشاورزان تعیین کرده از 

کشاورزان خارجی واردات انجام دهد.

یک دیگر از اشــتباهات دولت برهم زدن قانون 
انتــزاع بــود کــه بــا تعلیــق دوســاله ایــن قانــون تمــام 
زیرساخت های بازار به هم ریخت. این قانون که در 
دولت دهم به تصویب رسید تمام اختیارات بازرگانی 
کشاورزی را به وزارت جهاد داده بود و در طول مدت 
اجــرا تاثیــر خوبی در ثبات قیمت بازار و نیز مثبت تر 

شدن تراز تجاری این بخش داشت.
یکی از مهمترین کاســتی ها، کاهش چشــمگیر 
تولید گندم و افزایش وابســتگی به واردات بود. این 
اشــتباهات دولــت دوازدهــم، بخــش کشــاورزی را از 
تولیدات اســتراتژیک فاصلــه داد و اکنون وارد کننده 
عمــده این محصوالت شــده ایــم و حتی درباره گندم 
کــه زمانــی خودکفا بودیم امســال باید 5 میلیون تن 
گنــدم وارد کنیــم این در حالی اســت کــه قیمت های 
جهانــی روز بــه روز افزایــش می یابــد و شــرایط بــرای 
واردات هــم ســخت تر مــی شــود چرا که کشــورها به 
دلیــل شــرایط خاص کرونا و نیــز کاهش تولیدات به 
دلیــل خشکســالی تمایلی برای صــادرات محصوالت 

استراتژیکی همچون گندم ندارند.
وابســتگی بیش از 7۰ درصدی به خوراک دام و 
طیــور و واردات بیــش از 4.5 میلیــارد دالر در ســال، 
وابســتگی ۹۰ درصــدی به دانه های روغنــی، واردات 
یــک میلیــون تن برنــج و یک میلیون تن شــکر و 15۰ 
هــزار تــن گوشــت فشــار بســیار زیــادی را بــر اقتصاد 

کشــور تحمیل کرد. عدم تعادل در تولید باعث شــد 
در زمانی که کشــاورزان جنوب مزارع پیاز و هندوانه 
و خیار را رها می کردند، کشتی ها خوراک دام را به 

قیمت های نجومی وارد کشور نمایند.
برنامه ششم توسعه کشور و توسعه 

کشاورزی
با توجه به تدوین الیحه برنامه ششــم توســعه 
برای برنامه ریزی کالن کشور و هدف گذاری در طی 
ســال هــای 1۳۹5-14۰۰ آنچــه در ذیل آمده اســت را 

می توان مورد توجه قرار داد.
یارانــه هــا در بخــش  : هدفمنــدی  تبصــره 14 
ســود  حاشــیه  انــرژی  حاملهــای  بویــژه  کشــاورزی 
لــذا  اســت.  کاهــش  داده  بشــدت  را  کشــاورزان 
تغییر سیاســتهای حمایتی در اقتصــادی کردن تولید 
محصــوالت اســتراتژیک )گنــدم و دانه هــای روغنی( 

ضروری می باشد.
تبصره 15 : در این تبصره الزم است سیاست های 

ذیل مد نظر قرار گرفته و بازنگری گردد :
امنیت غذایی پایدار در کشــور مســتلزم داشتن 
یک استراتژی امنیت غذایی ملی، پویا و کارآمد است 

که ترکیبی از سیاست هایی بشرح ذیل میباشد:
1-سیاســت حداکثرســازی توان نیازهــای غذایی 
جامعــه از منابــع داخلــی و صــدور مــازاد محصــوالت 

کشاورزی.

 امنیت غذایی مسیـری برای دسترسی 
به اقتدار غذایی و امنیت سیاسی
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۲-تنظیــم الگوی تولید متناســب با پهنه بندی 
اقلیمــی، کاربــری اراضــی، توپوگرافــی و قابلیتهــای 
منطقه ای ســرزمین در راســتای کاهش هزینه های 

تولید. 
۳-کاهش واردات محصوالت اساسی استراتژیک 
غذایــی موردنیــاز جامعــه از طریــق افزایــش تولید از 

منابع داخلی. 
4-ارتقــای جایــگاه ایــران در تولیــد و تجــارت 
کیفــی  بهبــود  بــا  جهــان  کشــاورزی  محصــوالت 
تولیدات و افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای 

منطقه ای و جهانی. 
5-بهبود کیفی ترکیب نیروی انســانی شــاغل 
بخــش کشــاورزی کشــور بــا بکارگیــری نیروهــای 
تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن 

به روند انتقال فن آوریهای جهانی به ایران. 
مزیــت  بــا  صنعتــی  محصــوالت  6-تولیــد 
نســبی بــاال از طریــق تغییــر، تحــول و گــذار از 
بــه کشــاورزی علمــی و  کشــاورزی معیشــتی 

تجاری. 
7-توسعه کمی و کیفی زیرساخت های مربوط 
بــه فن آوریهای نوین )بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، 
اطالعات، ارتباطات، ماهواره ها، آموزشهای مجازی 

و ...(. 
8-بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشــاورزی 
در راســتای ارتقــاء بهــره وری ملــی و دســتیابی بــه 

الگوی بهینه تولید. 
۹-تکمیــل زیربناهــا و تأسیســات فنــی آبیاری 
توســعه  و  ملــی  ســرمایه گذاری  طرحهــای  مکمــل 
تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش 

اصول و مبانی علمی بهره وری آب. 

 رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب 
چه می گوید؟

رهبر انقالب با نگاه اندیشمند خود در بیانیه 
گام دوم انقالب متذکر می شوند:

 نکتــه ی مهمــی که باید آینده ســازان در نظر 
داشــته باشــند، این اســت که در کشــوری زندگی 
می کنند که از نظر ظرفیت های طبیعی و انسانی 
کــم نظیــر اســت و بســیاری از ایــن ظرفیت هــا بــا 
غفلت دست اندر کاران تاکنون بی استفاده یا کم 
استفاده مانده است. همّت های بلند و انگیزه های 
جوان و انقالبی، خواهند توانســت آنها را فعّال و 
در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی 
جهش ایجاد کنند. مهمترین ظرفیت امید بخش 
کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای 
عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان 
زیر چهل سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج 
جمعیتــی ایجــاد شــده در دهــه 6۰ اســت، فرصت 

ارزشمندی برای کشور است. 
ایــران بــا دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، 
دارای 7 درصــد ذخایــر معدنی جهان اســت: منابع 
عظیــم زیرزمینــی، موقعیــت اســتثنایی جغرافیایی 
میــان شــرق و غرب و شــمال و جنوب، بــازار بزرگ 
ملی، بازار بزرگ منطقه ای با داشــتن 15 همســایه 
با 6۰۰ میلیون جمعیت، ســواحل دریایی طوالنی، 
حاصلخیــزی زمیــن با تنــوع محصوالت کشــاورزی 
و باغــی، اقتصــاد بــزرگ و متنــوع، بخــش هایــی از 
ظرفیت های کشور است. بسیاری از ظرفیت های 
دســت نخورده اســت. بی شک شما جوانان مومن 
و انقالبــی و پــر تالش خواهید توانســت این عیب 
بــزرگ را برطــرف کنید. دهه دوم چشــم انداز، باید 

زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته 
و نیز ظرفیت های استفاده نشده باشد و پیشرفت 
کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا 

یابد. 
چه انتظاری از دولت سیزدهم می رود؟؟

دولــت بایــد تــالش کنــد بــا هدفمنــد کــردن 
سیاســت های تامین غذای ســالم و کافــی، ارزان 
و پایــدار و بــا مدیریــت بهینــه ی قیمت هــای غذا 
شــرایطی را فراهم کند که مــردم در تمام زمان ها 
به غذای کافی و ســالم دسترســی داشته باشند. 
از مهمتریــن مشــکالت در حــوزه امنیــت غــذا و 
تغذیــه در کشــورهای در حــال توســعه می تــوان 
بــه کمبود ریز مغذی ها در اقشــار مختلف اشــاره 
کــرد. حــل ایــن معضــل، نیازمنــد سیاســتگذاری، 
حمایتهــای اجرایــی، پایــش و ارزشــیابی بــه موقع 
اســت. اتخــاذ تصمیــم های مناســب با شــرایط و 
موقعیــت کشــورها و تدویــن راهبردهایــی بــرای 
 حمایــت از بخــش کشــاورزی و انتقــال و اشــاعه 
فن آوری متناسب با نیازهای غذایی مردم و ایجاد 
بسترهای قانونی مناسب برای اتخاد راهکارهایی 
متناسب با شرایط بازار می تواند گامی موثر برای 
پیشــرفت و رونق صنعت غذایی و توســعه پایدار 
در یــک کشــور باشــد. دولــت دوازدهــم نــه الگوی 
کشــت را بــه درســتی اجــرا کــرد کــه کشــاورزان با 
اســتفاده از آن الگــو پیش رونــد و نه بازار مصرف 
را تنظیم کرد که کشاورزان به صورت خود تنظیم 
بــه ســمت محصوالت اســتراتژیک رونــد و نتیجه 
این شــد تولیدات ما به ســمت محصوالت آب بر 
بــا مزیت نســبی انــدک و کم تاثیر در معیشــت و 

امنیت غذایی کشور پیش رفت.
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مدیرعامــل صنایع غذایی برتر ضمن اشــاره 
بــه اهمیــت صنایــع باالدســتی در کشــور عنوان 
کــرد کــه اهمیــت صنایــع پایین دســتی کمتــر از 
صنایع باالدستی نیست و می تواند اشتغال زایی 

باالیی داشته باشد.
محســن فهیمی پــور دربــاره اهمیــت صنایــع 
پایین دســتی، تصریح کرد: شــاید داشــتن برنامه 
ویــژه بــرای صنایــع پایین دســتی مورد نیاز کشــور 
کــه می توانــد اشــتغال زایی بــاال داشــته باشــد و 
بخــش خصوصــی  در ایــن حــوزه فعالیــت کنــد و 
ســرمایه هایش را در آن بــه کار ببــرد، اهمیتــی 
کمتــر از صنایــع باالدســتی نداشــته باشــد و باید 
در تکمیــل زنجیــره تولید مورد نیاز کشــور به این 

صنایع هم توجه شود. 
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیا ســالمت و 
 امنیــت غذایــی در کشــور دارای اهمیــت اســت؟

تمــام  بــرای  مــردم   بــرای  غــذا  تامیــن  گفــت:   
در  دارد.  زیــادی  اهمیــت  و جوامــع  حکومت هــا 
کشــور مــا هــم در ســال های گذشــته و بــا وجــود 
بحران های سیاسی و اقتصادی که داشتیم، یکی 
از اولویت هــای دولتمــردان ، تامیــن غذایــی مردم 
بــود و می تــوان گفت در این زمینه تا حدی خوب 

عمل کردند.
مدیرعامــل صنایــع غذایی برتر بــا بیان اینکه 
در ســال های گذشــته بــا تدویــن مقــررات کیفــی 
در حــوزه ســالمت، اداره نظــارت بــر مــواد غذایی 
و استاندارد توجه ویژه ای به مقوله کیفیت کرده 
اســت، گفــت: در اســتاندارد کاالهــای ضــروری 
اســتاندارد اجبــاری تدویــن شــده اســت و بدیهی 
اســت کــه آن اســتانداردها رعایــت و بــر آن هــا 
نظارت می شــود. کاالهایی کــه از اهمیت کمتری 
برخــوردار بــوده، اســتاندارد اجبــاری نــدارد؛ ولــی 
استانداردهای تولیدی برایش تدوین شده است.

فهیمی پــور دربــاره اهمیت صــادرات با توجه 
بــه کاهــش رشــد جمعیــت و قــدرت خریــد مردم 
گفت: با وجود کمبود منابع آبی و سایر مشکالت 
در کشــور هنوز هم در تولیدات کشاورزی برتری 
نســبی داریــم و ایــن برتــری باید حفظ شــود. اگر 
بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن، کشــت های 
مکانیزه و تولیدات گلخانه ای بتوانیم تولیدمان را 
افزایش دهیم، در نتیجه اضافه تولید و صادرات 

هــم داریــم کــه می تواند چرخــه تولید کشــاورزی 
را کامــل کنــد. عــالوه  بــر اینکــه تولیــد فــرآورده و 
بازارهــای  بــرای  مناســب  صادراتــی  محصــوالت 
مختلــف جهانی و داشــتن صــادرات در این حوزه 

بسیار حائز اهمیت است. 
او دربــاره مشــکالت و موانع تهیه مواد اولیه 
نبــوده  بــر کشــاورزی  بی تاثیــر  : کم آبــی  گفــت 

اســت؛ امــا برنامه هــای اصالحــی دولــت در زمینه 
مکانیزاســیون کشــاورزی و تولیدات گلخانه ای تا 
حدی توانسته است، این مشکالت را جبران کند 
و می توانــد در صورت برنامه ریزی خوب در آینده 
بــا وجــود کمبود منابــع آب، اســتفاده بهینه ای از 
منابع موجود شود تا اضافه تولید در صیفی جات 
و صنایعی مانند واحد ما )محصوالت غذایی برتر 
کــه صنایــع تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی تلقی 
ایــن محصــوالت  می شــوند( بتواننــد در تبدیــل 

کشــاورزی کمــک کنند. در این حــوزه محصوالت 
غذایی برتر توفیقات خوبی داشته است و اکنون 
در کارخانــه دوم، تقریبا تمام محصوالت تولیدی 
صنعتی و پروسسی مانند کنسروها و ترشیجات 
و ... عمومــا در صــادرات هم مورد اســتقبال قرار 
گرفته است و به بیش از بیست کشور اروپایی و 
آســیایی معتبر جهان صادرات داریم. این نشــان 
می دهــد در محصــوالت کشــاورزی بــا توجــه بــه 
کیفیــت و نزدیکی ما بــه تکنولوژی های روز تولید 

دنیا، پتانسیل های خوبی داریم.
او افزود: صادرات ما در سال ۹۹ در مقایسه 
بــا ســال ۹8 بالــغ بــر دو برابــر شــد و پیش بینــی 
می کنیم که در مقایســه با سال گذشته صادرات 
مــا دو برابــر شــود. بــا اینکه رقم صادرات امســال 
مــا بــاال نیســت، در تالش هســتیم که بــا تطبیق 
اســتانداردهای  بــا  محصــول  تولیــد  اســتاندارد 
بین المللی، ســهم بیشــتری از بازارهای جهانی را 

کسب کنیم. 
فهیمی پــور دربــاره بازارهــای هــدف صنایــع 
غذایی برتر گفت: چهار-پنج سال پیش در کشور 
آمریــکا بــه توافــق تجاری خوبی دســت پیدا کرده 
بودیــم و مقدمــات کار فراهــم شــده بــود کــه بــا 
شروع دور جدید تحریم های ترامپ دچار مشکل 
شدیم و بازار آمریکا را از دست دادیم اما در سایر 

مدیرعامل صنایع غذایی برتر : اهمیت صنایع 
پایین دستی  به اندازه باالدستی است

استاندارد کاالهای ضروری استاندارد اجباری 
تدوین شده است و بدیهی است که آن 

استانداردها رعایت و بر آن ها نظارت می شود. 
کاالهایی که از اهمیت کمتری برخوردار بوده، 
استاندارد اجباری ندارد؛ ولی استانداردهای 

تولیدی برایش تدوین شده است



در محصوالت غذایی برتر در 25 ســال 
دو طرح توســعه در سال های ۹0-۹۱ 
و ۹6  اجــرا کردیم که به بهره برداری 

رســیده و آن دو طرح بسیار در توسعه 
فعالیت های تولیدی و اشــتغال زایی موثر 

بوده است

بازارهایــی کــه در کانــادا و کشــورهای اروپایی و 
آســیایی وجود داشــتند خوشــبختانه با مشکل 
جــدی رو بــه رو نشــدیم و در ســال های گذشــته 
صادراتمان گســترش پیدا کرده اســت. امســال 
هــم چنــد کشــور جدیــد بــه برنامــه صادراتی ما 
اضافه شده و حجم صادرات هم گسترش پیدا 

کرده  است. 
بیــان  بــا  برتــر  مدیرعامــل صنایــع غذایــی 
اینکه از دولت ســیزدهم انتظاراتی وجود دارد، 
تصریــح کــرد: اگرچــه در چهار ســال گذشــته از 
صنعــت حمایــت خوبــی شــد، بــه خصــوص در 
تامین سرمایه در گردش از سوی بانک ها برای 
صنعــت امــا هنوز این حمایت ها کافی نیســت. 
اگــر قرار اســت که خواســته های رهبــری درباره 
جهــش تولید اجرایی شــود، قطعا دولت جدید 
بایــد مجموعــه ای از برنامه هــای مختلــف بــرای 
حمایت و توسعه صنعت و جهش تولید داشته 
باشــد. در درجــه اول باید موانــع تولید از قبیل 
قوانیــن مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی، مقــررات 
دست و پاگیر برای مجوزها و.... را برطرف کند. 
از ســوی دیگر حمایت های ســرمایه ای و قوانین 
بســیار اهمیــت دارد و مجموعــه ایــن اقدامــات 
در میان مــدت می تواند، آثار خود را در توســعه 
اقتصادی کشور، اشتغال زایی، توسعه صادرات 

غیر نفتی و...  نشان دهد. 
یــک  عنــوان  بــه  داد:  ادامــه  فهیمی پــور 
تولیدکننده از دولت آینده انتظار دارم که برای 
تحقق شــعار مقام معظــم رهبری یعنی جهش 

تولیــد، یــک برنامه منســجم به منظور توســعه 
داشــته باشــد کــه  بتوانــد در همــه بخش هــای 
کشور  و مناطق مختلف تحول آفرین باشد. در 
رابطــه بــا حــوزه خودمان هم در اســتان مرکزی 
انتظار می رود مسئوالنی که به استان می آیند، 
به توســعه واحدهایی که مانند ما ظرفیت  ها و 
برنامه های توسعه را دارند توجه الزم را مبذول 
دارنــد. مدیرعامــل صنایــع غذایی برتــر با اعالم 
اینکــه در هشــت مــاه گذشــته ثبــات نســبی در 
حــوزه ارز حاکــم بــود و ایــن مشــکالت صنعــت 

غذایــی را کمتــر کــرد، افــزود: دلیــل آن این بود 
کــه با ثبــات اقتصادی بــازار واردات مواد اولیه، 
ملزومــات مصرفــی و نیازهــای کشــور ســامان 
می گیــرد و قیمت هــا ثبات نســبی پیدا می کند؛ 
در نتیجــه تولیدکننــدگان بــا توجــه بــه شــرایط 
بهتــر  را  توسعه شــان  برنامه هــای  می تواننــد، 
تنظیــم کننــد؛ امــا هنگامــی کــه بــازار ملتهب و 
تورم افسارگســیخته است، طبیعتا کار مشکل 
می شــود. امیدواریم در دولت آینده هم با رفع 

مشکالت ارتباطی که با جهان داریم، موانع به 
صورت جدی تر رفع شــوند و اقتصاد کشــور در 
مسیری آرام و منطقی برای توسعه قرار بگیرد.
او درباره اهمیت ایجاد اشــتغال و ارزآوری 
در صنعــت غذایــی اظهــار کــرد: مطمئنا صنعت 
غذا در مجموعه صنعت کشــور می تواند عالوه  
توســعه  و  مــردم  غذایــی  نیازهــای  تامیــن  بــر 
صــادرات در اشــتغال زایی هــم حائــز اهمیــت 
باشــد. در ســال های گذشــته در صنایع غذایی 
برتر اشــتغال زایی خوبی داشــتیم و اکنون هزار 
نفر پرسنل رسمی بیمه شده در تولید، توزیع و 

دفتر مرکزی داریم. 
در پایان فهیمی پور اظهار کرد: در محصوالت 
، دو طــرح توســعه  برتــر در ۲5 ســال  غذایــی 
در ســال های ۹1-۹۰ و ۹6  اجــرا کردیــم کــه بــه 
در  بســیار  طــرح  دو  آن  و  رســیده  بهره بــرداری 
اشــتغال زایی  و  تولیــدی  فعالیت هــای  توســعه 
موثــر بــوده اســت. اکنــون طرح توســعه ســومی 
داریــم که از حدود یک ســال پیــش فاز یک آن به 
بهره برداری رســیده و طرح وســیعی اســت و نیاز 
بــه ســرمایه گذاری دارد. اکنــون در ســبد غذایــی 
برتر بیش از 6۰۰ نوع محصول به صورت مستمر 
تولیــد می شــود و تقریبا بزرگ ترین ســبد غذایی 
کشــور اســت که در کارخانه های معتبر کشور با 
یــک برند تولید می شــود. امیدواریم ایــن روند با 
حمایت هــای دولــت ادامــه پیدا کنــد و بتوانیم با 
توســعه ظرفیت هــای تولیــدی خــود برای کشــور 

ارزش آفرینی کنیم. 
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۳۹

طرفهای خارجی به بهانه تحریم های 

ظالمانه و یکجانبه حاضر به انتقال 

تکنولوژی ساخت این برج به کشور 

نبودند، در چنین شرایطی با اعتماد 

مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی 

سینا به متخصصین داخلی، طراحی 

و ساخت این برج عظیم و مهم به 

جوانان ایرانی سپرده شد تا این تجهیز 

غول پیکر با صرفه جویی دستکم سه 

میلیون یورو بار دیگر چرخ تولید واحد 

پارازایلن را به حرکت درآورد.

این برج ۱200 تن وزن و یكصد متر 

ارتفاع دارد و در روند طراحی و ساخت 

آن 600 نفر به صورت مستقیم و ۱۱00 

نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال 

داشته اند

عظیــم تریــن بــرج صنعت پتروشــیمی کشــور که 
از ســوی متخصصــان داخلــی طراحی و ســاخت شــده 
اســت، جهــت نصــب در واحــد پارازایلــن وارد مجتمع 

پتروشیمی بوعلی سیناشد.
مدیــر پــروژه واحــد پارازایلــن شــرکت پتروشــیمی 
بوعلی ســیتا طراحی و ســاخت این برج را نشــانه ای از 
شکست تحریم های ظالمانه و یک جانبه علیه صنعت 
پتروشــیمی کشــور دانســت و گفــت: برج تقطیــر که با 
بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و بازدهی باالتر 
نســبت به نمونه خارجی طراحی و ســاخته شده است، 
حاصــل اعتمــاد مدیرعامــل مجموعــه بــه متخصصــان 

داخلی است.
امیــد عازمیــان افــزود: طرفهــای خارجــی بــه بهانــه 
انتقــال  بــه  تحریــم هــای ظالمانــه و یکجانبــه حاضــر 
تکنولوژی ســاخت این برج به کشــور نبودند، در چنین 
شرایطی با اعتماد مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی 
سینا به متخصصین داخلی، طراحی و ساخت این برج 
عظیم و مهم به جوانان ایرانی سپرده شد تا این تجهیز 
غول پیکر با صرفه جویی دســتکم ســه میلیون یورو بار 

دیگر چرخ تولید واحد پارازایلن را به حرکت درآورد
امیــد عازمیان تصریح کرد: ایــن برج 1۲۰۰ تن وزن 
و یكصــد متــر ارتفــاع دارد و در رونــد طراحــی و ســاخت 
آن 6۰۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و 11۰۰ نفر به صورت 
غیر مســتقیم اشتغال داشــته اند.وی اظهار کرد: واحد 
پارازایلن تا پایان سال جاری به مرحله پیش راه اندازی 
خواهد رسید و محصوالت پارازایلن و ارتوزایلن تولیدی 
این واحد به دیگر مجتمع های پتروشیمی کشور ارسال 

می شود
مدیر پروژه واحد پارازایلن پتروشیمی بوعلی سینا 
در پایان اذعان کرد: با راه اندازی این واحد، ســودآوری 
شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا بــا تولیــد محصوالت 
پارازایلــن و ارتوزایلــن ســاالنه بیــش از 5۰ میلیــون دالر 
افزایــش خواهــد یافــت و عالوه بر آن بــا توجه به تولید 
پارازایلــن و تکمیــل چرخه اصلی تولیــد PET در منطقه 
ویژه اقتصادی ماهشهر سبب کاهش هزینه لجستیک 
و بدنبــال آن افزایــش ســودآوری شــرکت پتروشــیمی 
تندگویــان خواهد شــد. گفتنی اســت یکــی از بزرگترین 
مجموعــه هــای پتروشــیمی ایــران، مجتمع پتروشــیمی 
بــه  بوعلــی ســینا اســت کــه ســالها پیــش در زمینــی 
مســاحت ۳6 هکتــار در شــمال غربــی خلیــج فــارس در 
اســتان خوزســتان و در منطقــه ویــژه بنــدر امام خمینی 

)ره( بناشــد. در عظیــم بودن ایــن مجموعه همین بس 
کــه بدانیــم بوعلی هم اکنون ســومین طــرح آروماتیکی 

صنعت پتروشیمی ایران است.
توفیقات این مجتمع عظیم به همینجا ختم نمی 
شود.سود دهی های شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در 
سال گذشته نیز ارقام خیره کننده ای را از آن خود کرد.
افزایش 2.8 برابری سود شرکت پتروشیمی 

بوعلی سینا در سال ۱3۹۹
بر اســاس گزارش مالی حسابرســی شــده شــرکت 
پتروشــیمی بوعلی ســینا، ســود خالص و ســود پایه هر 
ســهم این شــرکت در ســال 1۳۹۹ در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل، با رشد چشمگیر بیش از 18۰ درصدی 

همراه بود و افزایش ۲.8 برابری را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی 
ســینا و بــر پایــه گــزارش مالی حسابرســی شــده، ســود 
عملیاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در انتهای سال 
مالــی منتهــی بــه اســفند 1۳۹۹، ۲1.86۲.476 میلیــون 
ریال را نشــان می دهد که در مقایســه با مدت مشــابه 
سال قبل که 7.81۲.۹78 میلیون ریال بوده، رشد 18۰ 

درصدی را نشان می دهد.
همچنین ســود خالص این شرکت با افزایش 18۰ 
درصدی در ســال 1۳۹۹ نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبــل، از 7.5۳5.۳66 میلیــون ریــال بــه ۲1.584.518 

میلیون ریال رسیده است.

 افزایش 50 میلیون دالری سود "بوعلی"
 با راه اندازی واحد پارازایلین
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مدیرعامل پتروشــیمی بندر امام از تولید 
خبــر  پتروشــیمی  ایــن  واحدهــای  حداکثــری 
داد و گفــت کــه ســودآوری ایــن مجتمع بزرگ 
 پتروشــیمی کشــور نســبت بــه ســال گذشــته 
۱37 درصد رشــد داشــته که بیشــترین میزان 
ده ســال گذشــته  در  امــام  بنــدر  ســودآوری 

است. 
پتروشــیمی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بندرامــام، مجمــع عمومــی ســالیانه 1۳۹۹ این 
شرکت با حضور حمیدرضا رستمی، مدیرعامل 
و  نایب رئیس هیات مدیره، افشــار ســرکانیان 
رئیــس هیــات مدیــره، اعضــای هیــات مدیــره، 
صاحبان ســهام و همچنین نمایندگان سازمان 
 حسابرســی در محــل شــرکت هلدینــگ خلیــج 

فارس برگزار شد. 
مدیــره  هیــات  رئیــس  جلســه  ایــن  در 
پتروشــیمی بندرامام ضمن قدردانی از عملکرد 
کــرد:  اظهــار  بندرامــام،  پتروشــیمی  مدیریــت 
پتروشــیمی  بندرامام به واسطه قدمت، بزرگی 
از  دارد،  بخش هــا  تمامــی  در  کــه  وســعتی  و 
گذشــته درگیــر چالش های گوناگونی بــوده اما 
مدیریــت و  کارکنان پتروشــیمی بندرامام ثابت 
کردنــد کــه مشــکالت و کمبودهــا نمی تواننــد 
خللی در رسیدن به اهداف و مأموریت شرکت 
ایجاد کنند  و کسب دستاوردهای مختلفی که 
بــرای اولیــن بــار در ایــن مجموعــه محقق شــد 
گــواه عملکــرد علم محــور و کارمحــور بندرامــام 

بوده است. 
مدیرمالــی گــروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فــارس، افــزود: یکــی از کارهــای عظیمــی کــه 
و  رســتمی  مهنــدس  توســط  شــرکت  ایــن  در 
تیــم  مدیریتــی بندرامــام انجــام شــد، تجمیــع 
شــرکت های تابعــه، تدویــن، تصویــب و اجــرای 
بــوده اســت. طــرح  ســاختار ســازمانی جدیــد 
ســاختار  ســازمانی جدید پنج ســال گذشــته در 
هیات مدیره شرکت مصوب شد؛ اما موفق به 
اجرایی شــدن آن نشــدند. این درحالیســت که 
مدیریــت  فعلی پتروشــیمی بندرامام توانســت 
اجرایــی  بــا  و  کنــد  اجرایــی  را  بــزرگ  کار  ایــن 
کــردن آن موجب شفاف ســازی، صرفه جویی و 
پویایی  ســازمانی شــد و برکات مختلفی را برای 

مجموعه به ارمغان آورد. 
ایــن  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ســرکانیان 
شــرکت در حــوزه مالــی هــم ســاختاری جدیــد 
بــه عنــوان اولیــن شــرکت در  بنــا گذاشــت و 
هلدینگ خلیج  فارس »یکپارچگی حوزه مالی« 
را تشــکیل داد کــه پیــش از آن در بندرامــام بــا 
وجود وسعت و تعدد فرآیندها، امری غیرقابل 
اجرا  تصور می شــد اما این طرح برای اولین بار 
به نحو احسن انجام شد و در پی آن تحسین 

نماینــدگان ســازمان حسابرســی کشــور را بــه 
 همراه داشت. 

مدیــر مالی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
پتروشــیمی  مدیرعامــل  کــرد:  عنــوان  فــارس 
اقتصــاد  »طــرح  بــار  اولیــن  بــرای  بندرامــام 
 محصول« را ارائه کرد و این طرح کمک کرد تا 

ســازمان، پایش و بررسی دقیقی بر روی تولید 
محصــوالت خــود از ابتــدای  فرآینــد تولیــد و تــا 
انتهــا بــا هدف دســته بندی ســبد محصوالت و 
تقویت حاشــیه سود را داشته باشد. این طرح 
بــرای بنــدر امام به تصویب  رســید و پس از آن 
هلدینــگ خلیــج فارس ایــن طرح را بــرای دیگر 
شــرکت های تولیــدی خــود تعمیــم داد تــا نــگاه 
مدیریت ها از روش های  سنتی به روشی مدرن 

در تولید محصوالت تغییر کنند. 
امــام  بنــدر  پتروشــیمی  مجمــع  رئیــس 
افــزود: از طــرف دیگر یک طرح بســیار خالقانه 
و تاثیرگــذار کــه در ســطح ملــی بــرای اقتصــاد 
کشــور  مفیــد بــود از ســوی مهنــدس رســتمی 
از  گاز  انتقــال  خطــوط  احــداث  خصــوص  در 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس به پتروشــیمی 
بندرامام و  منطقه ماهشــهر )دیگر شرکت های 
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی( ارائه شد که 
پتروشیمی بندرامام با ارائه این طرح و احداث 
 خطوط، نه تنها به تولید بیشتر خود کمک کرد 
بلکــه اقتصــاد پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیج فارس 
را هــم نجــات داد و از صدمات احتمالی  ناشــی 
از فــروش نرفتــن و صــادرات ایــن پاالیشــگاه 
جلوگیــری کــرد کــه این طــرح اشــراف مدیریت 

بندرامام را در تمامی حوزه ها نمایان  کرد. 

سودآوری بندرامام ۱37 درصد افزایش 
داشـت

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام برای اولین بار 
»طرح اقتصاد  محصول« را ارائه کرد و این 
طرح کمک کرد تا سازمان، پایش و بررسی 

دقیقی بر روی تولید محصوالت خود از ابتدای 
 فرآیند تولید و تا انتها با هدف دسته بندی سبد 
محصوالت و تقویت حاشیه سود را داشته باشد



افشار سرکانیان در پایان ضمن اشاره به 
پشــتیبانی و تأمین مالی پتروشیمی بندرامام 
از دیگــر پروژه هــای کشــور، گفــت: در کشــور 
 کمتر مجموعه هایی دیده می شوند که حاضر 
باشــند از مگاپروژه هــا حمایــت و پشــتیبانی 
مالــی کننــد؛ امــا بنــدر امــام بــا تأمیــن مالــی 
پــروژه گاز  یــادآوران خلیــج فــارس در نهایــت 
بی ادعایــی و بــدور از هیاهــو، حمایت خود را 
از دیگــر پروژه هــای کشــور بــه عرصــه نمایش 
گذاشت و  تا به امروز یکبار شاهد آن نبودیم 
که به علت نداشتن برنامه ریزی و یا  همکاری 
نکــردن  بــه ایــن تأمیــن مالــی خدشــه ای وارد 
شــود. همــواره  نقــش و جایــگاه پتروشــیمی 
بندرامــام در هلدینــگ خلیــج فــارس نســبت 
بــه دیگــر مجتمع ها متمایز بوده اما با رویکرد 
نویــن مدیریــت فعلــی  بندرامــام ایــن نقــش 
بسیار تعیین کننده تر و پررنگ تر شده است. 

در ادامه این جلســه حمیدرضا رســتمی، 
پتروشــیمی  مدیــره  هیــات  رئیــس  نایــب 
بندرامــام ضمــن خیــر مقــدم بــه افــراد حاضر 
در جلســه اظهــار کــرد: پتروشــیمی بندرامــام 
بــا تولیــد بیــش از   ۳۰ نوع انــواع محصوالت، 
دارای ســه زنجیــره تولیــدی پلــی الفیــن، کلــر 
و آروماتیــک اســت و اگــر دو زنجیــره متانــول 
و اوره آمونیــاک  بــه مجتمع اضافه شــود، کل 
صنعت پتروشیمی کشور یکجا در پتروشیمی 

بندرامام وجود دارد. 
نایــب رئیــس هیــات مدیــره پتروشــیمی 

بندرامام تصریح کرد: برای اولین بار در سطح 
ایــن شــرکت اســتراتژی وظیفــه ای بــرای کلیه 
 بخش هــا و مدیریت هــا تدویــن و اجرا شــد و 
اولین خروجــی این طرح انطباق گزارش های 
عملکــردی مدیریت ها با اســتراتژی وظیفه ای 
 تعییــن شــده بــود و دیگــر نتایــج آن هــم در 
عملکــرد و پایــداری مجموعــه به واســطه این 
تغییــرات زمانی نمایان شــد که موفقیت های 
تحقــق  ســازمان  بــرای  مختلــف   حوزه هــای 

پذیرفت. 
مدیرعامل پتروشــیمی بندر امام تصریح 
طــرح،  ایــن  بــا  همراســتا  همچنیــن  کــرد: 
کارگروه هــای تخصصی در حوزه های مختلف 

تشــکیل  شــد کــه شــاخص اصلــی آن، خلــق 
عملــی  ایده هــای  ارائــه  و  نویــن  راهکارهــای 
و واقعــی بــود کــه یکــی از دســتاوردهای ایــن 
کارگروه هــا،  حرکــت در مســیر صرفه جویــی و 
همچنیــن کاهــش هــدر رفــت منابع شــرکت 

)نهضت  LOSS ( بوده است. 

رســتمی یــادآور شــد: در پــی تصویــب و 
اجــرای نمــودار جدیــد ســازمانی، شــرکت در 
حوزه نیروی انسانی به دو بخش کارفرمایی و 
 پیمانکاری تقسیم و برای اولین بار در بخش 
کارفرمایــی طــرح توافقــی بازنشســتگی پیش 
از موعد در هیات مدیره مصوب و در ســطح 
 شرکت اجرایی شد. در بخش پیمانکاری هم 
بــا تعــدد و تنوع اســتخدامی ها مواجه بودیم 
که در ســال های گذشته مصائب و مشکالت 
 زیــادی را بــه وجــود آورده بــود. با ایــن حال با 
ســاماندهی بخش پیمانکاری، یکسان ســازی 
حقــوق و مزایا و همچنین کمک به معیشــت 
محقــق  همگانــی  مســاوات  یــک    کارکنــان 

شد. 
نایــب رئیــس هیــات مدیــره پتروشــیمی 
بندرامــام بــه ابتــکارات فرآینــدی در راســتای 
 تولیـــــد حداکـــثــــری اشــاره کـــــرد و گـــفــــت: 
علــی رغــم کاهــش  دریافــت  NGL  بــه دلیــل 
نداشتن صادرات نفت، اما واحد الفین برای 
اولین مرتبه رکورد تولید و ۹ کوره بودن را به 
مــدت طوالنــی و بدون  وقفه داشــته اســت و 
بــه تبع آن ســایر محصــوالت و واحدها بیش 
از ظرفیــت اســمی و در حــد ظرفیــت تولیــد 
کرده انــد و شــاهد تولید  حداکثــری واحدهای 
تولیــدی  CA،HD, PVC, MTBE   ،LD  بوده ایم 
و ایــن شــرکت موفــق شــد بــا افزایــش 1۳7 
درصدی نســبت به ســال  گذشته به باالترین 

سود در ده سال گذشته خود دست یابد. 

پتروشیمی بندرامام با تولید بیش از   30 نوع 
انواع محصوالت، دارای سه زنجیره تولیدی پلی 
الفین، کلر و آروماتیک است و اگر دو زنجیره 
متانول و اوره آمونیاک  به مجتمع اضافه شود، 

کل صنعت پتروشیمی کشور یکجا در پتروشیمی 
بندرامام وجود دارد
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   در جای جای این سرزمین پهناور ذخایر غنی از انرژی 
نهفته است . ذخایری که ایران را به یکی از کانون های 
انــرژی جهــان مبــدل می کنــد . در راســتای برنامه هــای 
توسعه کشور و بهره مندی از ذخایر عظیم گاز طبیعی با 
ایجاد بسترهای مطمئن برای فراورش، انتقال ، توزیع و 
ذخیره سازی این نعمت الهی و دسترسی مبادی مصرف 
به آن، حضور و فعالیت شرکت مهندسی و توسعه گاز 

ایران را ضروری کرده است . 
شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران براســاس نظــام 
اجرایــی طرح هــای صنعــت نفــت پایه گــذاری و بــه عنوان 
یکی از شرکت های مهندسی و ساخت طرح های صنعت 
نفــت و گاز کشــور مســئولیت مطالعات فنــی، اقتصادی، 
مهندسی پایه و تفصیلی، تأمین منابع و مدیریت اجرای 
طرح هــا و پروژه هــای مصــوب شــرکت ملی گاز ایــران را با 
کیفیــت مطلــوب در زمــان مقرر با هزینــه بهینه بر عهده 

دارد . 
ماموریت:

ایــن شــرکت از طریق توســعه بســترهای همــکاری فنی و 
تجــاری بــا شــرکت های بخش خصوصــی و دولتــی اعم از 
داخلــی و خارجــی، به عنوان بازوی اصلی اجرایی شــرکت 
گاز،  انتقــال  احــداث خطــوط  متولــی   ایــران،  گاز  ملــی 
تأسیســات تقویــت فشــار گاز، پروژه هــای ذخیره ســازی 
گاز طبیعی، پروژه های پاالیشــگاهی، تأسیسات زیربنایی 
و مخابــرات و دیســپچینگ، بــرای تامیــن ایمــن و پایــدار 

گازطبیعی در کشور و صادرات آن است.

چشم انداز:
تبدیــل شــدن به یکــی از ســازمان های پروژه محــور حوزه 
صنعت گاز در کالس جهانی از طریق توســعه قابلیتهای 

سازمانی و شبکه های همکاری ملی و بین المللی
ارزش ها:

-  کارفرمامداری
-   تعهد به اعتالی جایگاه شرکت

-   پایبندی به اصول محیط زیستی

-   صداقت و درستی
-    حفظ پایدار حقوق ذینفعان

-   انجام ایمن کار
مضامین استراتژیک:

-   تعالی عملیات
-   پایبندی به تعهدات مشتری)کارفرما(

-   سرآمدی در مسئولیت پذیری اجتماعی
    در ایــن راســتا شــرکت، سیســتم مدیریتــی خــود را بــا 
اســتقرار اســتانداردهای الزم بــه منظــور كســب رضایــت 
ذینفعــان، بهبــود مســتمر، تعهــد بــه انطبــاق بــا الزامــات 
قانونی، اسناد باالدستی شركت ملی گاز و وزارت نفت و 

حركت در مسیر تعالی و بالندگی، بنا نهاده است.
ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از تــوان نیروهــای متعهــد و 
متخصص داخلی و با تکیه بر باور ملی، حرکت مستمری 
را بــرای توســعه بســترهای صنعــت گاز آغــاز کــرده و بــه 

دستاوردهای چشمگیری دست یافته است . 
از جمله : 

احداث بیش از  1۰۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز فشــار 
قوی 

احداث48 تأسیسات تقویت فشار گاز
احداث فاز اول پاالیشگاه گاز پارسیان 
احداث پاالیشگاه گاز مسجد سلیمان

  - احــداث واحــد بودارکننــده 8۰۰ تنــی در مجتمــع گاز 

پارس جنوبی
- نصب سامانه های اندازه گیری خروجی از پاالیشگاه های 

گاز پارس جنوبی 
احــداث پــروژه پســت بــرق پشــتیبانی   KV1۳۲ شــرکت 

مجتمع گاز پارس جنوبی 
احداث و بهره برداری از 17 مرکز تعمیرات و بهره برداری

احــداث دانشــکده نفــت و گاز شــیراز، دانشــکده گاز و 
پتروشیمی خلیج فارس 

احداث بزرگراه مهر – المرد 
احداث مأمورسراهای خاوران، جهرم، صفاشهر

این شــرکت به عنوان معتبرترین شــرکت فعال در عرصه 
توســعه صنعت گاز وتاثیرگــذار در اقتصاد ملی به منظور 
تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز افــق14۰4 و برنامه های 
پنــج ســاله توســعه کشــور ، در ســال جــاری بهره بــرداری 
بیــش از 745 کیلومتــر خطوط فشــار قوی انتقال گاز، در 

استان های مختلف کشور را در دستور کار خود دارد . 

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  
باور توانستن در توسعه صنعت گاز کشـور 
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فعالیت های توسعه ای این شرکت عبارتند از : 
احــداث بیــش از  4۰۰۰ کیلومتــر خطــوط انتقال فشــار 

قوی گاز 
احداث بیش از 5۰ واحد توربوکمپرســور در تأسیسات 

تقویت فشار گاز 
احداث فاز ۲ پاالیشگاه گاز ایالم 

احداث 7 طرح ذخیره سازی گاز طبیعی 
 - احداث1۰ مرکز تعمیرات و بهره برداری  

- احداث بیش از۳۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری و حدود ۳۰۰  
RTU دیسپچینگ

این شــرکت همگام و در راســتای سند چشــم انداز افق 
14۰4، مضامین تعالی در عملیات، پایبندی به تعهدات 
مشتری ) کارفرما ( و سرآمدی در مسئولیت اجتماعی را 
تدوین و سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است . 
مضامین استراتژیک شرکت از طریق اهداف کالن ذیل 

تحقق می پذیرد:
مدیریــت بهینــه طرح هــا بــا تمرکــز بــر کیفیــت، زمــان، 
هزینــه، شــفافیت عملکــرد و اعتمادافزایی بــرای بهبود 

رضایت مشتریان 
مدیریــت زنجیــره تأمیــن با تمرکز بر انتخــاب، نظارت و 
ارتقــای ســطح عملکــرد تأمین کننــدگان و ایجــاد بســتر 

همکاری سودمند متقابل
اولویــت  بــا  ســرمایه ها  و  منابــع  بهینــه  مدیریــت 
توانمندسازی در توسعه شایستگی کارکنان و تمرکز بر 
بهبود زیر ساخت های عملیاتی و پشتیبانی، برنامه ریزی 

مالی، ارتقا و شفاف سازی عملکرد 
مدیریــت بهینــه سیســتم ها و رویکردهــا بــا تمرکــز بــر 

چابک سازی، توسعه مشارکت ها و کار گروهی، اشاعه 
سبک رهبری و تسهیل گری در فرآیندها 

مدیریــت بهینه مســئولیت پذیری اجتماعی با تمرکز بر 
برآورده ســازی نیازهــا و انتظــارات ذینفعان با محوریت 

مدیریت ریسک های محیط زیستی، ایمنی و بهداشت 
حرفه ای و بهبود وجهه شرکت 

شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایران با تدوین برنامه 
و  جــذب  طریــق  از  خــود  تــوان  افزایــش  و  راهبــردی 
آموزش نیروی انســانی متعهد و متخصص و گسترش 
زیرساخت های پاالیشگاهی،   خطوط انتقال فشار قوی 
گاز، تأسیســات تقویــت فشــار گاز و ذخیره ســازی گاز 
طبیعی در تالش است تا با بهره گیری از توان و دانش 
بومــی و بــه کارگیــری فناوری هــای روز  از   فرصت هــای 
ملــی، منطقــه ای و جهانــی بــه گونــه ای اســتفاده کنــد 
کــه موجبــات رشــد و توســعه و تعالــی کشــور جمهوری 

اسالمی ایران را فراهم کند.
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مجــوز افزایــش ســرمایه 620 هــزار درصــدی 
شــرکت تجلــی توســعه معــادن و فلــزات از محــل 
مطالبــات و آورده نقــدی بــا ســلب بخشــی از حــق 

تقدم سهامداران صادر شد.
مرتضــی علی اکبری، مدیرعامل شــرکت تجلی 
تجلــی  شــرکت  گفــت:  فلــزات  و  معــادن  توســعه 
توســعه معــادن و فلــزات بــه عنــوان اولین شــرکت 
 سهامی عام پروژه محور مجوز ورود به فرابورس را 

گرفت.
علــی اکبــری گفــت: 15 درصــد ســهام شــرکت 
تجلــی، حداکثر تا یــک ماه دیگر در فرابورس عرضه 

خواهد شد.
مــا  شــرکت  آنکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
بــه عنــوان اولیــن شــرکت پــروژه محــور بــا شــکل 
جدیــدی در بــورس حضور خواهد داشــت، نیاز به 
هماهنگی های بســیاری بود؛ ایــن مهم با همکاری 
وزارت صمــت، ایمیــدرو، ســازمان بورس و شــرکت 
توســعه معادن و فلزات انجام شــد و در نهایت با 
مجوز افزایش ســرمایه این شــرکت از یک میلیارد 
 تومــان بــه 6 هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومانــی صــادر 

شد.
افزایش سرمایه 620 هزار درصدی

وی افــزود: مجــوز افزایــش ســرمایه 6۲۰ هــزار 
درصــدی شــرکت تجلــی توســعه معادن و فلــزات از 
محــل مطالبــات و آورده نقــدی با ســلب بخشــی از 

حق تقدم سهامداران فعلی است.
ایــن افزایــش  اکبــری گفــت: 17 درصــد  علــی 
بــه شــرکت چادرملــو، 17 درصــد  ســرمایه متعلــق 
متعلــق بــه گل گهــر و 51 درصــد متعلــق بــه شــرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات است. هر سه 
ایــن ســهامداران عمــده وجوه خــود را در طول چند 
روز گذشــته بــه شــکل نقــد و غیــر نقــد به حســاب 
شــرکت واریز کردند و جزو مطالبات آنها محســوب 
شده است. فقط 15 درصد از آن مانده است که در 
بورس از طریق ســلب حق تقدم سهامداران عرضه 

خواهد شد.
وی افــزود: در حقیقــت شــرکت معــادن فلزات 
کــه 1۰۰درصــد ســهام ایــن شــرکت را داشــت عمــال 
بخشــی از ســهام خود را از طریق ســلب حق تقدم 
واگــذار کــرد و 51 درصــد ســهام در مالکیــت خــود 

شرکت خواهد بود.

موضوع افزایش سرمایه شرکت تجلی 
توسعه معادن و فلزات

علــی اکبــری درباره موضوع این افزایش ســرمایه 
بــه 5 پــروژه در دســت احــداث اشــاره کــرد و گفــت: از 
جمله پروژه های درحال اجرای این شرکت در خصوص 
زنجیــره فــوالد از معــدن تــا نورد شــامل گندله ســازی، 
آهن اســفنجی و فوالدسازی اســت. از پروژه های آتی 
نیز می توان به ســاخت اســکله بندر عباس و اکتشاف 

و استخراج از معادن جدید اشاره کرد.

 عرضه اولیه شرکت تجلی توسعه 
معادن و فلزات

وی دربــاره زمــان عرضــه اولیــه ایــن شــرکت در 
فرابــورس گفــت: 15 درصــد ســهام شــرکت تجلــی 
توســعه معادن و فلزات حداکثر تا یک ماه دیگر در 
فرابــورس عرضــه خواهد شــد. ارزش هر ســهم این 

شــرکت بــا قیمــت 1۰۰ تومــان عرضــه خواهد شــد و 
نقدشــوندگی سهام از طریق بازارگردان تعهد شده 

است.
وی با اشاره به مزایای عرضه اولیه این شرکت 
گفــت: ســهام ایــن شــرکت همچــون شــرکت های 
تولیــدی نیســت کــه منتظــر تقســیم ســود مجمــع 
عمومــی باشــند، بلکــه براســاس درصــد پیشــرفت 
فیزیکی پروژه ها، قیمت سهام افزایش پیدا می کند.

وی افــزود: تامیــن مالــی از طریــق شــرکت های 
پــروژه محــور، یکــی از بهتریــن روش ها برای کشــور 
دریافــت  محــل  از  کــه  می شــود  محســوب  ایــران 
وجــوه دریافتی از مردم مســتقیم وارد بخش تولید 
می شود. از آنجایی که تمرکز شرکت بر روی موضوع 
پروژه هاســت، ایــن پروژه هــا با ســرعت اجــرای باال، 
هزینه های کمتر و تدارکات مناســب تر با کیفیت تر 

انجام خواهد شد.
شــرکت   ۲۰ اگــر  کــرد:  تصریــح  اکبــری  علــی 
بــه  نقدینگــی  شــود،  ایجــاد  مــا  شــرکت  همچــون 
جــای حرکــت بــه ســمت طــال،  ســکه، خــودرو، ارز و 
واسطه گری وارد حوزه تولید می شود، تورم کاهش 
پیدا می کند و نقدینگی در کشــور کنترل می شــود. 
بازار ســرمایه، نقدشــوندگی باالیی دارد و هر زمان 
کــه ســهامدار نقدینگی بخواهد بــه راحتی می تواند 

سهام خود را نقد کند.

 بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بازار سرمایه 
در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

تامین مالی از طریق شرکت های پروژه محور یکی از 
بهترین روش ها برای کشور ایران محسوب می شود که از 
محل دریافت وجوه دریافتی از مردم مستقیم وارد بخش 
تولید می شود. از آنجایی که تمرکز شرکت بر روی موضوع 
پروژه هاست، این پروژه ها با سرعت اجرای باال، هزینه های 

کمتر و تدارکات مناسب تر با کیفیت تر انجام خواهد شد



45

 عبدالحسین محجل امامی، مدیر عامل
 فوالد مهر سهند

صنعت فــوالد بــه عنوان یک صنعت مادر در کشــور 
صنایــع  در  اشــتغال زایی  و  ارزآوری  در  بســزایی  نقــش 
باالدســتی و پایین دســتی دارد؛ امــا ایــن صنعــت بــه علل 
مختلف در چند سال اخیر دچار مشکالت عدیده ای شده 
و از اوایل سال ۱400، سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
حتی بیشــتر از ســالیان قبل درگیر شــوک ناشــی از قطع 
برق و تامین نشــدن کافی و مناســب مواد اولیه در کشور 
بوده و باعث شده در سال جدید، تولیدکنندگان با کمتر 
از 20 درصد ظرفیت واقعی خود شروع به فعالیت کنند.

 نابســامانی بازار فوالد طی دو ســال گذشــته شــرایط 
تولید این کاال را بخصوص برای صنایع پایین دستی بسیار 

دشوار کرده است.
 علی رغم اینکه اهمیت و لزوم گردش صنایع کشور 
بــه  ویــژه صنعــت فــوالد بــرای جبــران فقــدان درآمدهــای 
نفتی، که در چند ســال اخیر دچار شــدیدترین تحریم ها 
بوده اســت، بســیار ویژه و حساس اســت اما پس از بروز 
مشــکالت فــراوان در صنعت فــوالد کشــور از جملــه در 
تأمین مواد اولیه، عرضه نشــدن مناســب و شــفاف آن در 
بورس کاال و تهیه آن برای صنایع پایین دستی، مشکالت 
تولیدکنندگان را دوچندان ساخته است. این در حالیست 
کــه بخــش قابــل توجهــی از صنایع داخلــی نیازمند تأمین 
مناســب محصــوالت فوالدی اســت و از ســوی دیگــر بازار 
فوالد در حوزه صادراتی نیز حرف زیادی برای گفتن دارد.

بــا شــروع عرضــه مســتقیم فــوالد در بــورس کاال از 
ســال ۹۹، طــی دو ســال اخیر همــواره میــزان تقاضا برای 
ورق ، بیــش از عرضه از ســوی تولیدکننــده اصلی این کاال 
در بــورس بــوده اســت و بــا وجــود میزان تقاضــای مدنظر 
مصرف کننــدگان واقعــی، ورق فــوالدی همچنان کم یاب و  
گــران اســت. همچنین بی توجهی به ضــرورت بازنگری در 
ســهمیه برخــی واحدهای تولیدی ســبب شــده نیازمندان 
واقعــی از جملــه تولیدکننــدگان مقاطــع فــوالدی در بــازار 
آشــفته ایــن کاالی نایــاب، ناچــار بــه تهیــه مــواد اولیــه 
مصرفــی خــود به شــکل آزاد و بــه اصالح از »بازار ســیاه« 
شــوند و همیــن مســاله بــه عاملــی بــرای افزایــش هزینــه 
تمــام شــده تولیــد محصــوالت و صنایــع مرتبط بــا مقاطع 
فوالدی از جمله لوازم خانگی، صنعت ســاختمان و ســایر 
صنایــع مرتبط شــده و در نتیجه تاثیــر منفی زیادی نیز بر 

معیشت مردم داشته است.
همچنیــن در بحــث تامیــن برق مصرفــی در طی این 

دو سال و به خصوص ماه های آغازین سال14۰۰ همکاری 
نامناسب وزارت نیرو با تولیدکنندگان و قطعی های مکرر 
بــرق علی رغــم اظهــارات مســئوالن ایــن وزارت در مــورد 
معافیــت شــهرک های صنعتــی سراســر کشــور از قطعــی 
شــدت  بــه  را  پایین دســتی  شــرکت های  تولیــدات  بــرق، 
کاهش داده است و تصمیمات شرکت توانیر برای ایجاد 
محدودیــت برقــی صنایع فوالد و ســیمان و حق اســتفاده 
تنها ده درصد دیماند مصرف، متأسفانه تأمین برق مورد 

نیــاز کارخانجــات را در شــرایط بحرانی قرار داده و موجب 
وارد آمــدن خســارات ســنگین روزانــه بــه ایــن زنجیــره و 
اقتصــاد ملــی شــده و به طــور میانگین بیــش از 8۰ درصد 
ظرفیت تولید کـــارخانجات را کاهش داده، امنیت شغلی 
کارگران را تهدید و باعث کم شــدن درآمد آنان نیز شــده 

است. 
اوضاع نابســامان بازار فــوالد و پیامدهای آن در یک 

برهــه بــه حــدی بــود کــه رئیــس جمهــوری محتــرم جناب 
آقــای ابراهیــم رئیســی نیــز کــه در آن دوره ریاســت قــوه 
قضائیه را بر عهده داشــتند هم به این تحوالت و قیمت 
باالی فوالد در کشــور واکنش نشــان دادند و با اشــاره به 
فســاد و انحراف در صنعت فوالد، از دسترســی نداشــتن 
شــرکت های پاییــن دســتی بــه فــوالد در کشــور و تهیه آن 
بــا قیمت هــای گــزاف در بازار ســیاه به شــدت انتقاد کرده 
و به تعزیرات حکومتی و ســازمان بازرســی کشــور دستور 

پیگیری موضوع را داده بودند .
بــه وجــود چنیــن  بــا عنایــت  و  اســاس  برایــن  لــذا 
مشــکالتی، بهبــود وضــع بــازار فــوالد یکــی از مطالبــات 
مهــم و اساســی تولیدکننــدگان آن از دولــت محتــرم بوده 
و انتظــار مــی رود کــه تعطیلــی واحدهــای تولیدکننــده را 
بــرای حــل مشــکل تامیــن بــرق، از دســتور کار خــارج و بــا 
ایجــاد زیرســاخت های مناســب و کافــی در صنعــت بــرق 
کشــور، ســاخت نیــروگاه جدید تولیــد، ارتقــا نیروگاه های 
بــرق موجــود و اصــالح شــبکه زمینــه را بــرای اصــالح وضع 
موجــود فراهــم ســازند. همچنین تمرکز بر مقوله توســعه 
بخشی صادراتی و رهاسازی آن از قید و بند بخشنامه ها 
خواســته های  دیگــر  از  نیــز  دســتوری  قیمت هــای  و 
تولیدکنندگان فوالدی در کشور است که انتظار می رود با 
هم افزایی سیاســت گذاران حوزه فوالد و همچنین انگیزه 
باالی دولت سیزدهم در این مسیر، بازار نابسامان فوالد 

به زودی سامان یابد.

 انتظـارات صنعـت فـوالد از 
دولـت سیزدهـم

با شروع عرضه مستقیم فوالد در بورس کاال از سال 
۹۹، طی دو سال اخیر همواره میزان تقاضا برای ورق ، 
بیش از عرضه از سوی تولیدکننده اصلی این کاال در 
بورس بوده است و با وجود میزان تقاضای مدنظر 

مصرف کنندگان واقعی، ورق فوالدی همچنان کم یاب 
و  گران است
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