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فرزاد پیلتن

9
99

کشــور مبتنــی بــر حرکت به ســمت صادرات بــا ارزش

همچنین تاکید بر تالش برای ایجاد زنجیرههای تامین

مدیــرکل دفترعربــی و آفریقایــی ســازمان توســعه

افزوده باالتر و بویژه محصوالت تمام شده و همچنین

در حــوزه صــادرات و واردات ســفارش محــور بخــش

تجارت ایران

کاالهای با فناوری برتر از یک سو و واردات مواد خام

دیگری از این نشانهها شمرده میشود.

تجــارت خارجــی کشــور بویــژه در حــوزه صــادرات از

و اولیه از سوی دیگر ضرورت پیدا کرد.

مجمــوع ایــن نشــانهها داللت بــر گــذر از رویکردهای

ســالهای گذشــته همــواره از یــک مشــکل اساســی

خوشــبختانه مجموعــه تحــوالت و تجربیات ســالهای

سنتی دارد؛ رویکرد سنتی که مبتنی بر صادرات مواد

رنــج بــرده ،مشــکلی کــه از خــام فروشــی و صــادرات

اخیر در روابط خارجی و همچنین سیاستهای تجاری

خام و اولیه و یا کاالها و محصوالت با ارزش افزوده

محصوالت با ارزش افزوده پایین ناشی شده است.

و ارزی در ج.ا.ایران برنامهریزان و سیاستگذاران حوزه

پایین (شــامل صادرات مجازی کاالهایی با ارزشــتری

این مشکل را میتوان با مقایسه ارزش هر تن صادرات

تجارت خارجی کشــور را به سمت اتخاذ رویکردهایی

ماننــد آب و یــا صدور ضمنی فرصتهای با ارزشــتری

از ایــران بــا کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی برخــی

جدید در حوزه تجارت خارجی سوق داده است.

مانند اشــتغال) از یک طرف و واردات کاالهای نهایی

کشورهای در حال توسعه بخوبی مشاهده کرد.

ســخنان وزیــر جدیــد صنعت،معــدن و تجــارت و

و بــا ارزش افــزوده بــاال و در نتیجــه ایجــاد فرصتهــای

درســالهای قبــل بــا اقداماتــی ماننــد وضــع عــوارض

همچنیــن رئیــس کل جدید ســازمان توســعه تجارت

اشتغال برای طرفهای تجاری و دیگر کشورها ،از طرف

صادراتــی بــرای برخی مواد معدنی تالش شــد از روند

ایران در نشســت مشــترک با مسئوالن اتاق بازرگانی

دیگر است.

خام فروشی کاسته شود.

و تشــکلهای صادراتــی در روز شــنبه  ۱۰مهــر مــاه در

مجمــوع ایــن اظهــارات از ورود بــه دوره جدیــدی از

بــا ایــن حــال ،بررســی کیفیــت محصــوالت صادراتــی

محــل ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،نشــاندهنده

شــکلگیری مبانــی فکــری و رویکردهــای علمــی نوین

کشــور نشــان میدهد همچنان حجم قابل توجهی از

شــکلگیری مبانــی ایــن رویکردهــای جدیــد در حــوزه

مبتنی بر کسب بیشترین مزایا و منافع اقتصادی در

صادرات کشور به محصوالت با ارزش افزوده پایین و

تجارت خارجی کشور است .ارجحیت تفوق سیاست

حوزه تجارت خارجی کشور حکایت دارد.

یا مواد خام اختصاص دارد.

تجاری بر سیاســت ارزی و جایگزینی نقش و جایگاه

بر این اســاس ،دوره جدید گفتمانی ،سیاســتگذاری

شاید بتوان دلیل اصلی عدم موفقیت در تغییر روند

نهاد تجارت خارجی با نهادهای سنتی تامین و تنظیم

و برنامهریــزی در حــوزه تجــارت خارجــی را بــا ســه

در تجارت خارجی کشور را در گذشته ،محدود شدن

حــوزه ارزی کشــور مانند بانک مرکــزی و وزارت نفت،

ویژگی هدفمند ســازی ،هوشمندسازی و بهینهسازی

بــه انجــام برخــی اقدامات و نــه ایجاد تحول اساســی

تاکیــد بــر صادرات محصــوالت با ارزش افــزوده باالتر

ظرفیتهای کشور شناخته میشود.

در حوزه های گفتمانی ،سیاســتگذاری و برنامه ریزی

در چارچوب نظریه پیچیدگی اقتصادی ( Economic

ایــن دوره را میتــوان بــه بلــوغ در حــوزه گفتمانــی و

و حتی فرهنگســازی براســاس نیازهای کشــور در این

 )complexityو اولویت بخشــی به واردات مواد خام

همچنیــن سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی در رونــد

حوزه مرتبط دانست.

و کاالهــای واســطهای مبتنــی بــر شــرایط اقتصــادی،

تحــوالت و دوره هــای حــوزه تجــارت خارجــی کشــور

امــا ،بــه هرحــال ادامــه ایــن رونــد میتوانــد زیانهای

ژئوپلتیکی و هیدرو پلتیکی (  )Hydropoliticalکشور

تعبیر کرد که در صورت تدوین صحیح دستورالعملها

فراوانی را متوجه کشور کند .محرومیت از درآمدهای

با هدف ایجاد فرصتهای جدید اشتغالزایی ،تنظیم

و تعریــف اقدامــات اجرایــی متناســب از یــک ســو و

ارزی بیشــتر ،عــدم تاثیــر بــر اشــتغال داخلــی ،صدور

تراز آب کشور و بر این اساس انتخاب کاالها ،بازارها،

همگرایــی و همافزایــی تمامــی نهادهــا و بازیگــران

ضمنــی محصــوالت با ارزشتری ماننــد آب به صورت

طرفهــای صادراتــی و وارداتــی و تنظیــم سیاســتها،

دولتــی و خصوصــی ذیربــط در ســوی دیگــر ،میتوانــد

مجــازی از کشــور بخشــی از ایــن زیانهــا را شــامل

برنامهها و اقدامات و ارائه تسهیالت و حتی انتخاب

بــه بهرهبــرداری و تاثیر بیش از پیــش اقتصاد ایران از

میشود.

تجار و صادرکنندگان نمونه از جمله نشانههای شکل

مزایای تجارت خارجی در راســتای رشــد و توســعه به

بــر این اســاس تغییر و تحول گفتمانــی در حوزه های

گیــری ایــن رویکردهــای متفــاوت و جدیــد محســوب

ویژه در زمینههای «تولید ،اشتغال و رفاه مردم» منجر

سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه تجارت خارجی

میشود.

شود.
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وزیرصمت درگفتگو
باعصراقتصاد:تعهدات
ارزی را سال دیگر
نباید داشته باشیم
فاطمی امین :بهترین راه هزینهکرد منابع
صندوق توسعه ملی برای فاینانس خارجی
است ،یعنی تجار خارجی را تامین مالی کنیم
تا از ایران کاال بخرند
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از بخش خصوصــی دعوت
کــرد تــا برنامههــای صادراتــی خــود را ارائــه دهنــد و تاکیــد کرد که

مختلف اقتصادی است .با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را

بایــد بــرای یــک دوران گذار مطرح میشــد و حداکثر یک ســاله تمام

به حرکت در بیاوریم.

میشــد ،امــا متاســفانه تاکنون ادامه داشــت.مصوبه بســیار خوبی

هیچ برنامهای نباید مســتقل از ذینفعان آن بخش اجرا شــود و

صــادرات همــواره مهــم بــوده و در ایــن دولت نیز بســیار مهم

بــا هماهنگــی معاونت اقتصــادی رئیسجمهوری ابالغ میشــود که

ضــرورت دارد نظــرات فعــاالن بخش در برنامه ها لحاظ شــود .در

اســت؛ چــرا کــه صــادرات نفتــی کاهــش یافتــه و نقــش صــادرات

بســیار راهگشاســت ،در ایــن مصوبــه بخــش قابــل توجهــی از قیــد

همیــن راســتا بخــش خصوصی فرصــت دارد حداکثر تــا نیمه آبان

غیرنفتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

برنامههای صادراتی خود را ارائه دهند.
ســیدرضا فاطمی امین ،در گفتوگو با روزنامه عصراقتصاد
ضمــن تکــرار این دعوت خــود از بخش خصوصی ،افزود« :افق ما

و بندهــا بخصــوص در حــوزه تهاتر برداشــته شــده اســت ،در زمینه

تنظیم تراز تجاری کشور بیش از آنکه بر عهده نفت و بانک

بازگشــت مالیــات بــر ارزش افــزوده اتفاقــات خوبــی افتاده اســت و

مرکــزی باشــد بــر عهــده صــادرات و قشــر صادرکننده اســت که این

انشــاهللا تعهدات ارزی را ســال دیگر نباید داشــته باشیم.تحریمها

موضوع اهمیت صادرات غیرنفتی را افزایش میدهد.

نیز به ســادگی قابل حل هســتند ،سازمان توسعه تجارت ایران در

باید به سمت توسعه تجارت بینالمللی باشد ،واردات ،صادرات و

بســیاری از تولیدات کشــورمان دیگر تقاضای داخلی ندارند و

راســتای تســهیل امــور صادرکننــدگان از هیــچ کوششــی فروگذاری

واسطهگری در ذیل مفهومی بزرگتر یعنی تجارت بینالمللی قرار

بایــد بــا لوکوموتیو صادرات ،چرخ اقتصــاد را به حرکت در بیاوریم و

نخواهد کرد.مشــکل فنی و فناوری برای توســعه اقتصادی نداریم.

تقاضای خارجی برای بخشهایی از تولیداتمان که بیش از نیاز بازار

هیچگونه چالش فناورانه که کار را قفل کرده باشد نداریم ،مشکل

است شکل دهیم.

تامین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشدهای سال آینده

میگیرند ».در ادامه مشروح این گفتوگو کوتاه را بخوانید:
چند نفر رایزن بازرگانی داریم و در برنامهای که برای
توســعه تجــارت بینالمللــی در نظــر گرفتهایــد ،چند نفــر خواهند
شد؟
مــا بــه عنــوان دولــت بایــد زیرســاختهای الزم بــرای توســعه

تاکیــد مــی کنــم :چهــار محــور «اولویتگــذاری ،تنظیمگــری،

را تدوین کردهایم.ساز و کارهای الزم باید اصالح شود .برنامه داریم

تســهیلگری و نظــارت» در واقع چهار وظیفه مهــم دولت در بخش

تا اقتصــاد ایــران را از دالری بــودن خارج کنیم ،بــه عنوان نمونه ۴۰

صادرات است.

درصد قیمت خودرو مربوط به محصوالتی است که در داخل تولید

تالش ما این اســت که امســال صادرات کشورمان حداقل به

میشــود؛ اما قیمت آنها وابســته به دالر است که باید این رابطه با

و توســعه فرایند رایزنی بازرگانی اســت .امســال  ۶رایزن داریم ،این

 ۴۰میلیارد دالر باید برسد و در شش ماهه دوم امسال پنج میلیارد

دالر را قطع کنیم .الحمدهللا در مورد فوالد این اتفاق افتاده است،

تعــداد را در کوتــاه مــدت به  60رایزن رســانده و ســال  ۱۴۰۲به ۱۲۰

دالر بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم.از

میلگرد ،شــمش و ورق با واقعیتهــای داخلی اقتصاد ایران تعیین

تجارت بین المللی را فراهم کنیم .یکی از این زیرساختها ،تکمیل

رایزن خواهیم رسید .هر جا که کنسول و سفارت داریم باید رایزن

نگاه مجموعه وزارت صمت فقط هدفگذاری عددی اولویتگذاری

قیمت میشوند نه با باال رفتن ارزش دالر .هرگونه برنامه مستقل

نیــز داشــته باشــیم.همچنین از دو هفتــه قبل مذاکرات فشــردهای

محســوب نمیشــود و مابقی شــاخصها مانند تنوع کاالیی نیز در

از ذینفعان آن بخش نباید باشد ،نظرات بخش اعمال میشود و

را بــا اتحادیــه اوراســیا بــرای تبدیــل موافقتنامه فعلی تجــارت آزاد

کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات به کشورهای اولویت دار باید

در همین راستا از بخش خصوصی میخواهم حداکثر تا نیمه آبان

بهمنظور گســترش کاالهای مشــمول بــه موافقتنامه تجــارت آزاد

مدنظر واقع شود.

برنامههای صادراتی خود را ارائه دهند.

آغاز کردهایم.

اولویتهــای کاالیــی در قاعدهگذاری باید مد نظر قرار بگیرد،

هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد ،رئیسجمهوری

صادرکننــده نمونــه بــر ایــن مبنا نمونه اســت کــه چه نــوع کاالیی را

بــر دیپلماســی اقتصــادی تاکیــد دارد و در ایــن راســتا بــا وزارت امور

بــه کــدام کشــور اولویــتدار صــادر کــرده اســت .باید کمــک کنیم تا

خارجه نیز هماهنگیهای خوبی داریم.

کسبوکارها در راستای اولویتها حرکت کنند.

نظر شما درباره هزینهکرد منابع صندوق توسعه ملی

برنامههــای ابالغــی اســتقرار دولــت الکترونیــک بــرای
وزارت صمت چیست؟
برنامههــای ابالغــی اســتقرار دولــت الکترونیــک بــرای وزارت
صمــت ،تدویــن آمایــش صنعتــی ،معدنــی و تجــاری بــرای تمــام

بایــد کاالهایــی کــه کشــورهای دیگــر کمتــر میتواننــد صــادر

شهرســتانهای کشــور اســت کــه میخواهیم تــا پایان ســال نهایی

کننــد را صــادر کنیــم؛ یعنــی وارد حوزههای فنــاوری و دانشبنیان و

کنیم.برای تمامی شهرستانها نقشه راه خواهیم داشت و پروژهها،

اختصاص منابع صندوق توســعه ملی برای سرمایهگذاری در

صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم و توجه به این مهم همان

ظرفیتهــا و توانمندیهــای آنهــا بــرای ســرمایهگذاری مشــخص

ایران اشــتباه اســت .بهترین راه هزینهکرد این منابع برای فاینانس

اولویتگــذاری اســت .صــادرات باید متکثر شــود ،همچنین مقاصد

خواهیــم کــرد کــه موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانی این

خارجــی (اعتبــار خریــدار) اســت ،یعنی تجــار و شــرکتهای خارجی را

و کاالهــا نیــز بایــد متنــوع شــوند کــه در ایــن زمینــه هماهنگیهــای

موضوع را پیش میبرد.

برای فاینانس خارجی و اعتبار خریدار چیست؟

خوبی انجام شده است.قوانین و مقرراتی که منافع همه را تامین

وظیفه ما این اســت به جایی برســیم که فعاالن اقتصادی به

در بخش صادرات و واردات چه برنامهای دارید؟

کنند باید منعقد شــوند .در ســال  1397به دلیل تحریمها و کمبود

جز بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچگونه مشکلی نداشته

کاهش صادرات نفتی ،فرصت مناسبی برای تحرک بخشهای

درآمدهای ارزی ،موضوع تعهدات ارزی مطرح شــد که این موضوع

باشند.

تامین مالی کنیم تا از ایران کاال بخرند.
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پیام رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی صادرات

صادرات ،نیازمند حمایت دولت و حذف فرایندهای
غیرتخصصیاست
غالمحســین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران ،به مناســبت بیســت و پنجمین ســالروز ملی صادرات ،حمایت دولت از بخش صادرات به عنوان
پیشران تجارت بینالملل را خواستار شد .غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با صدور پیامی به مناسبت بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات ،از تالش فعاالن صادرات تقدیر
کرد و از سیاست گذاران خواست تا در راه رفع موانع داخلی اقتصاد قدم بردارند.
متــن پیــام رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی را
میخوانید:
روز ملــی صــادرات ،یادآور باالترین ســطح از کوشــش
برای حفظ کیان برونگرایی اقتصاد ایران اســت که به ویژه

در بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات آن نیز موانعی پیش

فرایندهــا و مقــررات غیر تخصصی ،بیــش از پیش ضروری

پــای خــود دارد ،صادرکننــدگان کاالهای غیرنفتی و خدمات

مینماید تا صادرکندگان واقعی کشور که در جنگ اقتصاد

در بخش خصوصی موفق شــدهاند از ســد محدودیتهای

بینالملــل مشــغول کارزار هســتند از تــوان عملیاتــی کافی

داخلی و خارجی عبور کنند.

برای رقابت برخوردار باشند.

وقتی از محدودیتهای داخلی سخن به میان میآید،

همچنیــن توســعه تعامــات سیاســی بــا کشــورهای

بایــد بــا کمال تاســف از سیاســتهای خلقالســاعه و انبوه

منطقه و پیوستن به معاهدات بینالمللی با در نظر گرفتن

بخشــنامههایی سخن گفت که فعاالن اقتصادی را در پیچ

منافــع همهجانبــه کشــور ،موضــوع مهــم و جدی اســت که

تعامــات تجــارت بینالملل ،نقش پیشــران را در اقتصادی

تحریــم داخلــی گرفتار کرده اســت .انتظار بیجایی نیســت

انتظــار میرود دولتمردان با درک حساســیتهای کنونی با

ایفا میکند که قرار است مطابق با فرمایشات مقام معظم

کــه بــرای فعــاالن اقتصــادی در شــرایط تحریــم فــرش قرمز

سرعت بیشتر برای استفاده از ظرفیتهای آنها ،مدبرانه

رهبری ،درونزا باشــد و برونگرا .رســیدن به این دو مفهوم

پهــن شــود و موانــع موجــود بــا ســرعت از پیــش پــای آنها

برنامهریزی و تصمیمگیری نموده تا فرصتســازی بیشتری

و هدف واال از مســیر توســعه صادرات میســر خواهد بود.

برداشته شود اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداده است بلکه

برای افزایش سهم در بازارهای جهانی را میسر نماید.

معرفــی و عرضــه کاال و خدمــات ایــران به کشــورهای جهان

سختگیریها و مانعتراشیها ادامه یافته است تا کار برای

در دنیایــی کــه رقبای تجاری با باالترین حمایتها از ســوی

بخش خصوصی در کارزار تحریمها ،دشوارتر شده باشد.

در سالهای اعمال تحریمهای ظالمانه ،اهمیتی دوچندان
دارد.
صــادرات بــه عنــوان مهمتریــن مولفــه بــرای توســعه

در پایــان ،ضمــن تبریک به مناســبت هفتــه وحدت و
والدت حضــرت محمــد مصطفــی (ص) و امام جعفر صادق

دولتها وارد میدان شــدهاند ،بســیار دشــوار شــده اســت.

بــه تمامــی ایــن موانــع داخلــی و خارجــی بایــد

(ع) ،از جانــب اتــاق ایــران ،اتاقهــای اســتانی و مشــترک بر

بــا ایــن وجود صادرکننــدگان با همت جهادگونه در شــرایط

مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا را هــم اضافــه

خــود الزم میدانــم از تالشهــای بیدریــغ صادرکننــدگان و

دشوار تحریم موفق شدهاند پرچم صادرات را باال نگه دارند

کــرد .محدودیتهــای بینالمللــی ناشــی از ایــن همهگیــری

فعاالن اقتصادی کشور قدردانی نمایم.

و از ایــن طریــق بــه مانند بازوی اجرایی دولــت در ارزآوری و

را میتــوان ســومین مانــع بــزرگ پیــش پــای صادرکننــدگان

حرکــت دادن بــه چرخ اقتصاد ،عمل کنند .در شــرایطی که

دانست.

دولت برای فروش نفت با محدودیت جدی مواجه است و

بــا ایــن وصــف ضــرورت حمایــت دولــت و نیــز حــذف

روز ملی صادرات را به فعاالن واقعی این عرصه خطیر
تبریک میگویم و از خداوند متعال برای آنها ،ســامتی و
توفیق روز افزون آرزومندم.
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روزملی

وژیهانهم

اهتمام دولتسیزدهم؛ توسعه صادرات غیرنفتی
وتنوع بازارهای صـادراتی
علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر و رئیس کل سازمان

مقاومتی طی طریق میکنند.

برنامــه ریزی برای تنــوع بازارهای هدف ،اهتمام به ایجاد و

توســعه تجــارت ایــران ،بــه مناســبت بیســت و پنجمیــن

بــدون شــک دســتیابی بــه جایــگاه در شــأن کاالهــا و

تقویت زیر ســاختهای صادراتی و حمایت از صادرکنندگان

ســالروز ملــی صادرات بر عــزم دولت در توســعه صادرات

خدمــات ایرانــی در دل بازارهــای دنیــا و در فرآینــد تجــارت

تبلــور یافتــه و توجــه بــه مقولــه دیپلماســی اقتصــادی از

جهانــی در گرو تالشــهای بی وقفه صادرکننــدگان و فعاالن

رویکردهای اصلی محســوب میشــود که شــاهد این مدعا،

تجــاری در بحبوحــه جنــگ اقتصــادی بــوده و از ایــن رو

عضویــت دائــم ایــران در پیمــان شــانگهای در بــدو فعالیــت

غیر نفتی تاکید کرد.
جهانــی شــدن در پی انقالب ارتباطات و ایدۀ تقســیم

دولت است.

کار جهانــی تاثیــرات عمیقــی بــر تجــارت جهانــی داشــته بــه
گونهای که شــرایط حضور بنگاه ها در بازارهای بین المللی
نیز دستخوش دگرگونی شده است .در این میان با توجه به

سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان

ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه عنــوان متولــی
تجــارت خارجی کشــور در کســوت اولویتگــذار ،تنظیمگر،

متولی تجارت خارجی کشور در کسوت

تسهیلگر و ناظر ،در کنار صادرکنندگان که نقش آفرینان

و تکنولوژی ،عبور از صادرات تک محصولی و خام فروشــی

اولویتگذار ،تنظیمگر ،تسهیلگر و ناظر،

و جهادگران این عرصه هســتند میتواند به اهداف توســعه

و حرکــت بــه ســمت ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر بــه منظور

در کنار صادرکنندگان که نقش آفرینان و

ای کشور دست یابد.

پیچیده شــدن جریان تولید کاال و خدمات در ســایه سرمایه

حضور مثمر ثمر در فرآیند تولید جهانی ضروری می نماید.
بــا ایــن وصــف ،و در حالــی که دنیا بــا پیامدهای همه
گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده و تجارت جهانی

جهادگران این عرصه هستند میتواند به
اهداف توسعه ای کشور دست یابد

در پایــان ،ضمــن تبریک به مناســبت هفتــه وحدت و
والدت رســول مهربانی ها ،حضرت محمد مصطفی (ص)،
بــر خــود الزم میدانــم سپاســگزار و قــدردان تــاش های بی
دریغ صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کشــور باشــم ،امید

نیــز بــا تاثیرپذیــری از آن رکــود قابــل مالحظــه ای را تجربــه
میکند ،غیورمردان و شیر زنان کشوری در استراتژیک ترین

هرسال ۲۹ ،مهرماه در آیین بزرگداشت روز ملی صادرات،

است در پرتو الطاف امام هشتم ،علی بن موسی الرضا(ع)

منطقه جهان ،علیرغم تهدیدها و تحریم های بین المللی

با صادرکنندگان در راســتای آرمانهای واالی ایران اسالمی

در خدمتگزاری و آبادسازی ایران اسالمی توفیق چشمگیری

بــه فتــح بازارهای جهانی و ارتقای جایــگاه کاالها و خدمات

در مســیر توســعه همــه جانبــه ،به ویــژه اقتصــادی ،تجدید

داشته باشیم.

ایرانــی در چرخــه تجــارت بیــن الملــل همــت گماشــته و در

پیمان میکنیم.

پرتــو رهنمودهــای مقــام عظمای والیت در شــاهراه اقتصاد
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عزم دولت سیزدهم در توسعه صادرات غیر نفتی در

علیرضا پیمانپاک
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت

با اعالم نتیجه رتبه بندی جهانیICIS
درتنگنایکرونا؛

حنـایتحـریم
بـا پـرش
سـه پلـهای
هلدینـگخلیج
فـارس
بی رنگترشد
فرزین سوادکوهی

باال ،رقابتهای نفسگیری را میطلبد که کار هرشرکتی نیست.

ام در میان یکصد شرکت برتر دنیا بوده است.

بیهوده نیست که بزرگترین هلدینگ صنعت پتروشیمی

واقعیت این است که تنها توفیق در تولید نیست که فضا را

اینک شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با توفیقاتی

ایــران موفقتریــن هــم هســت.این کــه حضــور رقبــای دولتــی

برای پیروزشدن مهیا میسازد بلکه محاسبات دقیق این حضور

از این دســت نشــان میدهد که عالوه بر کار آفرینی در شــرایط

جایــی بــرای عرض انــدام بخش خصوصی صنعت پتروشــیمی

نیــز پیرو اســتعداد و ظرفیتهایی اســت که شــاید پیــش از این

ســخت تحریمــی ،بــه یکــی از منابع اصلــی اشــتغال و تامین ارز

نمیدهد ،بر هیچکس پوشیده نیست ؛ اما همه میدانند که

خیلیها نتوانســتهاند از آن استفاده شایستهای داشته باشند.

کشــور نیزتبدیل شــده اســت.در حالیکه هیچ صنعتی در داخل

مدیریت متکی به خردورزی و منطق محوری و درک آگاهانه از

دادههــای اطالعاتی از ســقف و ظرفیتهــای فروش و معامالت

کشــور نتوانســته موفقیتهای صنایع پتروشــیمی را پشــت سر

وضع روز بازار ،آنهم در شرایطی که حریف بسیار قدری بنام

صــورت گرفتــه نشــان میدهــد در ایــن ارزیابــی کــه بــر اســاس

بگذارد و در شرایطی که  25درصد از صادرات غیرنفتی کشور به

تحریم در میانه میدان خودنمایی میکند و همه حامیانش نیز

اطالعــات فــروش ســال  ۲۰۲۰انجــامشــده ،گــروه پتروشــیمی

پتروشیمیها اختصاص دارد؛ اما  70درصد مجموع عرضه ارز در

میدان را به دســت گرفتهاند و تشــویقش میکنند کاری است

خلیــج فــارس موفــق بــه فــروش  ۸میلیــارد و  ۴۲۵میلیــون دالر

سامانه نیما توسط پتروشیمیها انجام شده است ،پتروشیمی

محصول شــده و ســود عملیاتــی این گروه خلیج فــارس با ۴۴٫۱

خلیج فارس گوی سبقت را در ارزآوری از دیگران میرباید.

شگرف.
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در رتبهبندیهای

درصد افزایش به سه میلیارد و  ۱۳۴میلیون دالر رسیده است.

شــفافیت عملکرد پتروشــیمی خلیج فارس نیز اعتماد به

جهانی صاحب رکوردها و امتیازاتی شــده اســت که دیگر نیازی

همچنیــن میــزان ســرمایهگذاری شــرکت در بخــش پژوهــش

ایــن برنــد نــاب پتروشــیمی ایــران را بیشــتر میکند .هــم اکنون

به تبلیغ ندارد .تبدیل یک صنعت آسیبدیده از جنگ و تحریم

و توســعه نیــز  ۶درصــد نســبت بــه ســال  ۲۰۱۹افزایــش داشــته

بســیاری از شــرکتهای زیر مجموعه هلدینگ در بورس حضور

و انــواع و اقســام فشــارها و ضربههــا به یــک برند معتبر جهانی

است.درســت در شــرایطی کــه بســیاری نشســتهاند و تخمیــن

دارند که فعالیت آنها بطور کامل رصد و کنترل میشود؛ بنابراین

اتفاقی محقق نمیشود.

میزنند که پتروشــیمی ایران جایی مناســب برای سرمایهگذاری

نمیتوانند خارج از عرف ارزآوری کنند.

اصــوال هیــچ موفقیتــی در اقتصاد امروز دنیــا نمیتواند به

بیشــتری ندارد و درســت در وضع محاصره اقتصادی که صنایع

در حال حاضر پتروشــیمیها بیشــترین کمک را به دولت

تاســی از شــانس و اقبال حصول یابد و برای همین هم هســت

نفتی و دیگر صنایع وابسته به آن نمیتوانند گام های بلندتری

ارائه میکنند و شاید علت اصلی هجمه علیه پتروشیمیها کمک

کــه پــس از توفیقــات فــراوان و روزافــزون در هلدینــگ خلیــج

بردارند و صنایع پتروشیمی کشور باید در همین افق محدودی

آنهــا بــه دولــت برای تامین ارز اســت و چه بســا فضاســازیهای

فــارس شــاهد صعــودی جدیــد و ســه پلــهای در رنکینــگ جهانی

که هست باقی بماند شاهد اتفاقات مطلوبی هستیم که کشور

گاه و بیــگاه علیــه هلدینــگ خلیــج فــارس نیــز ملهــم از همیــن

ICISهســتیم .به تازگی در رســانهها این موضوع انعکاس یافته

را برای رسیدن به توفیقات اقتصادی بیشتر ،امیدوارتر میسازد.

نگاه مغرضانه باشــد.به هر رو آنچه مســلم اســت این است که

است که بر پایه ارزیابیها و گزارش رسمی موسسه بینالمللی

شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس در حالــی به این

توفیقاتی مانند همین پرش بزرگ سه پلهای اخیر نشان میدهد

 ،ICISشــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فارس با ســه پله ارتقا

موفقیت دســت پیدا کرده که اکثر قریب به اتفاق شــرکتهای

اگــر شــرایط سیاســی در روزهــای آتی فضای بیشــتری در اختیار

در ســختترینشــرایط تحریمــی و پاندمــی کرونــا توانســته در

مطرح دنیا ومنطقه در این ردهبندی به دلیل شــرایط ناشــی از

صنایع پتروشــیمی کشور قرار دهد ،هلدینگ خلیج فارس برای

جایــگاه  ۳۷در بیــن یکصــد شــرکت شــیمیایی و پتروشــیمیایی

پاندمــی کرونــا دچار افت قابــل توجه فروش شــدهاند ،اما گروه

بدست آوردن مقامهای پرافتخار بیشتر و شگفتانگیزتر ،بسیار

جهان بایستد.در این رتبهبندی همواره معروفترین و قویترین

پتروشیمی خلیج فارس توانسته است در شرایطکرونا و تحریم

مستعد خواهد بود .موفقیتهایی که اقتصاد ایران را در شرف

شرکتهای بینالمللی که به هیچ وجه محدودیتهای تحریمی

روند رو به رشــد خود را حفظ کند.رتبه گروه صنایع پتروشــیمی

تحولــی بــزرگ قــرار خواهد داد کــه حنای تحریمهــا را بیرنگتر

مانند ما را ندارند ،شرکت میکنند و بنابراین تصاحب کرسیهای

ل  ۲۰۱۹؛جایگاه چهل
خلیج فارس در این ردهبندی معتبر در سا 

کند.

13

روزملی

وژیهانهم

پتروشیمی پارس شرکتی موفق با افقی روشـن
ارزیابــی اعتبــاری صــورت گرفتــه از شــرکت پتروشــیمی

از جمله ناشــران معتبر بازارســرمایه کشور محســوب شده و در

اعتباری«پایا» در این طبقه از رتبه اعتباری بلندمدت ،ظرفیت

پــارس ایــن مجموعــه را در زمــره قابــل اتکاتریــن بنگاههــای

آخرین ارزیابی مالی صورت گرفته توســط شــرکت پایا موفق به

ایفای تعهدات مالی در سطح بسیار باالست».

اقتصادی کشور در کوتاه مدت و بلند مدت قرار داده است.
شــرکت پتروشــیمی پــارس با ظرفیت  4.5میلیــون تن در

کســب باالتریــن رتبــه مالــی در بلنــد مــدت و کوتاه مدت شــده

از سوی دیگر میزان بازدهی این شرکت برای سهامدارانش
نیزنشان تعهد مدیران مجموعه در قبال برنامههای ارائه شده

است.
در بیانیه رسانهای منتشر شده از سوی شرکت پایا وضع

است .در مجمع عمومی این شرکت ،مسعود حسنی مدیرعامل

اقتصادی انرژی پارس كه در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه

اعتبــاری پتروشــیمی پــارس بــه ایــن شــکل اعــام شــده اســت:

پتروشــیمی پــارس ،بــا اشــاره بــه تحقــق  95درصــدی تولیــد به

است قرار دارد .این منطقه در حدفاصل  ۲۷۰كیلومتری جنوب

«براســاس بررســی دادههــای کمــی شــامل صورتهــای مالــی

ظرفیت اسمی این مجتمع از افزایش فروش و سودآوری پارس

سال ،در اسفند 1377تاسیس شد .این شركت در منطقه ویژه

درآمد عملیاتی را  71درصد بیشتر از سال قبل و سود عملیاتی را

شرقی بندر بوشهر و  ۵۷۰كیلومتری غرب بندرعباس است.
شــرکت پتروشــیمی پــارس بــا ظرفیــت اســمی ســالیانه ۴
میلیون  ۴۸۱هزار تن محصوالت پتروشیمیایی ،شامل ۱میلیون
 ۶۰۰هــزار تــن اتان ۹۸۰ ،هزار تن پروپــان ۵۷۰ ،هزار تن بوتان،

شرکت پتروشیمی پارس با ظرفیت 4.5
میلیون تن در سال  ،در اسفند1377

نیز  67درصد بیشتر از سال قبل مالیاعالم کرد .و در نهایت نیز
در همین مجمع سودی معادل 2هزار تومان به هر برگ سهام
شرکت تعلق گرفت.

 ۸۶هــزار تــن گســولین ۶۴۵ ،هزار تن اتیل بنــزن ۶۰۰ ،هزار تن

تاسیس شد .این شركت در منطقه ویژه

البته همانطور که ارزیابی اعتباری شــرکت نشــان داد این

استایرن منومر و  ۱۴هزار تن مخلوط بنزن و تولوئن ،بزرگترین

اقتصادی انرژی پارس كه در شمال خلیج

وضعیت برای سال جاری نیز تداوم یافته است ،آخرین گزارش

واحــد اســتحصال اتــان کشــور ،یکــی از بزرگتریــن صــادر کننده

فارس در بندر عسلویه است قرار دارد

مالــی منتشــر شــده از فعالیتهــای پتروشــیمی پــارس گویــای
رشــدهای ســه رقمی در درآمدهای این پتروشیمی بزرگ است.

گان  LPGخاورمیانه ،تنها تولید کننده و تامین کننده استایرن

درآمدهای شناساییشــده پتروشــیمی پارس در شــهریور ســال

منومر داخل و یکی از بزرگترین صادر کننده های این محصول
در دنیا می باشد.

ونســبتهای مالی مســتخرج شــده از آن ویژگی کیفی شــامل

جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته  ۲۹درصد افزایش را

خــوراک اصلــی شــرکت پتروشــیمی پارس ،گاز غنی شــده

ارزیابیهای مربوط به فعالیتهای شــرکت ،حاکمیت شــرکتی،

تجربه کرده و از ابتدای ســال مالی تا انتهای شــهریور نیز مقدار

است که آن را از پاالیشگاه های فاز  1و  2و  3مجتمع گاز پارس

محیــط عملیاتــی ،تامیــن مالی و ســوابق آن و نیز تحلیل فضای

درآمدهای این پتروشیمی با رشد  ۱۲۴درصدی روبهرو بود.

جنوبی و توســط دو خط لوله تأمین میشــود .شــرکت عالوه بر

کالن اقتصادی ،کسب و کار و صنعت مربوطه ،رتبه اعتباری بلند

همچنیــن بیشــترین درآمــدی که طــی ایــن دوره یکماهه

گاز غنی از اتیلن و بنزن به عنوان خوراک استفاده میکند .که

مــدت  -AAبادورنمــای بــا ثبــات و رتبه اعتباری کوتــاه مدت +A1

حاصلشــده از فــروش محصــول «اســتایرن منومر» بــا ۱۱،۴۰۴

به ترتیب از پتروشیمیهای آریاساسول و نوری تأمین میشود.

با درجه ســرمایهگذاری را به شــرکت پتروشیمی پارس (سهامی

میلیارد ریال بوده و «اتان» نیز با  ۸،۱۳۱میلیارد ریال در جایگاه

این مجموعه در حال حاضر و با بیش از دو دهه فعالیت

عام) تخصیص داد .براساس واژهنامه تعاریف شرکت رتبهبندی

بعدی قرارگرفته است.

14

کلکسیون «پتروشیمی اروند» درشکستن رکوردها
تکمیل شد
شــرکت پتروشــیمی اروند در شــش ماهه نخست سال

صادراتی محصوالت نســبت به مدت مشــابه سال گذشته ،بار

جــاری ،در کنــار صــادرات موفــق و ارزآوری چشــمگیر ،عنــوان

 Pرا بــه اثبات
دیگــر یکــهتــازیاش در صــادرات محصــوالت VC

شــرکت برتــربــورس کاال در رینــگ پتروشــیمی و فرآوردههای

رسانده است.

نفتــی را کســب کــرد تا کلکســیون رکوردهــای خــود در تولید،

شــرکت پتروشــیمی ارونــد کــه طــی دوســال گذشــته بــه

فــروش ،معامــاتبــورس ،صــادراتِ موفــق ،ارزآوری و خلــق

شــرکت رکوردشــکنیها شــناخته شــده ،در محصــول EDC

ارزشها را کامل کند.

نفتی ،رکوردی قابل توجه است.
ارزش معامالتی این شــرکت در ششــمین ماه سال جاری
در رینــگ پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتی بــورس کاال نیز ۶۹۴
میلیاردتومان بوده که رشد  ۶۴درصدی نسبت به مدت مشابه
ماه قبل را نشان میدهد.

دســتاورد کمنظیــر کســبکرده و بــا افزایــش  ۳۱۷درصدی تناژ

پتروشیمی اروند در سال گذشته نیز توانسته بود میزان

بــه گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی اروند ،این شــرکت

فروش نسبت به برنامه ،افزایش  ۶۴۹درصدی نسبت به مدت

تولیــد خــود را بــه  ۲میلیــون و  ۵۰هزارتن برســاند ،که در تاریخ
فعالیت اینشرکت بیسابقه بوده است.

طــی  ۶مــاه نخســت ســال  ۱۴۰۰بــا تحقــق  ۱۱۷درصــدی بودجه

مشــابه ســال قبل را خلق وارزش فروش داخلی این محصول

و افزایــش  ۲۸۹درصــدی درآمدهــای عملیاتــی نســبت به مدت

با افزایش ۴۱۷درصدی نبست به برنامه ،به رکورد شگفتانگیز

پتروشــیمی اروند در ســالهای اخیر به پشــتوان ه کارکنان

مشابه سال قبل ،سود  ۳۹۰۰۰میلیارد ریالی را محقق کرده که

تحقق ۱۷۶۴درصدی نســبت بهمدت مشــابه سال قبل رسیده

جــوان ،متخصــص و توانمنــد و مدیریت جهادی خود توانســته

نســبت به مدت مشــابهســال قبل رشــد  ۴۰۰درصدی را نشان

است.

اســت رســالتخــود مبنــی بــر پشــتیبانی و رفــع موانــع تولیــد،

اروندیها در محصولVCM هم بار دیگر دست به خلق

ایجــاد نگــرش تولیــد اقتصــادی و پایــدار در چارچــوب مدیریــت

برایــن اســاس؛ کارکنــان پتروشــیمی ارونــد ،در صــادرات

ارزشها زدهاند و با تحقق ۱۴۱درصدی مقدار فروش نسبت به

داراییهای فیزیکی ،ارتقافرآیندگرایی و نظام یکپارچه مدیریتی

محصول پر ارزشS-PVC با فروش  ۵۸۶۸۳تن۱۳۴ ،درصد از

برنامه ،ارزش فروش داخلی خود در این محصول را نسبت به

با هدف تحقق ســودآوری مســتمر را به انجام برســاند و موفق

برنامهمصوب سال  ۱۴۰۰را محقق کردهاند که منجر به افزایش

مدت مشابه سال قبل ،بیش از  ۲۵۸درصد افزایش دادهاند.

به ثبت رکورد تولید ،کســبحداکثری ســهم بازارهای داخلی و

میدهد.

ارزآوری  ۲۵۰درصدی نســبت به بودجه شــده اســت و نســبت

در عرضه در بورس کاال نیز ،این شــرکت در شــش ماهه

تحصیل ارزآوری ناشی از عملکرد مطلوب فروشهای صادراتی

به مدت مشــابه ســالقبل ،رشد تاریخی  ۵۲۵درصدی را خلق

نخســت ســال جــاری بــا مجمــوع ارزش فــروش  ۳۳۶۴میلیارد

شــود.همچنین پتروشــیمی ارونــد بــا تالشهــای مســتمر و

تومــان ،عرضــه  ۳۷۵.۱۶۳تنــی در بــورس کاال را محقــق کــرده

پیگیریهای مجدانه در راستای سیاستهای کالن گروه صنایع

کــه رکــورد تــازهای در عرضه محصــوالت در رینگ پتروشــیمی و

پتروشــیمی خلیــجفارس ،شــفافیت بیشــتر و بهتــر عملکردی،

کردهاند.
شــرکت پتروشــیمی ارونــد در بخــش صــادرات محصــول
 Eنیــز عملکــردی در خــور توجه را ثبــت کرده و با افزایش
 - PVC

فرآوردههای نفتیبرای این شرکت به حساب میآید.

افزایش اعتبار و اعتماد عمومی اقدام به ورود به بازار ســرمایه

۲۳۰درصدی تناژ صادراتی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل،

همچنین در شهریور ،درصد تغییر نرخ این شرکت نسبت

و بــورس اوراق بهــادارکــرد که در پایان ســال  ۹۹نماد «اروند»

افزایش  ۶۹۹درصدی درآمد فروش نسبت به ششماهه سال

بــه مــاه قبــل از آن با رشــد  ۷۷درصــدی همراه بــوده که در بین

در فهرست بازار بورس درج شد و در آینده نزدیک عرضه اولیه

پیــش رامحقــق کــرده و با تحقق  ۶۷۰درصــدی مجموع فروش

شــرکتهای عرضهکننــده در رینــگ پتروشــیمی و فرآوردههــای

سهام آن نیز انجامخواهد شد.
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روزملی

وژیهانهم

افزایش چشمگیر صادرات فرآوردههای پاالیشگاه ستاره

خلیجفارس دردوران تحریمها

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس از دستیابی به موفقیتهای چشمگیر صادرات فرآوردههای پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در دوران تحریمهای ظالمانه خبر داد و
اعالم کرد فرصت جذب مشتریان جدید در شرایطی که تحریمهای ظالمانه علیه کشور عزیزمان ،ایران شدیدتر از گذشته اعمال شده است ،فراهم شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت
نفت ســتاره خلیجفارس ،محمدعلی دادور ضمن تبریک به

بازارهای جهانی و توسعه صادرات فرآوردهها برداریم.
دادور عنوان کرد :با توجه به اقداماتی که در راســتای

تحریمهای ظالمانه علیه کشــور عزیزمان ،ایران شــدیدتر از
گذشته اعمال شده است ،نام برد.

مناســبت فرارســیدن روز ملی صادرات و عرض خداقوت به

مطالعــه بازارهــای داخلــی و جهانی در شــرکت نفت ســتاره

دادور ادامــه داد :بدیــن ترتیــب بــا تــاش گســترده و

ه اقتصــادی به دنبال
تمــام جهادگرانــی که با تــاش در جبه 

خلیجفــارس صــورت گرفتــه اســت ،دســتیابی بــه نتایجی از

شبانهروزی جوانان متخصص ایرانی در بزرگترین پاالیشگاه

ارزآوری برای کشور و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مردم

جمله حفظ موقعیت اســتراتژیک شــرکت ،رشــد و گسترش

میعانــات گازی جهــان ،خریــداران بــا وجــود محدودیــت و

هســتند ،گفت :شــرکت نفت ســتاره خلیجفارس به عنوان

فعالیتهای صادراتی در ســطح بازار رقابتی موجود ،به کار

ریســکهای بســیاری کــه تهدیدکننــده آنهاســت ،وارد

اصلیترین تأمینکننده ســبد ســوخت کشور نقش اساسی

گرفتــه شــده و موجــب فعالیتهــای مثبــت و رو بــه رشــدی

ایــن بــازار شــدهاند و ایــن اقدام تأثیر به ســزایی در تســهیل

در توازن انرژی منطقه ایفا میکند و توجه به تأمین نیازهای

در راســتای بازاریابــی ،فــروش و صــادرات فرآوردههــای ویژه

رونــد ارزآوری بــه کشــور و به دنبال آن دســتیابی به اهداف

داخلی و صادرات فرآوردهها را مدنظر قرار داده است.
وی تحریمهای ناعادالنه اقتصادی علیه ایران به ویژه

تولیدی شرکت نفت ستاره خلیجفارس شده است.
ایجاد فرصتهای بیشتر فروش در شرق آسیا

ارزشمند شرکت نفت ستاره خلیجفارس ،داشته است.
پیشبینی نرخ فرآوردههای نفتی و درک چشمانداز

در زمینــه صــادرات مواد نفتی را در نوســانات شــدید قیمت

وی افــزود :از جملــه ایــن مــوارد میتــوان از مذاکــره و

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیجفــارس بــا بیان

نفــت و میــزان تقاضــا و فروش فرآورده موثــر خواند و تأکید

تقویــت کانالهــای بازاریابــی بــرای ورود بــه بازارهای شــرق

اینکــه پیشبینــی نرخ فرآوردههای نفتی و درک چشــمانداز

کرد :با این حال توانســتهایم با تکیه بر نیروهای متخصص

آســیا (کشــورهای ســنگاپور ،چیــن ،ژاپــن و کــره جنوبــی) و

رونــد ایــن محصــوالت ،یکــی از حیاتیتریــن اقدامــات بــرای

و جــوان ایرانــی ،گام مهمــی را در جهــت گســترش نفــوذ در

در نهایــت فرصــت جــذب مشــتریان جدیــد در شــرایطی که

ماندگاری و تداوم سیســتم  BACK CALUCULATEاســت،
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پرسشــنامهای از خریداران به کســب اطالع از درصد میزان
رضایــت مشــتریان در خصــوص فرآینــد اجرایــی فــروش و
پروسه تحویل فرآورده و در برگیرنده سوابق خرید ،نیازهای
کنونی و آتی مشتری و میزان رضایت مشتریان آنان از این
سازمان پرداخت که رضایت  90درصدی خریداران را نشان
داد.
وی اضافــه کــرد :بــه منظــور بررســی دقیقتــر وضعیت
رســیدگی بــه شــکایات خریــداران و پاســخگویی بــه هرگونه
درخواســت مطــرح شــده ،جلســات منظــم کارگــروه ویــژه
قیمتگذاری فرآوردهها ،کمیته دموراژ و ادعای مشــتریان و
کمیسیون فروش برگزار میشود که هر یک از این جلسات
کمک به تصمیمگیری هر چه بهتر با رعایت منافع و مصالح
شــرکت و اخــذ رضایــت بیشــتر مشــتریان را همــراه داشــته
است.
معامله موفق فرآوردههای پاالیشگاه در بورس انرژی
ایران
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیجفارس با اشــاره
بــه اینکــه بــه دســت آوردن ســهم چشــمگیری از معامــات
بورس انرژی ایران یکی از اهداف مهم این ســازمان اســت،
عنــوان کــرد :پــس از تعییــن مناســبترین قیمــت و شــرایط
بــرای عرضــه فرآوردههــا و اخــذ بهتریــن تصمیــم در شــرایط
حســاس ایــن بــازار عظیــم و پــر رقابــت بــا در نظرگرفتــن
منافــع خریــدار و فروشــنده تــا حــدودی بــه این مهم دســت
یافتهایم.
وی بیــان کــرد :بدیــن ترتیــب شــرکت نفــت ســتاره
اظهــار کــرد :بــه منظــور بــرآورد ایــن رونــد ،از الگوریتمهــای

بــر اینکــه یافتههــای اخیــر علــم مدیریــت ،بیانگــر اهمیــت

خلیجفــارس در تابســتان امســال مجموعا ًتعــداد  28عرضه

پیشبینــی قیمتهــای جهانــی از جملــه الگوریتــم Neural

روزافزون تمركز بر مشــتری و کســب رضایت وی به عنوان

از  3محصول ویژه تولیدی پاالیشــگاه (نفتای ســبک ،نفتای

 Networkبــا در نظــر گرفتــن پیشــینه چندیــن ســاله از

یكــی از عوامــل مهــم موفقیــت در فعالیتهــای اقتصــادی

میانی ،حالل  )402را در دو رینگ داخلی و بینالملل منتشر

قیمتهــای فرآوردههــای نفتــی ،عملکــرد برنامهریزی قیمت

اســت ،تصریــح کرد :ارزیابــی میزان رضایت مشــتریان یکی

و عرضه کرد.

نفت را به صورت چشمگیری بهبود بخشیده و تصمیمگیری

از اقدامات بســیار مهم ســازمان اســت که طی آن ســازمان

فروش فرآوردههای ویژه تولیدی پاالیشگاه

فــروش را بــا خطــای کمتــر و دقــت بیشتــری فراهــم کــرده

بایســتی اطالعــات مرتبــط بــا درک مشــتریان از سیســتم

دادور افــزود :مدیریــت بازاریابــی و فــروش شــرکت بــا
تجزیه و تحلیل اطالعات فروش در ســالهای گذشــته و در

است.
دادور بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه بهبــود ســطح
کارایــی در ایــن الگوریتــم ،بــا اســتفاده از یادگیــری هدایــت

برای بررسی دقیقتر سایر عوامل

راستای تحقق اهداف شرکت و خط مشیهای تعیین شده
مالــی بــا مدنظــر قــراردادن محدودیتهــای احتمالــی و بروز

تأثیرگذار بر روند ارزیابی و برآورد

اتفاقات پیشبینی نشده موثر بر فرآیند عرضه و فروش ،از

قیمت فرآوردهها ،کارگروه تعیین قیمت

ابتدای سال جاری برنامه فروش را با هدف افزایش فروش

فرآوردهها ،از طریق دنبال کردن نشریات

بهینــه نســبت به ســالهای قبــل تدوین کرد و توانســت به

فنــی و بنیادی ،تعــداد نرونهای الیــه ورودی ،تعداد الیهها

معتبر جهانی و اخبار و اتفاقات روز،

ســطح درآمــد مدنظــر خــود در ســال برســد و در تابســتان

و نــرون هــای پنهــان ،توابــع تبدیــل الیههــا ،پیشپــردازش

بهصورت دقیق و مستمر وضع بازار

شــده ،یــک مــدل شــبکه عصبــی بــرای «پیشبینــی ماهانــه
قیمت فرآوردههای نفتی» ،توسعه داده شده است ،عنوان
کــرد :در فرآینــد توســعه ایــن مــدل ،تأثیــر انــواع متغیرهــای

مناســب دادههــا ،تقســیمات مختلف دادهها بــرای انتخاب
مجموعههــای آمــوزش و آزمایــش ،بهبــود یافتــه و شــرایط
مناســبی بــرای پیشبینی رونــد قیمت فرآورده فراهم شــده
اســت.وی اضافــه کــرد :بــرای بررســی دقیقتــر ســایر عوامل
تأثیرگذار بر روند ارزیابی و برآورد قیمت فرآوردهها ،کارگروه

نفت و انرژی در داخل و خارج از کشور
را بررسی کرده است و با جمعآوری و
دستهبندی اطالعات کسب شده ،به
پایش آنها میپردازد

امســال موفــق به فروش  627هــزار متریک تن از  4فراورده
ویژه تولیدی پاالیشگاه شد.
تأمین بودجه مصوب سه ماهه دوم
وی در پایــان گفــت :در زمینــه بازاریابــی و فــروش در
راســتای تأمیــن وجــه مالــی بودجــه مصــوب بــا اســتفاده از
برنامههــای تدویــن شــده از قبــل بــرای فــروش کــه حاصــل
تحلیــل و بررســی دقیــق وضــع بــازار و عوامــل درون و برون

تعییــن قیمــت فرآوردههــا ،از طریــق دنبــال کردن نشــریات
معتبــر جهانــی و اخبــار و اتفاقــات روز ،بهصــورت دقیــق و

را پایــش کــرده و تعییــن کنــد تــا چــه میــزان قادر به بــرآورد

ســازمانی تأثیرگــذار بــر آن اســت و همچنیــن شناســایی

مســتمر وضع بازار نفت و انرژی در داخل و خارج از کشــور

نیازهــای مشــتریان بــوده اســت؛ چــرا کــه اگر وضع شــرکت

ریســکها و فرصتهای موجود و مدنظــر قراردادن موضوع

را بررســی کرده اســت و با جمعآوری و دستهبندی اطالعات

در این زمینه حالت نامطلوبی باشــد ،میتواند شــرکت را با

رشــد روزافــزون میــزان فروش و صادرات پاالیشــگاه ســتاره

کسب شده ،به پایش آنها میپردازد.

بحران فروش و صادرات مواجه سازد.

خلیجفــارس ،عــاوه بــر تأمیــن بودجــه تصویــب شــده در

سنجش میزان رضایت مشتریان
مدیرعامــل شــرکت نفت ســتاره خلیجفــارس با تأکید

وی ادامــه داد :در رابطــه بــا ایــن امــر مهــم مدیریــت
بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیجفارس با تنظیم

مدت اخیر ،توانســتیم  25درصد بیشــتر نیز نســبت به آن،
درآمدزایی داشته باشیم.
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روزملی

وژیهانهم

گزارش عملکرد صادرات صنایع شیر ایران از ابتدای
شکلگیریتاکنون
شرکت صنایع شیر ایران از سال  1378پس از قطع واردات پنیر و خودکفایی در تامین نیازهای این محصول با صادرات رسمی محصوالت تولیدی خود به  5کشور جهان صادرات
لبنیات کشور را بنیانگذاری کرد و بیش از  20سال است که این شرکت در حوزه صادرات با استراتژیهای بلند مدت و منعطف محصوالت خود را به بیش از  34کشور جهان صادر
کرده است.
پرچــمداری پــگاه در بازارهــای جهانــی بــه عنــوان یــک برنــد

همچنیــن کشــورهای حــوزه  CISوجود دارد که شــرکت صنایع

حداقل  10درصدی در صادرات در مقایسه با سال قبل خود

معتبر ایرانی باعث توجه کشورهای جهان به خرید نیازهای

شــیر ایــران (پــگاه) با تمرکز بر فرصتهای بالقــوه و تبدیل آنها

بــوده و ایــن رونــد قطعــا ًحفظ خواهد شــد .از ابتدای شــروع

خــود از ایــران اســامی شــده ،به طــوری کــه ارزش صادرات

به بالفعل در سالهای اخیر موفق به صادرات به بیش از 34

فعالیتهــای صادراتــی پــگاه از  1378تاکنــون بیــش از 130

لبنیــات کشــور در ســال ،بالغ بــر  800میلیــون دالر ارزآوری

کشوردنیا شده است از جمله مقاصد صادراتی پگاه  ،کشورهای

 SKUبــه وزن یــک میلیــون تــن و بــه ارزش  1.5میلیــارد دالر

شــده اســت .از افتخــارات صادراتــی پگاه میتوان بــه موارد

عراق -افغانســتان -پاکستان -روسیه – گرجستان -قزاقستان-

صادر شــده اســت .این توفیقات در حالی به دســت آمد که

ذیل اشاره کرد:

ارمنستان -نخجوان -آذربایجان -قطر -تاجیکستان -قرقیزستان-

در ســالهای اخیــر مشــکالت فراوانــی در مســیر صــادرات از

 -اولین صادرکننده رسمی محصوالت لبنی ایران

مالزی -کویت -سوریه-عمان -بحرین –یمن – فلیپین – ژاپن –

طریــق مراجــع داخلی و محدودیتهای ناشــی از تحریمهای

 -پنج دوره معرفی به عنوان واحد صادرکننده نمونه کشوری

کانادا – اتریش – انگلستان – مصر – تایلند – ونزوال – ترکیه

ظالمانه استکبار جهانی و اخیرا ًکرونا وجود داشته است که

 -یک دوره معرفی به عنوان واحد صادرکننده ممتاز کشوری

– ازبکستان – عربستان – تاجیکستان – لبنان  -ترکمنستان

به بخشی از آنها اشاره میشود:

 -ســه دوره حائــز رتبــه برتر در رتبهبندی  500شــرکت بزرگ

– اریتره و اتیوپی هستند.

کشور

 -صــدور بخشــنامههای خلــق الســاعه و مکــرر و بعضــا ً

بــا تمــام مشــکالت موجــود در حــوزه صــادرات کشــور

متناقض بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز حاصل

شرکت صنایع شیر ایران در یک دهه اخیر با تالش مستمر،

از صــادرات و پیچیــده کــردن فرآینــد اخذ وجــه وجوه حاصل

صادراتی پگاه پتانسیلهای زیادی در کشورهای همسایه ایران

برنامهریــزی الزم و اســتفاده از تــوان متخصــص و مجــرب و

از صادرات.

از قبیــل عراق و افغانســتان و کشــورهای حوزه خلیــج فارس و

خطــوط تولیــدی مدرن و به روز خود ،موفق به کســب رشــد

بــا توجــه بــه رصــد بازارهــای منطقــه در مــدت فعالیــت
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 -اختالل در بازار ارز و تاثیر آن بر تامین و ترخیص مواد

اولیه و در نتیجه مواجه شــدن با فرصتهای از دســت رفته
فروش متعدد به دلیل کمبود مواد اولیه
 افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن محصوالت لبنیکه ناشی از افزایش نرخ ارز رسمی و ایجاد مشکل در واردات
نهادههای دامی
 ضعــف در برقــراری تعرفــه ترجیحــی بــرای صــادراتمحصوالت لبنی ایرانی به کشورهای همسایه
 شــرایط ســخت و زمانبر برای اعطای تسهیالت با نرخبهره پایین به صادرکنندگان
 تخصیص نیافتن یارانههای صادراتی برای پشــتیبانیاز صادرکنندگان
 نبــود تفاهــم و همافزایــی بــرای ایجــاد اتحادیههــایصادراتــی بــا پشــتوانه و ضمانــت اجرایــی بــرای هماهنگــی و
قویتر کردن شرکتهای صادرکننده
 تشریفات اداری پیچیده و زمان بر برای اخذ مجوزهایمحمولههای صادراتی از مراجع دولتی
 تخصیص نیافتن یارانه حمل به محمولههای صادراتی نبود نهادی اجرایی و نظارتی برای جلوگیری از عرضهصادراتی محصوالت لبنی کم کیفیت و جلوگیری از تخریب
حمل و نقل بینالملی و هراس برخی مشتریان از تعامل با

شــیر ایران مطرح اســت .لذا تمام تالش تیم لجستیکی پگاه

 -اســتمرار مشــکالت سیســتمهای بانکــی کشــور بــرای

شــرکتهای ایرانی و  ....اشــاره کرد  .با شــیوع بیماری کرونا

بــر رعایــت دقیق این موضوع اســت .لذا برنامهریزی علمی از

انجام تبادالت بینالمللی بانکی برای تبادل اعتباری ،اسنادی

طی چند ماه اخیر در حوزه صادرات ،مشکالت و چالشهای

سفارشگذاری مشتریان صادراتی تا تولید و ارسال به موقع

متعددی از قبیل بسته شدن مرزهای مشترک با کشورهای

محمولههــا بــرای ایشــان تابــع زیرســاختهایی اســت که در

از آنجــا کــه ســبد محصــوالت صادراتی پگاه بــا بیش از

همسایه که بازارهای اصلی پگاه هستند ،کاهش مصرف به

ســالهای اخیر از ســوی برند معظم پگاه پیادهســازی و اجرا

 130کد محصول برای مشــتریان منطقه بســیار رنگین است

دلیــل محدودیتهــای تــردد ،تعطیلی کامل بانکهــا و مراکز

شده است.

و سیاســت شــرکت صنایــع شــیر در ســالهای اخیــر تولیــد

تجــاری کشــورهایی که مقصد صادراتــی کاالی ایرانی بودند،

محصــوالت جدید منطبق بر ذائقــه بازارهای هدف صادراتی

اشاره کرد.

نام محصوالت ایرانی در بازارهای صادراتی هدف.

و یوزانسهای کمبهره بینالمللی

با علم به این موضوع که صادرات ،اقتصاد هر کشوری
را میســازد و در ســال مزیــن بــه شــعار جهش تولیــد میتوان

بوده است ،این شرکت محصوالت خود را در گروههای پنیر،

شــرکت صنایع شــیر ایــران از ابتدای شــروع مشــکالت

از توســعه صــادرات به عنــوان عاملی کلیدی برای تحقق این

خامــه ،شــیر ،ماســت ،دوغ ،کره ،شیرخشــک ،پــودر آب پنیر

تحریم با توان اجرایی متعهد و متخصص در بدنه ســازمانی

شــعار نام بــرد؛ هر گونه اعمال موانــع و محدودیتها دراین

و انواع نوشــیدنیها ودســرها به بازار عرضه کرده اســت که

خود روشها و فرآیندهای مختلفی را برای دور زدن تحریمها

مســیر آثــار مخربی بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان به

تنــوع و کیفیت بســیار باالی محصوالت ســبب جایــگاه ویژه

بــه کار بســته و ســعی کــرده اســت در برخــورد بــا مشــکالت

وجــود خواهــد آورد ،زیرا اعمال عــوارض و تعرفههای گمرکی

هیچگاه اســتراتژی ســازگاری را دنبال نکند .حمایت و تالش

غیرعلمــی و غیــر تخصصــی ســهم بــازاری کــه ســالها بــرای

بــا توجــه به برنامه جامع صادراتی پگاه برای شناســایی

بــرای تامیــن اقــام مــورد نیــاز تولیــد خــود از تولیدکننــدگان

بدست آوردن آن وقت و هزینه صرف شده و باعث ارزآوری

و تحقیقــات بــازار و ورود بــه بازارهــای جدیــد درکشــورهای

داخلــی ،قیمتگــذاری متناســب بــا نیــاز بازارهــای هــدف،

قابــل توجهــی به کشــور شــده را با مشــکل مواجــه میکند و

قاره آفریقا و خاور دور اســت .البته در صورت رفع مشــکالت

اســتفاده از ظرفیــت مشــتریان صادراتــی در تعامالت تجاری

عمال حیات بســیاری از واحدهای تولیدی و اشــتغال جوانان

موجود از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور ،حضور در بازار

فی مابین توانســته در این ســالها راهکارهای مناسبی برای

این کشور را به خطر میاندازد .الزم به ذکر است  25درصد

کشــورهای اروپایــی در برنامههــای آینده این شــرکت اســت.

ادامه حیات این برند معظم باشــد و ســبب شکســت حلقه

فروش مجموعه صنایع شیر ایران به بازارهای جهانی ارسال

الزم بــه ذکــر اســت :برنــد پگاه ،ســابقه صادرات بــه آمریکا و

ظالمانه تحریمهای آمریکایی بوده است.

میشــود کــه کاهــش این میزان از صادرات ســبب تعطیلی و

محصوالت پگاه در بازارهای صادراتی شده است.

در خصــوص شــیوع بیمــاری کرونا نیــز مجموعه پگاه با

ایجاد ظرفیت خالی در کارخانجات تولیدی و در پی آن تاثیر

اصوال ًرقبای پگاه به دو دسته تقسیم میشوند :رقبای

رعایــت کلیــه پروتکلهای بهداشــتی ابالغی از ســوی مراجع

مســتقیم بر اشــتغال و در نتیجه آن بیکاری جوانان خواهد

داخلــی و خارجــی .از رقبــای ایرانــی برنــد پــگاه میتــوان بــه

کانادا را نیز در کارنامه خود دارد.

رســمی داخلــی و کشــور واردکننده از تولید تــا حمل و نقل و

داشــت .این در حالی اســت که اغلب کشورهای صادرکننده

شــرکتهای کاله ،میهن و صباح اشــاره کرد و در حوزه رقبای

تحویل محمولههای صادراتی در کنترل کامل توانسته است

لبنیــات از حمایتهــا و مشــوقهای مســتقیم دولتــی بــرای

خارجی با توجه به بازارهای هدف میتوان به تولیدکنندگانی

از زمــان شــروع بیمــاری کرونــا تاکنون موفق عمل کنــد و در

توســعه صــادرات و افزایــش ســهم تولیــدات کشــور متبــوع

از کشورهای عربستان ،کویت ،ترکیه ،مصر و پاکستان اشاره

دفــاع از ســامتی مشــتریان صادراتــی خــود از هیــچ تالشــی

خــود در بازارهــای جهانی برخوردار هســتند؛ ولی متاســفانه

کرد.

دریغ نکند .با تدابیر اندیشیده شده این چالشها تبدیل به

بــا تصمیمــات احساســی و غیرکارشناســی صادرکننــدگان

فرصت شد و خوشبختانه شاهد رشد حدود  30درصدی در

ایرانــی همــواره از تهدیدها و محدودیتهــای دولتی نگران و

صادرات پگاه نسبت به سال  1398بودهایم.

آسیب دیدهاند .امیدواریم با درک اهمیت صادرات در تحقق

تحریمهــای ظالمانــه آمریکایــی در چنــد ســاله اخیــر
مشــکالت فراوانــی را بــرای تولیدکننــدگان و تجــار ایرانــی بــه
همراه داشــته اســت و قطعا شــرکت صنایع شیر ایران نیز از

از آنجــا کــه ماهانــه صدهــا محمولــه لبنــی پــگاه بــرای

فرمایش مقام معظم رهبری در سال جهش تولید ،مسئوالن

این مشــکالت مســتثنی نبوده اســت .از اهم این مشــکالت

مشــتریان صادراتــی ارســال میشــود ،حفظ زنجیره ســرما از

ذیربط به خصوص در وزارت صمت نگاه کارشناسی و حمایت

میتوان به مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات،

تولید تا مصرف و تاکید بر تازهخوری محصوالت همیشه برای

گونــهای را از صــادرات کشــور بــه خصــوص در حــوزه صنعت

مشــکالت حــوزه بانکــی و نقــل و انتقــال ارز در معامــات

برنــد پــگاه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده اســت و به

لبنیات که مقام نخســت را در صادرات صنایع غذایی کشــور

تجــاری و افزایــش هزینــه انتقال پــول ،باالبــودن هزینههای

عنوان یکی از ارکان اصلی در استراتژیهای صادراتی صنایع

به خود اختصاص داده ،داشته باشد.
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مدیرعامل شرکتگلتاش :در بخش تولید مشکلی
نداریم

شکاف عمیقی بین بخشهای باالدستی و پاییندستی صنایع شوینده،آرایشی و بهداشتی وجود دارد

كارشناسان معتقدند :صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی با وجود همه مشكالت به وجود آمده برای تولید در سالهای اخیر و تحریمها ،با كمترین دشواری مواجه شد؛ به طوری
كه بازار هیچگاه از محصوالت تولیدی خالی نشد و درباره كمبود این لوازم هیچ نگرانی به وجود نیامد.تحریمها هرچند مشكالت متعددی برای صنایع كشورمان ایجاد كرد ،اما
برخی فعاالن صنایع شوینده ،آرایشی و بهداشتی از این تهدید فرصتی ساختند تا از شدت مشكالت بكاهند .این موضوع بهانهای شد تا با توفیق افشارنژاد ،مدیر شرکت گلتاش
(تولیدکننده مواد و محصوالت شوینده و پاك كننده بهداشتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط) به گفتوگو بنشینیم که در ادامه شرح آن میآید:
محصــوالت شــوینده ایرانی تا چــه حد توان
رقابت با سایر تولیدکنندگان مطرح جهانی را دارند؟

بــازار هــدف شــما به عنــوان یــک صادرکننده
نمونه کدام کشورها بوده است؟

فراهم نشده است .انتظار است دولت سیزدهم روابط
جهانی و روابط منطقهای کشــور ما با ســایر کشورها را
تقویت کند.

پشتکار و دانش تولیدکنندگان داخلی محصوالت

صــادرات شــرکت گلتــاش عمدتــا بــه بازارهــای

شوینده طی سالهای اخیر و حضور پررنگ محصوالت

مختلف از جمله کشورهای آسیایی و حوزه  CISانجام

چــه کمبودهایــی در زمینــه تولیــد صنایــع

شوینده با برندهای ایرانی از جمله صابون ،مایع و فوم

شــده و مذاکرات برای حضور در کشــورهای شرق آسیا

شــوینده در کشــور وجود دارد که امکان توســعه این

دستشــویی ،شــامپو و  ...نشــاندهنده کیفیــت قابــل

و آفریقــا در حــال انجــام اســت کــه به زودی بــه نتیجه

محصوالت را از تولیدکنندگان سلب کرده است؟

قبول و در حد محصوالت مطرح جهانی این محصوالت

نهایی خواهد رسید.

بوده و اســتقبال مصرفکنندگان از محصوالت داخلی
نســبت به گذشــته افزایــش یافته اســت .همچنین در

انتظار شما از دولت سیزدهم در زمینه حمایت
از صادرات محصوالت شوینده و بهداشتی چیست؟

برخــی گروه محصوالت شــوینده ،تولیــدات داخلی در

عمــده تریــن مشــکل مــا ایــن اســت کــه بــه دلیــل

کنار قیمت مناســب ،کیفیتی به مراتب باالتر از برخی

چالشها و موانعی که بر ســر راه دیپلماســی اقتصادی

برندهای جهانی را دارا هستند.

کشــور بــه وجود آمده  ،شــرایط مطلوبی بــرای صادرات
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برخــی بــه اشــتباه تصور میکنند کــه بخش تولید
کشور با مشکالت زیادی مواجه است؛ اما ما در بخش
تولیــد مشــکلی نداریــم .در واقع کمبود جــدی در تولید
مــواد شــوینده نداشــته و در صــورت تامیــن مــواد اولیه
تولیدات خود را افزایش و توسعه خواهیم داد.
آیا مصرفکنندگان ایرانی در سالهای اخیر

بــه قــدری به تولیدات ایرانی اعتمــاد کردهاند که بازار
محصوالت وارداتی و قاچاق تحت تاثیر قرار بگیرد؟

باالدســتی بــه نحــو مناســبی در اختیار صنایــع تکمیلی
پایین دستی قرار نگرفته و در نتیجه شکاف عمیقی بین

رفتار مصرفکننده ،برآیند مجموعهای از مولفههای

بخشهای باالدستی و پاییندستی وجود داشته و روز

مختلــف اســت و بــرای این که مــردم به ســمت کاالهای

به روز عمیقتر میشود .همچنین به دلیل حساسیت

توفیق افشار نژاد :رفتار مصرفکننده،
برآیند مجموعهای از مولفههای

ایرانی رغبت نشان دهند ،باید فاکتورهای متعددی را در

باالی فرموالسیون محصوالت شوینده بهداشت فردی

نظــر گرفــت که مهمترین آنها نســبت کیفیت و قیمت

و به منظور جلوگیری از بروز حساســیت ،الزامی است

اســت .چنانچه به ســمت کیفیســازی تولیــدات داخلی

مــواد اولیــه مصرفــی دارای باالتریــن کیفیــت و مطابــق

سمت کاالهای ایرانی رغبت نشان

برویم ،نیاز مســتقیم به قوانین و مقررات محدودسازی

بــا اســتانداردهای جهانــی باشــند .علیرغم تــاش برای

واردات نخواهیــم داشــت ،چــرا که در این شــرایط تقاضا

تامیــن کلیــه مــواد اولیــه از داخل ،متاســفانه بــه دلیل

دهند ،باید فاکتورهای متعددی را در

بــرای کاالی خارجــی کاهش پیدا کرده و واردات به صرفه

نبود امکان تولید برخی مواد اولیه مورد نیاز در کشور،

نخواهــد بــود .بــرای مثــال در حــال حاضر کیفیــت باالی

ناچــار بــه خریــد برخی مواد اولیه از کشــورهای خارجی

محصــوالت داخلــی در برخی گروههــای کاالیی همچون

بوده و متناسب با افزایش قیمت ارز هزینه خرید مواد

صابــون و مایــع دستشــویی در حــدی اســت کــه علیرغم

اولیه نیز افزایش مییابد.

مختلف است و برای این که مردم به

نظر گرفت که مهمترین آنها نسبت
کیفیت و قیمت است

وجــود محصــوالت خارجــی ،تمایــل مصرفکننــدگان بــه
خرید و استفاده از محصوالت تولید داخل افزایش یافته
است.
صنایع باالدستی طی سالهای اخیر توانستهاند
نیاز شما را به مواد اولیه به طور کامل برطرف کرده و آنرا
با قیمتهای مناسب در اختیار شما قرار دهند؟
زنجیــره تامیــن مــواد اولیــه و چرخــش آن در کل
زنجیره ،با مشکل جدی روبرو است .در حقیقت صنایع
باالدســتی و پاییندســتی هر دو دچار مشکالت خاص
خــود هســتند ولــی صنایــع باالدســتی به ایــن دلیل که
اکثرا دولتی بوده و از حمایت دولت برخوردار هســتند
کمتر دچار مشکل میشوند .متاسفانه تولیدات صنایع
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درآمد حاصل از

صادرات چادرملو،
تضمینکننده

اجرای طرحهای
توسعه

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ضمن

ســنگ آهن بر اســاس عیار آن و طبق نرخهای مصوب اعالمی

اعــام میــزان صــادرات و درآمــد ارزی آن در شــش ماهــه اول

انجام میگیرد چون کنســانتره،گندله و آهناسفنجی را با نرخ

وی بــا اعــام این کــه چادرملو همواره محصــوالت خود را

امســال به تشــریح اهداف کلــی صادرات چادرملــو پرداخت و

مصوب به فروش میرسانیم ،لذا نمیتوانیم سنگآهن را به هر

از طریــق بــورس عرضــه میکنــد و اولویت را در تامیــن نیازهای

گفــت که کســب درآمد ارزی به منظور تامیــن مالی طرحهای

قیمتی خریداری کنیم.

شرکت چادرملو یکی از پیشگامان موفق بومیسازی است.

کارخانجات داخلی قرار داده است ،گفت :این شرکت در حال

توسعه  ،دفاع از موقعیت خود در بازار در مقابل صادرکنندگان

مدیر بازرگانی شرکت چادرملو همچنین از دستوری بودن

حاضــر یک میلیون تن شــمش تولید میکنــد که تمامی فروش

موجود داخلی و منطقه ،بهرهمندی از بیشترین ظرفیت تولید

نرخهــا و ســهمیهها انتقــاد کــرد و آن را مانعــی بر ســرراه ایجاد

داخلی را از طریق بورس به فروش میرساند و بخشی را نیز با

بــرای افزایــش صــادرات ،ارزیابی فناوریهــای جدید در تولید

باالنس عرضه و تقاضا در صنایع معدنی کشور برشمرد.

هدف تامین ارز به خارج از طریق مزایده صادر میکند.

با رویکرد افزایش بهرهوری و تنوع گریدهای شمش تولیدی،

وی معتقد است:با نرخهای دستوری توجیه عرضه بسیار

او از برندســازی محصوالت این شــرکت خبر داد و گفت:

افزایــش شــهرت و برندســازی بینالمللی ،ارزیابــی گریدهای

پایین اســت و اگر قرار بر اعمال نرخ دســتوری برای کنســانتره

شــمش چادرملــو در بازارهــای جهانــی بــا نــام( ) CMICعرضــه

جدیــد بــرای تولیــد )تنــوع محصــول( ،و افزایش مشــتریان با

باشــد ،شــرکتهای تولیدکننــده کنســانتره نیــز انتظــار دارنــد

میشود و صرفا نیز از طریق مزایده به فروش میرسد.اطمینان

رویکــرد تنوع بازارهای صادراتــی از جمله اهداف کال ًصادرات

خریــد ســنگ هم دســتوری باشــد ،در حالحاضرمعــدنداران و

افــزود :ایــن شــرکت یکــی از موفقتریــن شــرکتهای معدنــی و

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو است .
دکتــر حســین اطمینــان ،معــاون بازرگانــی چادرملــو در

فروشندگان سنگآهن در تالش هستند سنگآهن خود را به

صنعتــی کشــور اســت کــه تاکنــون بــه تمــام تعهــدات خــود در

نرخجهانی بهفروش برسانند ولی ما موظف به عرضه محصول

خصــوص تعهدات برگشــت ارز حاصل از صــادرات و ثبت آن در

گفتوگــو بــا عصراقتصــاد ،میــزان صــادرات شــمش فــوالدی
چادرملو در نیمه اول امســال را  172هزار و  465تن اعالم کرد
وگفت  :چادرملو در شــش ماهه اول ســال جاری ،بالغ بر 456
هزارو  261هزارتن شــمش فوالدی تولید کرده که بخش عمده
آن از طریق بورس کاال در بازار داخلی عرضه شده است.
وی افــزود :میــزان درآمد ارزی چادرملــو از محل صادرات
شمش فوالدی بالغ بر  100میلیون و  415هزار دالر بوده است

سامانه نیما عمل کرده و از اینکه در این شرایط بحرانی توانسته

حسین اطمینان :میزان درآمد ارزی
چادرملو از محل صادرات شمش فوالدی
بالغ بر  100میلیون و  415هزار دالر بوده
است که صرف تامین نیاز ارزی اجرای
طرحهای توسعه شرکت خواهد شد

که صرف تامین نیاز ارزی اجرای طرحهای توسعه شرکت خواهد

است بخشی از نیاز ارزی کشور را مرتفع سازد ،برخود میبالد.
وی تمرکــز بر اکتشــاف بــر پهنههای جدیــد را از جمله مهمترین
اولویتهــا و دغدغههــای مدیریــت ارشــد دانســت و تصریــح
کــرد در همیــن راســتا اقــدام بــه خریــد  8دســتگاه ماشــینآالت
حفــاری عمیــق کردهایــم کــه تا کنــون  4دســتگاه آن وارد کشــور
و در نقــاط هــدف مســتقر شــدهاند  .وی در عیــن حــال تصریــح
کــرد :چــون اکتشــافات هزینهبــر اســت و گاهــا جذابیــت زیادی

شــد .اطمینــان بــا اعــام اینکه چادرملــو از جمله شــرکتهایی

بــا نرخ دولتی هســتیم که خود زمینه کاهــش درآمدها و لطمه

بــرای بخشخصوصــی نــدارد ،لذا بهنظرمیرســد کــه باید دولت

اســت کــه زنجیــر ه فــوالد از معــدن تــا محصــوالت نهایــی را در

به صنایع معدنی کشــور اســت.اطمینان با تاکید بر اینکه باید

مشــوقهای زیــادی برای بخش خصوصــی درنظر بگیرد مثال اگر

اختیار دارد و همواره نگرش مدیران ارشــد شــرکت در راســتای

نرخها و ضرایب اصالح شود و راه دیگری متصور نیست ،افزود:

پهنهای اکتشاف شد ،بخش خصوصی هم در آن مشارکت کند

ارزشآفرینــی و ایجــاد ارزشافــزوده در زنجیرهفوالداســت؛

امروز قیمت کنسانتره در ایران نسبت به قیمتهای جهانی 10

و ســهیم شود.معاون بازرگانی چادرملو همچنین درباره معدن

تصریح کرد  :چادرملو در استراتژی فعالیتهای خود ،دستیابی

درصــد ،گندلــه  7درصــد وآهن اســفنجی  3درصد کمتر اســت،

 D19نیز گفت :عملیات باطلهبرداری آغاز شــده و خوشــبختانه

بــه ذخایــر جدیــد معدنــی را در اولویــت اهــداف خود قــرار داده

لــذا پیشــنهاد ما ،اصــاح قیمتها به شــکل منصفانه و پلکانی

از ســرعت مناســبی نیز برخوردار اســت  .وی با تاکید بر اینکه

اســت .عــاوه بــر آن شناســایی تامینکننــدگان ســنگآهن از

بــا هــدف جلوگیری از ورود شــوک به بازار اســت.مدیر بازرگانی

چادرملو در انجام اکتشافات در اقصینقاط کشور آمادگی دارد و

ک مقیاس منطقه و یا ســایر تامینکنندگان سنگ
معادن کوچ 

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین بحث تحریمهای

انتظار دارد اجازه عملیات اکتشافی داده شود ،افزود :امروز اگر

نیز از مهمترین برنامههای چادرملو است .وی با اشاره به اینکه

فعلــی و مشــکل خریــد تجهیــزات را یادآور شــد و تصریــح کرد:

از معادن و پهنههای جدید غافل شویم ،چند سال دیگر شاهد

مدیریــت جدیــد شــرکت ،از بــدو ورود دســتور موکــد بــر تهیه و

نقطهقوت ما ،بومیسازی است که تا حدود بسیار زیادی بحث

اتمام ذخایر و درنهایت کاهش تولید فوالد خواهیم بود که این

خریــداری ســنگآهنهای موجــود در بــازار و بــه ویــژه معــادن

تحریمها را خنثی کردهایم .به عنوان مثال ،در بخش کنسانتره

یک تهدید استراتژیک برای کشور است .بنابراین باید پهنههای

ک مقیــاس را داد ه اســت و ما نیز فرآیند خریــد را با اعالم
کوچــ 

و برخــی دیگر ازبخشهــای کارخانجات مربوطه ،به خودکفایی

معدنی کشور در اختیار تیم اکتشافی معادن قرار گیرد .این مهم

فراخوان انجام دادهایم و همچنان ادامه میدهیم ،افزود :خرید

کامــل رســیدهایم و تقریبــا به خارج وابســته نیســتیم ،بنابراین

راه برونرفت از تهدیدهای فعلی است.
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تولید پراید درایران متوقف شده اما صـادرات به عـراق
ادامه دارد
سایت اینترنتی نمایندگی فروش محصوالت سایپا در

کریمی گفت :از آنجا که بیشترین کاربری خودرو پراید

کشــور عــراق وجــود دارد کــه با مراجعــه بــه آن و البته دیگر

در عــراق ،اســتفاده در حمــل و نقــل درون شــهری و نــاوگان

سایت های معتبر خرید و فروش خودرو در عراق مشخص

تاکسیرانی است ،در دسترس و ارزان بودن خدمات پس از

حدود  ۷هزار دالر به پراید ۱۳۱تعلق دارد؛ بنابراین باید توجه

می شــود که خودرو پراید در این کشــور به قیمت حدود ۷

فروش ،یک موضوع مهم و پراهمیت برای مالکان و رانندگان

داشــت کــه مناســبات بــازار خــودرو در ایــران و عراق یکســان

به حساب میآید.

نیست و مقایسه آنها به اشتباه محاسباتی منجر خواهد شد.

هزار دالر (بیشتر از  ۱۸۰میلیون تومان) فروخته می شود.
به گزارش سایپانیوز ،علی کریمی معاون صادرات گروه

وی اظـــهـــــار کـــــرد :درحــال حاضـــــر تمــام شــرکتهای

باید یک هشتم (حدود سه هزار دالر) قیمت داشته باشد!
وی ادامــه داد :در عــراق کمترین قیمت خودرو با قیمت

کریمــی گفــت :یکــی دیگــر از موضوعاتی که بایــد به آن

خودروسازی سایپا ضمن اعالم خبر فوق افزود :مبلغ حدود ۷

خودروسازی ،محصوالت خود را با شرایط اعتباری و اقساطی

آشنایی داشت ،نحوه محاسبات مرسوم مالی در عراق است،

هزار دالر ،قیمت پایه پراید است و تنها محصولی است که به

در بــازار عــراق عرضــه مــی کننــد و تنهــا خودرویی کــه فروش

به عنوان مثال اگر با این موضوع آشــنا نباشــید که عراقیها

صورت نقدی عرضه می شود و شرایط فروش اقساطی ندارد.

نقــدی دارد ،پرایــد اســت .معــاون صادرات ســایپا با اشــاره به

به صد دالری «یک ورق» می گویند یا اینکه محاسبات دینار

کریمــی ادامــه داد :تاکنــون  ۱۶۰هــزار دســتگاه خــودرو

برخی اظهارنظرهای نادرست درباره شرایط فروش و استقبال

را بــه صــورت خالصــه درج مــی کننــد ،فکــر مــی کنید خــودرو

پراید به بازار عراق صادر شده و در حال حاضر نیز تولید این

از خودرو پراید در عراق گفت :متاســفانه آنچه که گاه باعث

پراید در وب ســایت پر مخاطب «ســوق المفتوح»  ۷۴۰دالر

محصول در ســایت اســکندریه عراق به صورت ســی.کی.دی

انتشــار اخبار کذب و نادرســت از شــرایط فروش محصوالت

قیمتگذاری شده است؛ در حالیکه این خودرو شماره گذاری

(قطعــات ارســالی از ســایپا) ادامــه دارد .وی افزود :محبوبیت

گروه خودروسازی سایپا در عراق می شود ،به دالیلی از جمله

پرایــد ۱۳۱در بــازار عــراق به ســه دلیل اســت کــه مهمترین آن

مشــکل ترجمه ،عدم آشــنایی با شرایط بازار عراق و مهمتر از

قیمت رقابتی در مقایســه با محصــوالت دیگر تولیدکنندگان

همه ،مقایسه با بازار خودرو در ایران است.

شده و آماده استفاده  ۷۴۰۰دالر است.
وی افــزود :گاه تصاویــری منتشــر مــی شــود از امکانــات
متفــاوت خودروهــای ایرانــی در بــازار عــراق از جملــه اینکــه

جهانی است .معاون صادرات سایپا با بیان اینکه مبلغ حدود

کریمــی تشــریح کــرد :به عنوان مثال محاســبه میکنند

روی خــودرو پرایــد ،مالتــی مدیا (نمایشــگر) نصب شــده؛ این

 ۷هزار دالری پراید ،کمترین قیمت یک خودرو صفر کیلومتر

کــه یــک خودرو بــا گیربکس اتوماتیــک در ایــران  ۸۰۰میلیون

امــر صحیــح اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن امکانــات

در بــازار عراق اســت ،اظهار کــرد :دیگر دالیل محبوبیت پراید

( ۸برابر پراید) است ،در حالی که همان خودرو اتوماتیک در

بــه درخواســت مشــتری روی خــودرو نصــب شــده و همــان

در عراق «در دسترس» بودن و «ارزان بودن» قطعات یدکی

بازار عراق  ۱۵تا  ۲۵هزار دالر قیمت دارد ،بعد این دو قیمت

مالتــی مدیــا  ۲۵۰دالر بــه قیمــت خــودرو اضافــه خواهــد

در این کشور است.

را تناسب بسته و کشف قیمت می کنند که پراید هم در عراق

کرد .
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روزملی

وژیهانهم

ثبت باالترین آمار جذب سـرمایهگـذاری
در منطقه ویـژه خلیج فـارس در6ماه نخست سال
مناطق ویژه اقتصادی در کشــورهای مختلف از جنبههای گوناگون حائز اهمیت هســتند .این مناطق بیشــتر در ســواحل دریاهای آزاد قرار دارند ،به عنوان محلی امن برای
سرمایهگذاری به شمار میآیند؛ زیرا از یک سو ،زیرساختهای اساسی مانند آب ،برق ،گاز ،راه دسترسی و ...برای سرمایهگذاران فراهم است و از سوی دیگر ،تجارت وواردات
و صادرات سریع و آسان در مناطق ویژه انجام میشود .در ایران نیز چندین منطقه ویژه اقتصادی وجود دارند که در میان آنها ،منطقه ویژه خلیج فارس توانسته است از نظر
جذب سرمایهگذاری بهترین عملکرد را داشته باشد و به محلی مناسب جهت سرمایهگذاری تبدیل شود.
در این خصوص ،خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی

دهیــم ،ابتــدا باید بــه نیازهای ســرمایهگذار بــه عنوان

ایمیدرو نیز در سال قبل سفری به منطقه ویژه خلیج

«فلــزات آنالین» با حســن خلــج طهرانی ،مدیرعامل

اصــول اولیــه توجه کنیم .به طور کلی ،ســرمایهگذاران

فــارس داشــت و از ایــن منطقــه و ســایت توســعه آن

منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایع معدنــی و فلزی خلیج

بــرای فعالیــت در هــر حوزه بــه ویژه تولیــدی و تجاری،

بازدید کرد که در این بازدید ،امکانات ســایت توســعه

فارس به گفتوگو نشســته اســت که مشــروح آن را

بــه زیرســاخت بــه عنــوان مهمتریــن اصــل جــذب

مطــرح و بررســی شــد .در حــال حاضــر ،بــرای اینکه در

ســرمایهگذاری نیــاز دارنــد .ایــن یعنی اگر یــک منطقه

سایت توسعه سرمایهگذاران را جذب کنیم ،نیاز است

منطقه ویژه خلیج فارس در خصوص تسهیل

دارای زیرســاختهای اساســی ماننــد آب ،بــرق ،گاز،

که زیرساختها شامل آب ،برق ،گاز ،معابر و تسطیح

جــذب ســرمایهگذاری در ســال  ۱۴۰۰چــه برنامههــای

راه دسترســی مناســب و ...باشــد ،ســرمایهگذار بــه

اراضی نیز برای این سایت تامین شوند و در کنار آن،

داشته و چه اقداماتی را صورت داده است؟

ایــن منطقه برای ســرمایهگذاری مراجعــه خواهد کرد.

برنامهریزیهای الزم را برای آینده به عمل آورد .با نگاه

منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی

منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیج

مثبت ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو و به تبع آن

خلیج فارس ،زیرمجموعه ســازمان توســعه و نوســازی

فــارس نیــز بــا پیگیــری همیــن هــدف یعنــی توســعه

جلسات مکرری که در سازمان ایمیدرو برگزار کردیم و

معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) و وزارت

زیرســاختها بــرای جــذب ســرمایهگذاری ،در ســال

کمکی که از آنها گرفتیم ،در نهایت این نتیجه حاصل

صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت .طبیعتــا بــرای اینکــه

 1399برنامهریزیهــای الزم را بــرای ســال  1400انجام

شد که با تخصیص حدود چهار هزار میلیارد تومان به

بتوانیــم در این منطقه ســرمایهگذاری مناســبی انجام

داده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه رئیــس هیــات عامــل

این منطقه ویژه طی پنج سال ،بتوانیم زیرساختهای

در ادامه میخوانید:
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مناســب برای جذب ســرمایهگذار را در ســایت توسعه
منطقه ویژه خلیج فارس آمادهسازی کنیم.

این منطقه در حال حاضر چه ظرفیتهایی
به صورت بالقوه برای جذب سرمایهگذاری دارد؟

منطقه در صورت نیاز ،مجوزهای الزم را اخذ کنیم.
دربــــــاره تامـــیــــــن آب نیــــــز در حــــال حاضــــر

در برنامههــای جدیــد منطقــه ویــژه اقتصــادی

قــرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی

آبشــیرینکنهای منطقــه ویــژه ،فــوالد کاوه جنــوب

صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس ،بــه ســایت

و فلــزی خلیــج فــارس از نظــر موقعیت اســتراتژیک در

کیش و فوالد هرمزگان فعال هستند و از طریق این سه

توســعه بــه صورت خــاص جهت احداث زیرســاختها

کنار آبهای خلیج فارس بســیار حائز اهمیت اســت.

منبع صنایع تامین میشوند .البته در خصوص تامین

توجــه خواهیــم داشــت .یــادآور میشــود :ســایت دو

ســرمایهگذاری که مایل به اجرای طرحهای توســعهای

آب اقدام به برنامهریزی الزم جهت تامین آب صنایع از

هــزار هکتــاری قدیمــی منطقــه ویــژه خلیــج فــارس

اســت و اگــر ذهنیــت و هــدف صادرات داشــته باشــد،

محل تصفیه پساب شهر بندرعباس کردهایم که یکی از

کــه در آن اکنــون شــرکتهای تولیــدی و تجــاری و

طبیعتــا منطقــه ویژه خلیــج فارس بهترین مــکان برای

مهمترین پروژههای جاری در سالهای اخیر بوده است.

بخشهای اداری مســتقر هســتند ،تقریبــا دیگر زمین

سرمایهگذاری خواهد بود؛ چراکه این منطقه ،در کنار

همچنیــن ایــن منطقــه در داخــل خــود یــک هتــل

خالــی برای ســرمایهگذاری وجــود نــدارد و کل زمینها

دو بندر بسیار بزرگ و حیاتی کشور یعنی بنادر شهید

پنــج ســتاره دارد کــه ایــن هتــل ،بینالمللــی اســت و

بــه ســرمایهگذاران واگــذار شــده اســت؛ بخشــی از

رجایی و شــهید باهنر واقع شــده است و این امر ،یک

میتواند در جذب توریســت صنعتی موثر واقع شــود.

ســرمایهگذاران در حــال تولیــد و بخشــی دیگر در حال

مزیت بسیار بزرگ برای این منطقه به شمار میرود.

منطقــه ویــژه خلیــج فــارس در دو ســال اخیــر چــه
سرمایهگذاریهایی را جذب کرده و در ادامه سال چه

اجــرای طرحهــای توســعهای خــود هســتند .بــه همین

عالوهبرایــن ،ویژگــی «منطقــه ویــژه اقتصــادی»

دلیــل ،بــرای توســعه زیرســاختها ،در منطقــه ویــژه

بــودن آن ،باعــث ایجــاد مزیتهایــی شــده اســت؛ بــه

خلیــج فــارس عمده تمرکز خود را روی ســایت توســعه

طــوری کــه میتــوان بــه راحتــی صــادرات و واردات را

در ســال  1399منطقــه ویــژه خلیــج فــارس،

به مساحت دو هزار و  500هکتار گذاشتهایم .در این

در منطقــه ویــژه خلیــج فــارس انجــام داد .همچنیــن،

در مجمــوع شــــاهد حضـــــور  9سرمایـــــهگذار بخــش

ســایت با شــرایط موجود توانستهایم پنج سرمایهگذار

ایــن منطقــه ،از گمــرک مســتقل برخــوردار اســت کــه

خصوصــی بــود کــه بــا ایــن افراد قــرارداد منعقد شــد و

جــذب کنیــم؛ امــا باید تا زمــان به بهرهبرداری رســیدن

یــک مزیــت مهــم دیگــر محســوب میشــود .در کنــار

کار اجرایــی طــرح خــود را آغــاز کردنــد .ایــن در حالــی

طرحهای آنها ،زیرساختهای الزم را تامین کنیم .در

ایــن مــوارد ،منطقــه ویژه خلیج فارس بــه خطوط ریلی

اســت کــه تنهــا طی  6ماه نخســت امســال  12قــرارداد

حــال حاضــر با چندین ســرمایهگذار دیگر هــم در حال

سراســری کشــور متصل اســت؛ این یعنی از هر نقطه

سرمایهگذاری با بخش خصوصی منعقد شده که ارزش

طی مراحل قانونی هستیم تا زمین به آنها تخصیص

برنامههایی دارد؟

ایــن ســرمایهگذاریها  ،حــدودا بــه  700میلیــون دالر

دهیم.

میرســد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،پنــج قــرارداد جــذب

بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه از ایــن پــس،

حسن خلج طهرانی  :سرمایهگذاران برای

ســرمایهگذاران بــرای حضــور در منطقــه ویــژه خلیــج

حضور در منطقه ویژه خلیج فارس باید

فارس باید در ســایت توســعه ســرمایهگذاری کنند .در

در سایت توسعه سرمایهگذاری کنند .در

ایــن رابطه ،زمانبندیها انجام و مدارک و مســتندات

ســرمایهگذاری دیگــر نیــز آمــاده امضا هســتند که طی
هفتههــای آتــی نیــز قــرارداد ایــن طرحهــا نیــز میــان
ســرمایهگذاران و منطقــه ویــژه خلیــج فــارس منعقــد
خواهد شد.

این رابطه ،زمانبندیها انجام و مدارک

منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی

شــدهاند؛ در انتظــار هســتیم مرحلــه آخــر لحــاظ ایــن

و مستندات مربوط به مناقصات تامین

خلیج فارس توانســته اســت با تبعیت و پیگیری کلیه

بودجــه مــورد نیــاز در ردیفهــای بودجــهای ســازمان

زیرساختها نیز آماده شدهاند؛ در انتظار

ارکان خود ،شعار امسال مقام معظم رهبری (مدظله

مربــوط بــه مناقصــات تامیــن زیرســاختها نیــز آمــاده

ایمیدرو تحقق پیدا کند.

هستیم مرحله آخر لحاظ این بودجه

اقدام دیگر منطقه ویژه ،بومیســازی با اســتفاده

مورد نیاز در ردیفهای بودجهای سازمان

از نیروهــای متخصص جــوان و بومی منطقه بود .این

ایمیدرو تحقق پیدا کند

منطقــه بــا اســتفاده از نیروهــای متخصــص داخلــی و

العالــی) را کــه «تولیــد ،پشــتیبانیها ،مانعزداییهــا»
بــوده اجرایــی کرده و جذب ســرمایهگذاری را به خوبی
انجام دهد.
انتظــارات منطقــه ویــژه خلیــج فــارس از
مسئوالن در زمینه جذب سرمایهگذاری چیست؟

بومــی و بــه خصــوص همــکاران داخــل منطقــه ویــژه
طــی ســال گذشــته ،اقداماتــی بســیار ارزشــمند بــرای

در کشــور ،از طریــق سیســتم ریلــی میتوان هــم مواد

پیشــنهاد میکنیــم تــا زمانــی کــه زیرســاختهای

بومیســازی و ســاخت داخــل انجــام داده اســت تــا

اولیه و هم محصول را به این منطقه ویژه انتقال داد.

مناطــق ویــژه کامل نشــدهاند ،مناطق ویــژه از پرداخت

اثــرات تحریمهــای ظالمانــه را در محدوده خــود بیاثر

در عیــن حــال ،منطقه ویــژه خلیج فــارس در مجاورت

حقــوق دولتــی و مالیــات معاف شــوند و مالیــات آنها

کنیــم .جایگزینــی نوارهای  EPبه جای مشــابه خارجی

شــهر بندرعباس به عنوان مرکز اســتان هرمزگان قرار

با نظارت ذیحسابهایی که دولت مشخص میکند،

آن ،نوســازی مجموعــه  WHEELدســتگاههای آلمانــی

دارد؛ از ایــن رو ،امکانــات شــهری بندرعبــاس بــرای

صرف توسعه زیرساختها در مناطق ویژه شود .با این

برداشــت مــواد ،اصــاح درامهــای مــورد اســتفاده در

ســرمایهگذاران مناســب اســت .همچنین منطقه ویژه

اتفــاق ،مالیــات و عوارض پرداختی مناطــق ویژه صرف

خطوط (روکش زنی و اصالح شــافتهای آن) ،طراحی

خلیج فارس به فرودگاه بینالمللی بندرعباس نزدیک

توسعه زیرساخت همان استان خواهد شد و از استان

و ســاخت صفحــه پرشــرپلیت مربــوط بــه اســپالیس

است.

خارج نمیشود.

گــرم (پخــت محــل اتصــال) نــوار نقالــه بــا کیفیتتر از

نیــروگاه حرارتــی بندرعبــاس در کنــار این منطقه

ایــن اتفــاق نیــاز بــه حمایت جمعــی دارد و در این

نوع آلمانی آن توســط مهندســان شــرکت ،خودکفایی

واقــع شــده اســت .در نتیجــه ،تامیــن بــرق را از ایــن

رابطــه الزم اســت دســتگاههایی ماننــد اســتانداری

در ســاخت  ۶دســتگاه فیــدر ویبراتــوری بــا ظرفیــت

نیــروگاه انجــام میدهیم .همچنین منطقه ویژه خلیج

هرمزگان ،نمایندگان محترم مجلس و ایمیدرو از طرح

 ۵۰۰تــن بــر ســاعت بــرای هدایــت مــواد معدنــی از

فــارس از نظــر تامین گاز و خطوط گازرســانی مشــکلی

مزبــور حمایــت الزم را بــه عمــل آورنــد کــه بتوانیم این

هوپرهــای روی نوار نقاله ،تعمیــر بوردها و کارتهایی

ندارد؛ چراکه در سال  1397یک ایستگاه خط  30اینچ

بنــد قانونــی را در قوانین بودجه ســالهای آتی کشــور

 PCLتجهیــزات ابــزار دقیــق ،نوســازی و بازســازی

بینالمللــی گاز را راهانــدازی کردیــم که از طریق همین

لحاظ کنیم .طبق بررسیهای به عمل آمده ،در صورتی

رولیکهــای مــورد اســتفاده در خطــوط نــوار نقالــه

ایســتگاه توانســتهایم تامیــن گاز صنایــع را پوشــش

کــه ایــن طرح بــه اجرا درآید ،به توســعه زیرســاختها

ازجمله اقدامات دیگر بومیسازی در این منطقه بوده

دهیــم .در کنــار ایــن منطقه ویژه ،خط لولــه صلح قرار

در همــه مناطق ویژه طی مدت کوتاهی کمک شــایانی

است.

دارد کــه از ایــن خــط نیــز میتوانیــم بــرای تامیــن گاز

خواهد کرد.

25
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وژیهانهم

سه درخواست بخشخصوصی از دولت سیزدهم
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران :چه اشکالی دارد که اصال ًبرای صادرکننده نمونه این ارزش افزوده دریافت نشود و این  9درصد توانمندی او را تقویت کند
نیلوفر جمالی

بنابرایــن صادرکننــده نمونه در گام اول شــخص نیســت

بوکار برای
دارند باید اِلِمانهای تهدیدکننده محیط کس 

تحریمهــا هرچــه نداشــت یک حســن را به همراه

بلکــه فعــال اقتصــادی اســت کــه در طــول چند ســال به

او حذف شود.

داشت که توجه دولت را به صادرات غیرنفتی معطوف

موفقیــت رســیده اســت و مــی توانــد ثابــت کنــد کــه این

کرد؛ اما مشــکل اصلی اینجاســت که آنقدر با صادرات

موفقیت پایدار و تضمین شده است.

محصــوالت نفتی ســر و کار داشــتیم کــه روند صادرات
غیرنفتی برایمان غریبه اســت .به همین خاطر اســت،

بــه نظــر شــما صادرکننــدگان نمونــه بــه چــه
حمایت هایی نیاز دارند؟

مســئله ســوم :مشــوقهای حاکمیتی است که باید
بــه او داده شــود .بــه طــور مثال زمانی که از اســترداد ارز
حاصــل از صــادرات صحبت می کنیم؛ صادرکننده نمونه
حتمــا بایــد معافیتهایــی بیــش از معافیتهایــی که در

طــی همیــن چنــد ســال اخیــر هــم کــه توجــه دولــت به

حمایت از صادرکننده در سه بخش خالصه میشود

آییــن نامــه بازگشــت ارز حاصــل از صادرات وجــود دارد،

صــادرات غیرنفتــی معطــوف شــده بــاز هم نتوانســتیم

کــه بخــش اول آبــرو و اعتبار برای صادرکننده اســت .به

اســتفاده کنــد .اگــر یــک صادرکننده عــادی بایــد  6ماهه

نتیجه درستی از این روند دریافت کنیم و همچنان سر

هر حال زمانی که شــخصی تبدیل به صادرکننده نمونه

ارز خــود را بازگردانــد او بایــد آیتمهایــی بیــش از ایــن

پیچ اول گیر افتادهایم .حاال دولت جدید روی کار آمده

میشــود ،یک ســرباز اقتصادی کارآمد برای کشــور اســت

داشــته باشــد .نمونه دیگر اســترداد ارزش افزوده ناشی

که مدعی برنامه ریزی در این حوزه اســت و توانمندی

که باید به این فعال اقتصادی نمونه اهمیت داد .او باید

از صــادرات اســت کــه در قوانیــن امروز حاکمیــت ارزش

خــود را در حمایــت از صــادرات بــاال میدانــد .از این رو،

صاحب افتخار و اعتباری شــود که این اعتبار در جامعه

افزوده را دریافت کرده و بعد پس می دهد؛ چه اشکالی

روز ملی صادرات را مغتنم شمرده و گفتگویی با بهمن

در حــال چرخــش اســت و مــی توانــد از اعتبــار بانکــی تــا

دارد کــه اصــا ًبرای صادرکننده نمونه ایــن ارزش افزوده

عشــقی ،دبیرکل اتاق بازرگانی تهران داشــتهایم که در

اعتبار نزد ارباب کسب و کار و حاکمیت باشد.

دریافت نشود و این  9درصد توانمندی او را تقویت کند.

ادامه میخوانید؛
شــما فراینــد انتخــاب صادرکننــده نمونــه را
چگونه ارزیابی میکنید؟

مســئله دوم اینکــه بایــد اِلِمانهــای تهدیــد محیــط
کســبوکار کــه بــرای عمــوم صادرکننــدگان جاری اســت

موانعــی کــه طــی ســالهای اخیر باعث شــده
تا صادرات با مشکالتی مواجه شود را چه میدانید؟

بــرای او از بیــن بــرود .فــارغ از میــزان صــادرات ،ایــن

عمدهترین مانع صادرات ما ،عدم الحاق به جامعه

بــه نظر مــن موفقیت در صادرات یــک امر مقطعی

صادرکنندگان وقتی ثابت کردند که نه به صورت اتفاقی

جهانی است .این بسیار مسئله مهمی است که در این

و یــک رخــداد نیســت؛ بلکــه یــک رونــد مســتدام اســت.

بلکــه بــه صــورت سیســتماتیک در امــر صــادرات حضــور

زمینــه بــا  2کمبود مواجه هســتیم .اولین مــورد اینکه ما
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در پیمانهای منطقهای و جهانی که صادرات را تشــویق
میکنــد بــه جــز اوراســیا عضویــت نداریــم و همچنیــن
عضو ســازمان تجارت جهانی هم نیســتیم .بخش عمده
کاالهایــی کــه از ایــران صــادر می شــود در کشــور مقصد
واجد تعرفه های گمرکی اســت در حالی که میتواند در
چارچــوب پیمانهــای منطقــهای شــرایط بهتــری داشــته
باشــد؛ این در حالی اســت که کشــورهای رقیب ما فاقد
ایــن عارضه هســتند و کاالهایشــان مشــمول تعرفههای
صادراتــی نمــی شــود .دومیــن مورد ،تحریم هــای جهانی
است که درعمل امکان حضور بارز و فاخر تجار ایرانی را
در بازارهای جهانی محدود کرده است.
مشــکالت ایجــاد شــده در راســتای رفع تعهد
ارزی یکــی از موانعــی اســت که اکثریــت صادرکنندگان
با آن مواجه شــدهاند .روند فعالیت بانک مرکزی در 2
ســال اخیــر را چطور تحلیــل میکنید و چــه انتظاری از
بانک مرکزی دارید؟
مهمترین مســئلهای که دیده می شــود ،شتابزدگی
بانــک مرکــزی بــرای تنظیــم آییننامههــا در پاســخ بــه
نوســانات نــرخ ارز اســت؛ بــه محض اینکــه بانک مرکزی
قدرت توانایی خود را در تنظیم نرخ ارز کشــور از دســت
مــی دهــد و احســاس میکند که قدرت کافــی در تنظیم
بــازار نــدارد بــه ســرعت بــه ســمت صادرکننــده حرکــت
کــرده و شــتابزده معیارهایــی را تنظیــم میکنــد کــه ایــن
معیارهــا ،عارضــهای بــرای صــادرات اســت .اولین توصیه
به بانک مرکزی رفع شــتابزدگی اســت .صادرکننده برای
افزایش صادرات به همگونی ،اعتبار و مدت زمان بیشتر

و عوامل دیپلماتیک ج ا ایران تبدیل خواهد شد .نکتهای

قوانیــن نیــاز دارد و وقتــی بــا عجلــه مقــررات را تغییــر

کــه بایــد به آن توجــه کرد اینکه حتما باید ســفرای ایران

میدهنــد ،طبیعــی اســت صــادرات دچار عارضــه خواهد

در امــور اقتصــادی و صادراتــی آموزش داده شــوند و این

انتظــار مــا از دولــت ســیزدهم در  3مــورد خالصــه

کار ســازمان توســعه تجــارت اســت .تا زمانی کــه عوامل

می شــود؛ مورد اول ،تنوع بخشــی اســت ،موضوعی که

دیپلماتیک ایرانی توجیه نشــوند که تراز بازرگانی مثبت

در ســخنان وزیــر صمــت نیــز اعــام شــد .اگــر بخواهیم

شد.
بــا توجــه بــه صحبتهــای وزیــر صمــت تنــوع

انتظارات شــما از دولت ســیزدهم در راستای
توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟

بخشی به بازارهای صادراتی در برنامه وجود دارد .آیا

بــه تنــوع بخشــی فکــر کنیــم ،دیگــر صــادرات کمودیتی،

موارد یاد شــده در برنامه های دولت جدید را کاربردی

فــوالد ،ســنگ آهــن ،مس و  ...چاره کار کشــور نخواهد

میدانید؟

بهمن عشقی :مهمترین مسئلهای که دیده

بــه نظر من آقای فاطمیامین باید در وزارت صمت
 2موضــوع را هدفگــذاری کنــد تا صادرات شــکل خود را
پیدا کند .موضوع اول اینکه تا می تواند دست دولت را از
مداخلهگری باز دارد .سازمان توسعه تجارت ذیل وزارت

می شود ،شتابزدگی بانک مرکزی برای
تنظیم آییننامهها در پاسخ به نوسانات نرخ
ارز است؛ به محض اینکه بانک مرکزی قدری

بــود و بایــد روی  SMEهــا ســرمایه گــذاری کــرد .به نظر
من باید دولت برنامهای را با همکاری مشــترک معاونت
صنایــع و ســازمان توســعه تجــارت بــه صــورت فــوری در
ایــن زمینــه تهیــه کنــد .اینکــه ســازمان توســعه تجــارت
بــه تنهایــی مامــور صــادرات کشــور اســت امر اشــتباهی

صمــت ،اصلیتریــن نهــاد مرتبط بــا امر صادرات اســت و

توانایی خود را در تنظیم نرخ ارز کشور از

اســت و حتما باید ارکان وزارت صنایع از قبیل معاونت

ایشــان بایــد حــذف مداخلهگــری را از ایــن ســازمان آغاز

دست میدهد و احساس میکند که قدرت

صنایع هم درگیر این مســئله باشــد و برنامه ای را برای

کنــد .موضــوع دوم این اســت کــه از ظرفیت دیپلماســی

کافی در تنظیم بازار ندارد به سرعت به

ارتقــا توانمنــدی بنگاههای  SMEما در صــادرات طراحی

بینالمللی کشــور برای دیپلماســی تجاری استفاده کند.

سمت صادرکننده حرکت کرده و شتابزده

کننــد .ممکــن اســت کیفیــت محصــوالت مــا در خیلــی

معیارهایی را تنظیم می کند که این معیارها

از کشــورهای بــزرگ بــازاری نداشــته باشــد؛ امــا یقینــا

عارضهای برای صادرات است

در کشــورهای همســایه از کیفیــت برخــوردار اســت و

یعنــی بتوانــد وزارت امور خارجه را به نحوی جدی درگیر
امــر توســعه صــادرات کنــد .آیا امــروز معیــار درجه بندی
و ابقــا ســفرا در محــل ماموریــت بر مبنای دســتاوردهای
تجاری آنها هست یا خیر؟ اگر موارد یاد شده مورد توجه
قرار بگیرد و اقای فاطمیامین بتواند وزیر امور خارجه را

نیازمنــدی بــازار را برطــرف مــی کنــد .مــورد دوم؛ تعییــن
کشــورهای هدف اســت .اینکه ما بخواهیم به همه دنیا

با درجه باال بین ایران و کشورهای هدف یک عارضه بد

از ونزوئال و کوبا تا افغانســتان صادرات داشــته باشــیم،

قانــع کند که امروز تســهیل صادرات بــرای ورود ارز برای

اســت تجارت به درســتی رونق نمی گیرد .زمانی تجارت

سیاســت غلطــی اســت .مــا بایــد اول تصــرف بازارهــای

کشــور از نــان شــب واجبتــر اســت و آقــای عبداللهیــان

پابرجاســت کــه تــراز تجاری معقول باشــد ،اینکــه تراز ما

همســایه را مــورد توجه و مــاک عمل قرار دهیم و مورد

دیپلماتیک وزارت امور خارجه تعریف کند؛ انوقت حتما ً

همــه جا مثبت باشــد حرف درســتی اســت؛ امــا اینکه به

ســوم تنظیــم معاهــدات  2تــا  3جانبــه بــا کشــورهای

طرز وحشــتناکی مثبت باشد به اعتقاد من چیز درستی

همســایه در چهارچــوب تــــــامین نیــــــازمندیهایشان

دســتاوردهای صادراتی به معیاری برای رتبه بندی ســفرا

نیست.

است.

نیــز نظــام جدیــدی را در تعــرف ماموریتهــای پرســنل
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موسس پویش ملی صادرات« :تجربه تلخ را تجربه نکنیم» ابتداییترین ماموریت این عزم ملی است

ترسیم مسیرموفقیت کارآفرینی به روش صادرات در  ۱۰گام
ازآغاز تا جهانی شدن در پویش ملی صادرات

«اعتقاد راسخ داریم كه همه باید دست به دست هم داده و كارآفرینی به روش صادرات را با  ٢هدف ارزآوری و ممانعت از خروج ارز ،در جامعه جوان كشور ،جاری و ساری
نماییم تا تجربه تلخ را تجربه نكنیم و تجربه شیرین را شیرینتر و در حداقل زمان تجربه كنیم» ،اینها هویت ،ماهیت و فلسفه پویش ملی صادرات است.
پویــش ملــی صــادرات به تولید و نشــر آمــوزه هایی

صادرکننــده هســتم و ضمــن احتــرام بــه تمــام زحمــات،

جوانترهــا باشــند تا فراتر از منافــع فردی ،تجربیات تلخ و

میپــردازد كــه تمامــا بــر پایــه علــوم نویــن و بــر اســاس

دغدغههــا و رهنمودهــای پــدر بزرگــوارم ،الزم میدانم به

شــیرین خود را ســخاوتمندانه به اشتراک بگذارند و برای

تجربیات تلخ و شیرین صادركنندگانی حرفهای در فضای

صراحــت بــه این مطلب اشــاره کنم که آنچه نســل جوان

تربیت نسل جوان ،از جان و دل و مال خود مایه بگذارند.

تحریــم اســتوار اســت كــه دســت تنهــا و بــدون داشــتن

از آن رنــج میبــرد ،عــدم وجــود مرجعــی بــود کــه بتوانــد

«تجربــه تلــخ را تجربــه نکنیــم» ابتدایــی تریــن

هیچگونــه پشــتوانهای جــز خدا و دعای خیــر خانوادههای

پاســخگوی ســواالت بیشــمار عزیــزان عالقمنــد بــه حــوزه

ماموریــت ایــن عزم ملی اســت ،ماموریتی کــه در این پنج

تحت پوشــش مجموعههایشــان ،از نزدیك به كسب این

صــادرات باشــد و هــر روز شــاهد تکــرار تجربیــات تلخــی

ســال فعالیــت پویــش ملی صادرات توانســته اســت مانع

تجربیــات عمدتــا ًتلــخ تن داده و خســارتهای ســنگین و

بودیم که قطعا باید آموزش داده میشد و در این راستا،

میلیونها دالر خسارت برای صادرکنندگان جوان شود.

گزافی ،پرداخت کردهاند و امروز عالقمند هســتند تا این

پویــش ملــی صادرات به عنوان مرجعــی حمایتی ،فراتر از

تجربیــات تلــخ و شــیرین را صادقانــه در اختیــار خانــواده

دروس دانشــگاهی و تجربیــات ســنتی ،فعالیــت خــود را

صادركنندگان جوان ایران قرار دهند ،تا شاید ،همراهان،

بــرای تربیت جوانان ،ترویج دانش نوین بازرگانی خارجی

از تكــرار تجربیــات پــر هزینــه حذر کنند و ایــن فرهنگ به

و تسهیل مسیر صادرات ،آغاز کرد تا جوانانمان با بایدها

نسلهای بعدی نیز منتقل شود.
بــه همین بهانه به ســراغ محمدامین حاج کاظمیان
موســس پویش ملی صادرات رفتیم و با وی به گفتوگو
نشستیم که در ادامه میخوانید:

آیا پویش ملی صادرات میتواند دایره محدود
تجارت خارجی را وسیع کند؟ چگونه؟
تخصــــص محمدامــــین حـــــاج کاظمیــان ،عبـــــــور از
چارچوبها و محدودیتهاست.

و نبایدهــای امــروز دنیــای کســب و کار آشــنا شــده و بــه

همــواره بــر ایــن حقیقــت اعتقــاد داشــتم کــه بــرای

موازات  ،تســهیلگر ســفر پرهیجان صادرات این عزیزان

توسعه تجارت خارجی کشور به افرادی نیاز داریم که دل

باشد تا تجربیات تلخ رقم نخورد.

شــیر داشــته باشــند .ما در پویش ملی صادرات ،فراتر از

پویــش ملــی صــادرات طلــوع کــرد تــا هــم مأمــن و

آموزشهــای تخصصــی صــادرات منصفانه ،تربیت نســل

ایده پویش ملی صادرات از کجا نشأت میگیرد؟

مأوایــی باشــد بــرای جوانــان عالقهمنــد به حــوزه صادرات

جوان و تسهیل مسیر صادرات را تماما رایگان در دستور

مــن بــا افتخــار ،چهارمیــن نســل از یــک خانــواده

و هم پیشکســوتان را ترغیب کند که ســکوی پرشــی برای

کار خــود قــرار دادیــم و هــر روز جوانان بســیاری هســتند
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کــه بــا امیــد بــه ارزآوری به ایــن پویش ملــی میپیوندند و
تــاش داریــم در ایــن فضــای تحریــم و ناامیــدی ،امیــد به
موفقیــت را در وجــود این عزیــزان زنده نگه داریم که باور
دارم میتوانیم« ،باهم» میتوانیم.
آیــا از زمــان راهانــدازی ایــن پویش ،دســتاورد
مشخصی داشتهاید؟
اولیــن دســتاورد پویــش ملــی صــادرات ایــن بــود که
خودم اجبارا بیشتر آموختم و خود را به دانش روز مسلح
ســاختم تــا بتوانــم پاســخگوی ســواالت بیشــمار عزیزانی
باشم که در طی شبانه روز با اورژانس صادرات دبیرخانه
پویــش ملی صــادرات تماس میگیرند و مصرانه پاســخی
متین برای سواالت بیشمار خود طلب میکنند.
دومیــن دســتاورد ایــن عــزم ملــی ایــن بــود کــه برای
اولیــن بــار در جهان ،مســیر موفقیــت کارآفرینی به روش
صادرات در  ۱۰گام از آغاز تا جهانی شدن ترسیم شد که
به شیوایی مطالب تقدیم عزیزانم شده و تماما با عنوان
دانشنامه صادرات ثبت و ضبط شده است.
بــر خــود مــی بالــم کــه بیــش از هــزار نفــر از جوانان
ایرانــی اولیــن تجربــه شــیرین صادراتی شــان را بــا پویش
ملــی صــادرات رقــم زدهانــد و همــواره در تــاش بــودم که
در دســترس این عزیزان باشــم تا این مســیر سخت برای
عزیزانم هموار شود.
ســومین دســتاورد پویش ملی صــادرات ،با توجه به
محدودیــت رســانهای کــه مــا داشــتیم ،ورود بــه مســابقه
بــزرگ کارآفرینــی میــدان بود .اینکه کارآفرینــان جوان ما،
عزیزانی که ایدههایشان را به تازگی تجاریسازی کردهاند
و در مســیر بلوغ ســازمانی هســتند ،توانســتند در بســتر
مســابقه بزرگ کارآفرینی میدان با آموزههای پویش ملی
صادرات آشنا شوند و به میدان حضوری فراتر از بازارهای
داخلی بیاندیشند ،میدانی به وسعت پنج قاره.
آیــا در مســیر حرکــت خــود بــا مخالفتهــا یــا
کارشکنی مواجه شدهاید؟
افــراد اثرگــذار اگــر بــه ماموریتشــان اعتقاد داشــته
باشــند ،فقــط به نیمه پــر همه ظرفیتهای پیرامونشــان

تحریمهای غیرمنصفانه ندارند.
در همین راستا مواردی را خطاب به رئیس جمهوری

اعتقاد و اعتماد بانک مرکزی به صادرکنندگان خوشنام و
استقالل بانک مرکزی از دولت محترم است.
 -ایجــاد ســتاد بحــران صــادرات و اورژانــس صادرات

محترم ،جناب آقای رئیسی مطرح مینمایم و امیدوارم به
سمع و نظر ایشان برسد:
 اگر ارزآوری در اولویت نظام اســت ،اخذ مشــورتاز صادرکننــدگان حرفــهای باید پیش نیاز تصمیمات کالن

یــک نیــاز ملی اســت تــا چالشها طــی مــدت حداکثر یک
هفتــه بدون هیچگونه بروکراســی اداری برطرف و مرتفع
شود.
 -پویــش ملــی صــادرات باید در بدنه نظام آموزشــی

میاندیشــند و محکــم و اســتوار برای رســیدن بــه اهداف

کشور قرار بگیرد.

بلند خود با وجود همه سنگاندازیها گام بر میدارند.
همــواره مخالفــت و کارشــکنی وجــود دارد ولــی

حاج کاظمیان  :اگر اعتقاد به تامین معاش،

بــرای مــن کــه میخواهــم بــرای جامعــه پیرامونــم اثرگــذار

معاشی در شأن مردم ایران زمین داریم

باشــم ،هیــچ یــک از مشــکالت نمیتوانــد ســد راه مــن

و امنیت اقتصادی مردم برای ما مهم

باشد.
نهادهایــی ماننــد اتــاق بازرگانــی و ســازمان
توسعه تجارت با شما همراهی الزم را داشتهاند؟
ترجیحا بهتر است این سوال را از خودشان بپرسید،
ولــی ای کاش زمانــی فرا برســد که اتاقهــای بازرگانی ما و

است چارهای نداریم جز اینکه به صادرات
منصفانه و پایدار بها دهیم .در حقیقت ما
به وزارتخانهای با عنوان وزارت صادرات
نیاز مبرم داریم.

اصلی خود توجه داشته باشند.
انتظار شما از دولت سیزدهم چیست؟
ضمــن احتــرام بــه همــه بزرگــواران حاضــر در دولــت

زیرســاختهای حمــل و نقــل در بحــث کارآفرینــی تمرکــز
کند.
 اگر اعتقاد به تامین معاش ،معاشی در شأن مردمایــران زمیــن داریــم و امنیت اقتصادی مــردم برای ما مهم
اســت چــارهای نداریــم جــز اینکه بــه صــادرات منصفانه و
پایــدار بهــا دهیم .در حقیقت ما به وزارتخانهای با عنوان
وزارت صادرات نیاز مبرم داریم.
 -تقاضا دارم در ســالهای پیش رو تنها هدف شــما،

ســازمان توســعه تجارت با وجود اعتبارات و ســرمایههای
هنگفتــی کــه در اختیــار دارنــد ،بیــش از پیش بــه وظایف

 -دولــت بایــــد روی تامــــین اجتمــــاعی رایــگـــــان و

بازرگانی و ارزی باشد.
 اگــر اشــتغالزایی و بهبــود شــرایط اقتصــادی دراولویت اســت ،انتظار من از دولت ایجاد شــرایطی اســت
که کسب و کارها جرات مطالبهگری داشته باشند.

اوج رفــاه اجتماعــی و امنیــت اقتصــادی مردم ایــران زمین
باشــد و قــدر لحظــه لحظه فرصتها را بدانید ،که شــأن،
منزلت و حق مردم شریف ایران بیش از اینهاست.
نقــــــد بــه عمــلــــــکرد دولــــتهــــای گــذشتــــه بســیار

ســیزدهم ،متاســفانه بایــد بــه صراحــت عنــوان کنــم کــه

 -قیمــت دســتوری ارز و تفــاوت فاحــش قیمــت ارز

دارم ،امــا امــروز را نقطــه عطفــی میدانــم بــرای اقتصــاد

هیــچ یــک از این عزیــزان ،تخصص ،نگاه جامــع و رویکرد

در بازار آزاد با قیمت دســتوری ســامانه نیما ،یک خیانت

کشــورم و همچنــان بــرای مملکتمــان محکــم و اســتوار

علمی و تجربی بر بازرگانی خارجی این کشــور در شــرایط

آشکار به نظام ارزی این کشور است و تنها راه درمان آن،

ایستادهام.
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تحلیلی برآمار واردات و صادرات ایران
بســیاری از کشــورها بــه منظور تشــویق فعــاالن اقتصادی

اســتراتژیهای صادراتی بوده اســت .با توجه به اینکه گمرکها

جوامــع خــود به ســمت حضــور در بازارهای بینالمللــی و جذب

نیــز نقــش مهمــی در اجــرای راهبردهــا و وصــول درآمدهــای

بازارهــای بیشــتر در راســتای اهــداف بلنــد توســعه کشــور،

دولتهــا دارنــد ،در ایــن راســتا نیــز جاریســازی قوانیــن حــوزه

بســترهای مناســبی را بــرای صــادارت فراهم میکننــد تا فعاالن

صــادرات و واردات ،تشــخیص و اخــذ حقــوق و عــوارض گمرکی

اقتصــادی بتواننــد از مزایــای مطلوب صادرات بــرای جامعه خود

و ســود بازرگانــی ،مبارزه با قاچاق ،نظارت بــر ترانزیت ،پردازش

بهرهمنــد شــود .ایــران نیــز از ایــن مقوله جــدا نبــوده و اقداماتی

و انتشــار آمــار بازرگانــی خارجــی از اقدامات مهمی اســت که در

از جملــه تشــکیل خوشــههای صادراتــی ،ســاماندهی صــادرات

این راســتا صورت میگیرد .تحویل کاالهای وارداتی و مســافری

اســتانی ،حــذف پیمــان ارزی ،اعطای جوایز صادراتــی به صورت

از راههــای زمینــی ،دریایــی و هوایــی ،نگهــداری و حفاظت آنها

خروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ،بهداشت و استاندارد

محــدود ،اعطــای تســهیالت بانکــی ،حضــور در نمایشــگاههای

در انبارهــا و اماکــن گمرکــی ،نظــارت بــر تحویل و تحــول کاالها

از جمله مواردی است که گمرکها،مسئول انجام آنها هستند.

خارجــی ،حمایــت از تولیــدات داخلــی ،کنتــرل ارز ،کنترل الگوی

تــا انجــام تشــریفات قانونــی و ترخیص آن از ســوی صاحب کاال

در همین راستا به بررسی وضع میزان صادرات و واردات کشور

مصــرف ،انتقــال دانــش فنــی و ...نمونــهای فعالیتهــای درباره

یــا نماینــده قانونــی وی ،نظــارت بــر ســامت کاالهــای ورودی و

طی سال  1399و شش ماهه سال  1400پرداخته شده است.

صادرات ایران در سال 1399

بوده اســت که مهمترین اقالم صادراتی کشــور به ترتیب بنزین،

طبق مصاحبه خبری ابتدای ســال جاری رئیس کل گمرک

گاز طبیعی ،پلیاتیلن ،پروپان و پسته ثبت شده و بازارهای عمده

جمهوری اســامی ایران ،صادرات کشــور در ســال  1399بالغ بر

صادراتی به پنج کشــور چین ،عراق ،امارات ،ترکیه و افغانســتان

 ۱۱۲میلیــون تــن کاال بــه ارزش  ۳۴میلیــارد و  ۲۵۶میلیــون دالر

بوده است.

میزان کل صادرات ایران در سال 1399
مطابــق خبــر منتشــر شــده ایلنــا و مصاحبــه خبــری با

و  ۶۰۰میلیــون دالر و وزن  ۱۵میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن،

مهــدی میراشــرفی،رئیــس کل گمــرک ،در طی ســال 1399

ارزش صــادرات بــه کشــور ترکیــه  ۲میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون

ارزش صادرات کاالها به کشورهای چین حدود  ۸میلیارد و

دالر بــا وزن  ۶میلیــون و  ۳۰۰هــزار تن و صادرات به کشــور

 ۹۰۰میلیــون دالر بــا وزن  ۲۶میلیــون و  ۶۰۰هزار تن ،عراق

افغانســتان نیــز بــا  ۷میلیون تن بــه ارزش  ۲میلیارد و ۲۰۰

به ارزش  ۷میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر و  ۲۵میلیون و ۶۰۰

دالر بوده است.

حجم صادرات از نظر حجمی (هزار تن)
حجم صادرات از نظر ارزشی (میلیون دالر)

میزان کل صادرات
کشور

هــزار تــن ،امــارات عربــی متحــده عربــی بــا ارزش  ۴میلیارد

میزان صادرات ایران به  5کشور نخست صادراتی
در سال 1399

شرح

از نظر حجمی

از نظر ارزشی

(تن)

(دالر)

112/000/000

34/256/000/000

میزان صادرات ایران به

از نظر حجمی (تن)

از نظر ارزشی (دالر)

چین

26/600/000

8/900/000/000

عراق

25/600/000

7/300/000/000

امارات متحده عربی

15/200/000

4/600/000/000

ترکیه

6/300/000

2/500/000/000

افغانستان

7/000/000

2/200/000/000

میزان صادرات ایران به  5کشور نخست صادراتی در سال 1399
با توجه به حجم صادرات ایران به کشــور چین به عنوان اولین مقصد صادراتی کشــور در ســال  1399میتوان اذعان کرد :این میزان صادرات 23/6 ،درصد از لحاظ وزنی و  26درصد از لحاظ
ارزش کل صادرات کشور در سال  1399را شامل میشود.
واردات ایران در سال 1399
از مجموع  ۱۴۵میلیون تن کاالهای صادراتی و وارداتی ۳۴ ،میلیون و  ۴۰۰هزار تن کاال با ارزش  ۳۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر به بخش
واردات اختصاص داشــته که از این میزان  ۲۳میلیون و  ۱۰۰هزار تن کاالی اساســی شــامل ذرت ،گوشــی تلفن همراه ،برنج ،کنجاله ،دانههای
روغنی ،گندم و روغن خام به ارزش  ۱۲میلیارد دالر وارد کشور شده است.واردات کاالهای اساسی از کشورهای چین بالغ بر  ۳میلیون و ۵۰۰
هزار تن و ارزش  ۹میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر ،امارات متحده عربی  ۵میلیون تن با ارزش  ۹میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر ،ترکیه  4میلیون و 800
هــزار تــن بــه ارزش 4میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر ،هنــد  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار تن به ارزش  ۲میلیــارد و  ۱۰۰میلیون دالر و آلمان با یک میلیون و
 ۲۰۰هزار تن به ارزش یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بوده است.
میزان واردات  5کشور نخست به ایران در سال 1399
بــا توجــه بــه حجــم واردات ایــران از چیــن بــه عنــوان اولیــن
واردکننــده بــه کشــور در ســال  1399میتوان اذعان کــرد :این میزان
صــادرات از لحــاظ وزنــی ،حدود  10/6درصد و از لحاظ ارزشــی 25/3
درصد کل واردات را شامل است.
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میزان واردات کشورها به ایران

از نظر حجمی (تن)

از نظر ارزشی (دالر)

چین

3/500/000

9/700/000/000

امارات متحده عربی

5/000/000

9/600/000/000

ترکیه

4/800/000

4/300/000/000

هند

2/200/000

2/100/000/000

آلمان

1/200/000

1/800/000/000

واردات و صادرات ایران در سال 1400
مجمــوع ترانزیــت کاال از کشــور ایــران در  6ماهــه ابتدای
ســال  1400بالــغ بــر  ۵میلیــون و  ۸۵۶هزار تن اعالم شــده که
نســبت بــهمــدت زمــان مشــابه در ســال  ، 1399حــدود %۸۸
افزایــش یافتــه و کشــورهای مقصــد صــادرات ایــران بــهترتیب
چیــن بــا ۱۴میلیــون و  ۸۰۰هــزار تــن کاال بــهارزش  ۶میلیــارد و
 ۵۰۰میلیون دالر ،عراق با ۱۳میلیون و  ۹۰۰هزار تن بهارزش
 ۳میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون دالر ،ترکیــه با  ۷میلیــون و  ۲۰۰هزار

میزان صادرات ایران به

از نظر حجمی (تن)

از نظر ارزشی (دالر)

چین

14/800/000

6/500/000/000

عراق

13/900/000

3/800/000/000

ترکیه

7/200/000

2/300/000/000

امارات متحده عربی

5/800/000

2/200/000/000

افغانستان

2/500/000

1/000/000/000

میزان واردات ایران

از نظر حجمی (تن)

از نظر ارزشی (دالر)

با  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار تن ب ه ارزش  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون

امارات متحده عربی

5/900/000

7/300/000/000

دالر و افغانســتان بــا  ۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن بــهارزش یک

چین

1/500/000

5/000/000/000

میلیارد دالر تشکیل دادند که گاز طبیعی مایع شده ،متانول،

ترکیه

2/100/000

2/400/000/000

پلیاتیلــن ،محصوالت نیمهتمام آهنی ،شــمش آهن ،پروپان،

سوئیس

1/000/000

900/000

 ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر ،اماراتمتحده عربی
تن بهارزش 

اوره ،بنزین ،میلههای آهنی و کاتد از مهمترین اقالم صادراتی
کشور در مدت مذکور بوده است.
صادرات ایران در  6ماه اول سال 1400
در خصــوص صــادرات  6ماهــه نخســت ســال  1400نیــز

میزان واردات  4کشور نخست به ایران در  6ماه اول سال

واردات و تمایل واردکنندگان در ترخیص کاالها شده است.

1400
از مجموع  ۱۹میلیون و صد هزار تن کاالی وارداتی بهکشور

باید اذعان کرد که عمدهترین کشورهای طرف معامله واردات

در  ۶ماهه نخست امسال ۱۴ ،میلیون و  ۳۰۰هزار تن آن مربوط

بــا ایــران را اماراتمتحــده عربــی بــا  ۵میلیــون و  ۹۰۰هــزار تن

به ۲۵قلم کاالی اساسی بهارزش  ۸میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر

کاال بــهارزش  ۷میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون دالر ،چیــن بــا یــک

بوده اســت که ۷۵درصد کل کاالها را تشــکیل میدهد .بررســی

میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن بــ ه ارزش  ۵میلیــارد دالر ،ترکیــه بــا

آمار تجارت خارجی کشور در  ۶ماهه نخست سالجاری حاکی از

 ۲میلیــون و صــد هــزار تــن بــهارزش  ۲میلیــارد و  ۴۰۰میلیون

تداوم رشد صادرات و همچنین مدیریت واردات کاال با محوریت

دالر ،ســوئیس بــا یــک میلیــون تــن بــهارزش  ۹۰۰هــزار دالر

تامین کاالهای اساسی مور د نیاز جامعه و نهادههای تولید است.

اعــام شــده اســت و مهمتریــن اقــام و کاالهــا رادر ایــن مدت

میزان واردات به کشور در شهریور سال  1400طبق گزارش گمرک

ن همــراه ،ذرت ،ســویا ،روغــن دانــه آفتابگــردان ،کنجالــه
تلفــ 

جمهــوری اســامی ایــران از نظــر ارزشــی بالــغ بر 6میلیــارد و 600

ســویا ،گنــدم ،جــو ،شــکر ،روغــن پالــم و روغــن خــام تشــکیل

میلیــون دالر بــوده کــه عالوهبر اطمینــان ارزی ،کاهش انتظارات

دادهاند.

تورمــی و رفــع ریســکهای غیراقتصــادی منجــر بــهســرعتگیری

روند یکساله واردات و صادرات کشور از شهریور  1399تا شهریور 1400
نکته قابلتوجه آن اســت که ســرعت باالیی در ترخیص کاالهای ضروری ،ماشــینآالت و اقالم
واسطهای تولید در شهریور سالجاری از سوی گمرک صورت گرفته است ،میانگین وزنی واردات در 5
ماهه نخست سال  1400ماهانه بالغ بر  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تن بوده اما در شهریور به ۵میلیون و
 ۳۰۰هزار تن افزایش یافته است .همچنین میانگین کاالهای ترخیص شده در پنج ماهه ابتدای سال
 ۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر بوده که در شهریو ر بهبیش از  ۶میلیارد دالر
جاری از نظر ارزشی بالغ بر 
ارتقا یافته است .همچنین مقایسه آمار نقطهبهنقطه صادرات در شهریور  1400با مدت زمان مشابه
 2میلیارد و  691میلیون دالر و  2میلیارد و 846
سالهای  1399و  1398که به ترتیب ارزش صادرات 
میلیون دالر بوده است ،نشان از بیشترین ارزش صادراتی را میدهد.
ت و صادرات کشورها
اثرات ویروس کرونا بر حجم واردا 

امــا بــا شــیوع ویــروس کرونا و تصمیــم دولتها مبنــی بر اعمال

بینالمللــی در قارههــای اروپا و آمریکا به ســطح پیش از شــیوع

صادرات باعث افزایش ظرفیتهای تولید داخلی شــده و

برخــی محدودیتهــا ،شــاهد بســته شــدن مرزهــای بینالمللی

ویــروس کرونــا رســیده اســت و در قارههــای آفریقــا ،آســیا و

کاهش هزینه و افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی و اقتصادی

بودیــم کــه بیشــک ضــرری که کرونــا به بدنــه اقتصاد کشــورها

خاورمیانــه نیــز روند بهبود با ســرعت کمتری پیش مــیرود و در

را در پــی دارد .فــروش کشــورها شــده و تاثیــر مثبتــی بــر تــراز

وارد کــرد از اصلیتریــن آســیبهای جدی طی دههای اخیر بوده

میان شگفتی بزرگی را کشور چین به وجود آورده و در مدت زمان

پرداختها خواهد داشت و باعث کاهش کسری بودجه خواهد

در اکثر کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه بوده اســت.

کوتاهی توانست آمارهای کاهشی خود را تبدیل به رشد مثبت

شــد .امروز محور قرار دادن صادرات نوعی اســتراتژی اقتصادی

امــا خبرهــای خوبــی از مراجــع بینالمللــی بــه گــوش میرســد.

کند.با شــیوع ویروس کرونا از اســفند ســال  1398در کشــور،

محســوب میشــود کــه در کشــورهای توســعهیافته و در حــال

طبــق گــزارش ســازمان تجــارت جهانــی (WTO: World Trade

اقتصــاد ایــران نیــز دســتخوش تاثیــرات عمیقــی شــد .با شــیوع

توســعه شــاهد آن هســتیم .زیرا سبب اشــتغالزایی ،پسانداز

 )Organizationدر حــال حاضــر حجــم مبــادالت بینالمللــی به

ویروس کرونا و اعمال تعطیلیها و محدودیت در داخل کشور

ارزی ،ســرمایهگذاری بهینــه ،افزایــش درآمــد و بهبــود وضعیــت

پیش از دوران کرونا بازگشــته و روند مبادالت بازرگانی در دنیا

و ادامــهدار شــدن کرونــا در ســال  1399تجــارت خارجــی نیــز بــا

رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها خواهد شد.

نویدبخش شــرایط بهبود اقتصادی اســت .حجم تجارت کاالیی

بسته شدن مرزهای واردات و صادرات دچار آسیب شد .تحلیل

هــر روز میلیاردهــا دالر کاال و خدمــات بیــن کشــورهای

در سه ماهه نخست سال  2021در دنیا حدود  2درصد نسبت

گزارشهای اقتصادی حاکی از آن است که در سه ماهه ابتدای

مختلــف دنیــا مبادلــه میشــود؛ بــه نحــوی کــه صــادرات ارتبــاط

به سه ماهه چهارم سال  2020افزایش یافته است.

تنگاتنگــی بــا رشــد اقتصــادی و تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور

نکتــه حائــز اهمیــت این اســت که ســرعت بهبــود تجارت

داشــته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی میشــود

در کشــورهای مختلــف با یکدیگر متفاوت اســت .حجم تجارت

ســال  ،1399بیشــترین اثــر از کرونــا بــر تجــارت و بدنــه اقتصاد
وارد شــده اســت و حتی با وجود افزایش واردات و صادرات طی
ماههای بعد ،باز هم کمبود تجاری جبران نشد.
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در همیــن راســتا رئیــس جمهــوری محتــرم در جریان ســفر اخیر خــود به ایالم اعــام کردند:

دولت با تکمیل زیرساختها به راحتی به  ۴۰و  ۵۰میلیارد دالر برسد» .بیشک در این بین نقش

«سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد است و رقم  ۲۰میلیارد دالر کنونی

دانش تجارت بینالملل را نباید نادیده گرفت .صادرات کاال به معنی خروج کاال از کشور به مقصد

در تجارت منطقهای کشورمان میتواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و

سایر کشورهاست .اهداف کلیدی صادرات را میتوان در دستههای ذیل قرار داد:

اهداف کلی صادرات از نگاه فعاالن اقتصادی
دفاع از موقعیت بنگاههای اقتصادی در بازارهای هدف در مقابل صادرکنندگان فعلی
ارتقای کیفیت کاالها و خدمات تولیدی و قابل ارائه
کسب دانش روز تجارت بینالملل
کاهش اثرات منفی تغییرات تقاضاهای فصلی
کاهش هزینههای ثابت بنگاههای اقتصادی فعال
تولید با حداکثر توان و ظرفیت تولید
بهرهگیری از فناوریهای نوین و روز دنیا
افزایش قابلیتهای مدیریتی
توسعه برندهای بینالمللی

همچنین طرح سواالتی همانند ذیل میتواند مسیر آینده ( )Road Mapرا بیش از پیش
شفاف کند:
* محصول بنگاه اقتصادی چه نیازهایی را در بازار بینالملل تامین میکند؟

* چه خدمات پس از فروشی برای بازارهای بینالمللی در نظر گرفته شده است؟
بیشــک تدوین ســند راهبردی در حوزه صادرات و ارائه برنامه عملیاتی متناســب با آن با در
نظر گرفتن محور زمان میتواند در راســتای تامین نیازهای جوامع بینالمللی تاثیر مثبتی داشــته

* آیا بنگاه اقتصادی برای فروش در بازارهای بینالمللی ،باید در کاال یا خدمات فعلی خود

باشد .لذا مدیران بنگاههای اقتصادی با در نظر گرفتن مباحث مربوط به آینده پژوهی همواره باید

تغییراتــی اعمــال کنــد؟ بازارهــای بینالمللــی هدف ،چــه مــواردی را از نظــر طراحی ،رنــگ ،اندازه،

سعی کنند ضمن حرکت در چارچوب استانداردهای تولیدی بینالمللی ،عوامل گوناگون دیگری از

بستهبندی ،نام تجاری ،برچسبها و ضمانتنامه در نظر دارند؟
* تفاوتهای فرهنگی جوامع مختلف بینالمللی چه تاثیری بر میزان فروش خواهد داشت؟

32

جمله مناسبات فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...را در نظر گرفته و بر مبنای آن گامهای
استواری در راستای توسعه صادرات کشور بردارند.

ضرورت رفع موانع و مشکالت شرکتهای
صادرات خدمات فنی و مهندسی
شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق

صادرکننده نمونه برتر کشور معرفی شود.

ایــران  ،صانیــر( ســهامی خاص) در ســال  1373و به دنبال

شــرکت صانیــر ،علیرغــم توانمندیهای حاصــل از 27

رشــد قابــل توجــه کارخانجات تولیــد تجهیــزات صنایع آب

سال فعالیت در کشورهای مذکور و حضور رقابتی ارزشمند

و بــرق کــه اکثرا ً تحت الیســنس تولیدکننــدگان بینالمللی

در مناقصات بینالمللی و رقابت با سازندگان و پیمانکاران

معتبر اروپایی و آمریکایی قرار داشــته و در نتیجه افزایش

بینالمللــی از جملــه اروپایی ،آســیایی( چین ،هند و ترکیه)

تولید محصوالت این کارخانجات نسبت به نیازهای داخل

و کســب پروژههای مختلف ،طی حدود  8ســال گذشــته به

کشور ،با درایت و آیندهنگری وزیر محترم وقت وزارت نیرو

دلیــل تحریمهــای خارجــی ،موانع و مشــکالتی کــه از طرف

و صاحبنظران این صنعت ،تاسیس شد.

برخــی کارفرمایــان خارجــی بــه دالیــل امنیتی(حمله داعش

ایــن شــرکت در راســتای اهــداف تعییــن شــده مبنی

در ســالهای گذشــته به ســایت نیروگاه در دســت احداث

بــر صــدور تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی اعــم

دبیــس عــراق) و یــا شــیوع بیمــاری کرونــا و قرنطینههــای

از مشــاوره ،طراحــی ،اجــرا ،تعمیــر و نگهــداری ،نصــب

ســخت و برخی مسائل سیاســی به وجود آمده ،روند رشد

و راهانــدازی پروژههــای مختلــف آبــی و برقــی و انــرژی در

صادرات خدمات فنی و مهندسی این شرکت را با مشکالت

خــارج از کشــور  ،طــی  27ســال فعالیــت صادراتــی در

عدیــده مواجــه ســاخته اســت و ضــرورت دارد در این موارد

بیــش از  20کشــور جهــان و اجــرای پروژههــای زیربنایی و

نهادهــای باالدســتی صــادرات کشــور خصوصــا ً معاونــت

زیرســاختی در این کشــورها از جمله احداث نیروگاههای

محتــرم دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ،بانــک

گازی بــا ظرفیتهــای  206 ،320 ،324مــگاوات ،احــداث

مرکــزی ،ســازمان توســعه تجــارت ایران و بانکهــای مرتبط

خطــوط انتقــال بــرق  230 ،400 ،500و  220کیلوولــت

بــا امــر صــادرات مداخلــه و مشــکالت شــرکتهای صادرات

بــه طــول صدها کیلومتــر ،احداث پســتهای  400و 220

خدمــات فنی و مهندســی همچون شــرکت صانیر را مرتفع

کیلوولــت ،خطــوط انتقــال آب و گاز ،تصفیهخانههــای

کنند.

آب ،شــبکههای برقرسانی شــهری و روستایی با ترمهای

مسئوالن این شرکت انتظار دارند که مقامات محترم

تحویــل  EPCو  EPCFو ترانزیــت بــرق و نیــز صــدور انواع

دولت سیزدهم که از آغاز تصدی مسئولیت های مختلف،

تجهیــزات آبــی و برقــی بــه اقصی نقاط جهان مشــتمل بر

انجــام اقدامــات امیدبخشــی را در راســتای حــل مســائل و

کشــورهای آسیایی ،آفریقایی ،آمریکای التین ،کشورهای

معضالت کشور در پیش گرفتهاند با عنایت و توجه خاص

حوزه  CISو کشورهای حوزه خاورمیانه با مبلغی در حدود

بــه جایــگاه و اهمیــت صــادرات تجهیــزات و خدمــات فنی و

 2.700.000.000دالر توانسته است رتبه  176در رتبهبندی

مهندســی بــه عنــوان صادرات بــا ارزش افزوده بــاال بتوانند

 250پیمانکار برتر بینالمللی ENR (Engineering News

تحوالت بنیادینی را در راســتای توســعه پایدار کشور و حل

 )Recordدر ســال  2015را کســب و  9ســال بــه عنــوان

مسائل و مشکالت پیش رو رقم بزنند.
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چرا حالصادرات
خوب نیست؟
باز بیست و نهم مهر فرا رسید و واژه صادرات و صادرکننده
بر زبان ها جاری شد که این امر به خوبی مبیّن رویکرد نادرست
نسبت به این موضوع حیاتیست .رویکردی که صادرات غیرنفتی
را امری غیر ضرور میپندارد و همچنان در سودای اقتصاد نفتی
است .واقعیت این است که حال صادرات در این کشور خوب
نیست و اگر تغییر دیدگاه به سرعت رخ ندهد آخرین روزنههای
امید نیز رو به افول خواهد گذاشت.

اگرچــه گاهــی دولتمــردان در دولتهــای گوناگــون بــا

خرید یا تولید کاال پرداخته و فعالیت خود را ادامه دهد؟!

مشــاغل تولیــدی و تجــاری در ایــن کشــور همچنــان بــه فعالیت

افزایــش نســبی میــزان صــادرات غریــو شــادی ســر میدهنــد

دوم اینکــه در شــرایطی کــه خــروج ســرمایه از کشــور بــه

ادامه میدهند تا باری از دوش کشور بردارند .تلخ تر آنکه همین

امــا اگــر میــزان صــادرات غیــر نفتی ایران ،کشــوری بــا انبوهی از

راحتــی از طریــق خریــد ملــک در کشــورهای همســایه ( ترکیــه،

مقررات دســت و پاگیری که به آن اشــاره شــد ،به دلیل آنکه در

ظرفیتهای انســانی و اقتصادی را با کشــور ویتنام قیاس کنیم

قبــرس و  ) ...یــا خریــد ارز در صرافیهــای خارج از کشــور ممکن

قالــب بخشــنامه راه به جایی نبــرده هم اکنون به ابتکار مجلس

بــه عمــق فاجعــه پیخواهیــم بــرد .ویتنام ســاالنه ده برابــر ایران

اســت ،صــادرات بــا انبوهی از موانــع ،ســختترین و بدترین راه

در حــال تبدیــل بــه قانونــی ســخت ،ظالمانــه و محدودکننــده

کاال صــادر میکنــد و ده برابــر بیش از کشــور ما در بازارهای بین

برای خروج سرمایه از کشور است.

المللی حضور دارد.

متاســفانه تبعــات متعــدد و بعضــا ً شــدید عــدم بازگشــت

اســت .قانونی که با احکام دائمی برنامههای توســعه کشــور نیز
در تناقــض اســت .بــه هــر روی تا زمانی که به اقتصــاد به عنوان

بــا واکاوی ایــن موضــوع بــا دو دلیــل عمده و بســیار دالیل

محور تصمیمگیریها ،سیاستور زیها و فعالیتهای بینالمللی

مقطعــی مواجــه میشــویم .دالیل عمده این شــرایط نابســامان

نگریســته نشــود و حضــور در بازارهــای بیــن المللــی بــه عنــوان
مهمتریــن و کارآمدتریــن روش گســترش نفــوذ در جهان مدنظر

عبارتند از:
اقتصــاد نفتــی و احســاس بینیــازی دولــت نســبت بــه ارز

مسئولین قرار نگیرد ،حال صادرات ،حال اقتصاد و احوال ملت

حاصل از صادرات در سنوات طوالنی که تبدیل به یک رفتار در

خــوب نخواهــد بود .احوال ملت به معیشــت ،بــه رفاه و به امید

ساختار قدرت در ایران شده است.

به آینده بســتگی دارد که متاســفانه با تداوم روند کنونی ،امید،
رفاه و معیشتی باقی نخواهد ماند.

بــر خــاف کشــورهای توســعه یافتــه کــه اقتصــاد در آنهــا
محور تصمیم سازی ،تصمیمگیری و سیاستورزیست در ایران

صــادرات یــک اصــل و یــک ضــرورت اســت .صادرکننــده

اقتصاد ملی در درجه نازلتری از اهمیت به نسبت سایر مسائل

ســارق نیســت بلکه انســان شریفیســت کــه با همــه مصائب به

قرار دارد.

فعالیت خود ادامه میدهد تا ضمن کسب منافع اقتصادی ( که

باور به این مهم اقتضا میکند که بخش

اصل وجودی کســب و کار اســت ) باری از دوش کشــور ،ملت و

خصوصی در تصمیم گیریها ،تنظیم لوایح

مســئولین بردارد .اگر به این مهم باور داشــته باشــیم که دولت

علیــه ایــران اشــاره کــرد .از آنجــا کــه اقتصــاد و بویــژه تجــارت

و طرحها ،بخشنامهها و مقررات دولتی و

و ملت مســافران یک کشــتی هستند و همه با هم برای رسیدن

خارجــی از اهمیــت ثانویه برخوردار اســت و در زمره اولویتهای

حاکمیتی و اساسا ً هرحوزهای که مستقیم و

بــه یــک هدف واحد تــاش میکنند ،انتظــار همراهی و همکاری

دیپلماســی و میــدان نیســت ،تحریمهــای بینالمللــی در نتیجــه

غیرمستقیم با زندگی و کسبوکار مردم در

از مجموعه مســئولین انتظار چندان گزافی نیســت .باور به این

ارتباط است ،حضور فعال و موثر

مهــم اقتضــا میکنــد کــه بخــش خصوصــی در تصمیمگیریهــا،

ایــن دو علــت ،اســباب مشــکالت عدیــده بعــدی را فراهــم
میآورد که از جمله آنها میتوان موضوع تحریمهای بینالمللی

تعامالت خارجی رخ میدهد و بازرگانان و تولیدکنندگان را دچار
مشــکل میکند و در ادامه سلســله سیاســتهای نادرســتی که

داشته باشد

برای رفع مشــکالت ناشــی از تحریم ،بدون توجه به خواستهها،

تنظیم لوایح و طرحها ،بخشنامهها و مقررات دولتی و حاکمیتی
و اساســا ً هرحــوزهای کــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــا زندگــی و
کســبوکار مــردم در ارتبــاط اســت ،حضــور فعال و موثر داشــته

امکانات و مســائل بخش خصوصی اتخاذ میشــود ،مشکالت را
ارز صرفــا ًاز طرقــی که بانک مرکزی معرفی کرده بود ســبب شــد

باشــد .فرامــوش نکنیــم کــه جوهــر وجــودی جمهوریــت مراجعه

فرایندهــای تجــاری بســیاری از صادرکننــدگان مختــل شــود .از

به نظرات و آراء مردم اســت که آنها صاحبان کشــور هســتند و

وضــع مقــررات رفــع تعهــد ارزی ،نشــاندهنده ســوءظن

جمله این پیامدها میتوان به از دست رفتن معافیتهای قانونی،

علیالقاعده مسئولین باید خدمتگذار آنها باشند.

مســئوالن بــه صادرکننــدگان ایرانــی بــود چــرا کــه بازگشــت ارز

تعلیــق کارت بازرگانــی و در نتیجه عــدم امکان عمل به تعهدات

بــه امیــد زمانــی که ایران مســیر صحیــح توســعه را بیابد و

حاصــل از صــادرات بــه کشــور بــه طــرق مختلــف بــه دو دلیــل

بینالمللی در قبال مشتریان و حتی مواجهه با نهادهای امنیتی

کشــور بــا تمتــع از تجربیات گرانســنگ جهانی ،در مدار توســعه

اشــاره کرد که مشــکالت ناشــی از هریک میتواند منجر به فرار

پایدار حرکت کند .اگر به سرعت چارهای نیاندیشیم سرمایههای

سرمایه از کشور شود.

مالی ،انسانی و فکری خود را از کف خواهیم داد.

دو چندان میکند که از جمله آنها میتوان به مقررات رفع تعهد
ارزی اشاره کرد.

امریست غیرقابل انکار.
نخســت اینکــه هــر فعــال اقتصــادی بــرای تــداوم فعالیــت
نیازمنــد گــردش مالیســت .اگــر یــک صادرکننــده ارز حاصــل از

در شــرایطی کــه صادرکنندگان با وجــود امکان مهاجرت با

سید مرتضی میری

صــادرات خــود را به چرخه اقتصادی بازنگرداند چگونه دوباره به

تحمــل مصائــب فــراوان فعالیت اقتصــادی در ایــران ،برای حفظ

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
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مدیرعامل زینوتجارت امین سید محمد
حسینی در گفتوگو با عصر اقتصاد؛

چندنرخی بودن
ارز ،شفاف و قابل اتکا
نبودن تشویقهای
دولتی از مهمترین
ضعفهای تجارت
خارجی است
شرکت زینوتجارت امین در حوزه صادرات گام برمیدارد.

آقــای گــداری ،رایــزن ارمنســتان و یــا جنــاب آقــای ربیعحاوی،

دارد ،امــا متاســفانه اکثــرا ایــن حمایتهــا بــر روی کاغــذ باقــی

هدف اصلی این شــرکت ،مدیریت صادرات برای رونق بخشــی

رایــزن بازرگانــی عــراق ازجمله رایزنــان فعال هســتند .اما باید

میماند و اجرایی نمیشود.ارگان دیگری که باید حمایت کند،

به کارخانهها با نیت حمایت از تولیدات داخلی ،ارزآوری برای

تعــداد رایزنهــا را افزایــش دهیــم چــون در جنــگ اقتصــادی

صنــدوق ضمانــت صــادرات اســت کــه آن هــم همینطــور بــرای

آنان افســران ما هســتند که میتوانند دالر وارد کنند .در این

ضمانــت کردن معامالتی که با ســایر کشــورها خیلــی کند و به

اوضاع ما به بهانه کمبود بودجه بیشــتر رایزنها را به کشــور

ســختی بــا صرف زمان زیاد انجام میشــود .بــه هر حال اکنون

کشور است.
عصر اقتصاد در گفتگو با سیدمحمد حسینی ،مدیرعامل
زینوتجارتامین،بهبررسیمشکالتتجارتخارجیتولیدکنندگان
ایرانی پرداخته است:

بازگرداندیم.
هفتم :آنچه دست ما نیست تحریمهاست و آنچه دست

بــه عنوان یک شــرکت ارائهکننــده خدمات صادراتی

ماست خودتحریمی که مساله جدیتری است ،بعضی اقدامات

ضعف تجارت خارجی تولیدکنندگان ایرانی را در چه میدانید؟

را میشــود بــرای بــی اثــر کــردن تحریمها انجــام داد ،امــا صورت

ضعفهای جدی و عمیقی در حوزه صادرات داریم که چند

نمیگیــرد کــه در یک جملــه به قول مقام عظمــی والیت پیگیری

مورد اصلی آن را بازگو میکنم:

که دولت جدید بر روی کار آمده اســت ،امیدواریم بتواند این
تشکلها و سازمانها را پویا کند.
چــه ســازمانهایی میتواننــد بــه افزایــش کارایــی
شرکتهای  EMCیا مدیریت صادرات کمک کنند؟
بایــد بــه عــرض ملــت بزرگــوار ایــران برســانم کــه اخیــرا مــا
توانستیم انجمن شرکتهای مدیریت صادرات را با پیگیریهای

اول :مســاله چندنرخی بودن نرخ ارز مطرح اســت؛ قیمت

جناب آقای انزلچی و همکاران دیگر و همکاری کارشناس محترم

سید محمد حسینی  :ما باید تعداد رایزنها

سازمان توسعه تجارت سرکارخانم طهماسبی به ثبت برسانیم

را افزایش دهیم چون در جنگ اقتصادی آنان

و جلســات آن بهصورت مســتمر در حال تشــکیل شــدن است و

افسران ما هستند که میتوانند دالر وارد

امیدواریم که این انجمن بتواند اهداف این شــرکتها را محقق

میخواهد ،خودش صادرات را انجام دهد.شــرکتهای مدیریت

کنند .در این اوضاع ما به بهانه کمبود بودجه

و به توسعه روزافزون صادرات کمک شایانی کند .از تشکلهای

صادرات میتوانند در این زمینه کمک کنند؛ اما متاسفانه حضور

بیشتر رایزنها را به کشور بازگرداندیم

م که باعث
دالر چنــد نرخــی را در بانــک و بــازار مشــاهده میکنی 
رانت و فساد هم میشود.
دوم :تخصصــی نبــودن صــادرات کــه شــرکت تولیــدی

شرکتهای (EMCشرکتهای مدیریت صادرات) پررنگ نیست.
سوم :اغلب کشورهای موفق در زمینه صادرات به صادرات
سوبســید میدهنــد در حالــی کــه مــا از صادرکننــده سوبســید
میگیریم و به واردکننده میدهیم.
چهارم :بخشــنامههای فراوانی که ناگهانی صادر میشود؛
در این اوضاع صادرکننده باید دائما حواسش باشد که بخشنامه

دیگــری کــه در امــر صــادرات میتــوان از آنهــا نــام بــرد ،معاونــت
علمی ریاستجمهوری است که در آنجا معاونت مرکز تعامالت
بینالمللــی بــا ریاســت جناب آقــای قلعهنویی و معاونت ایشــان

اقتصاد مقاومتی در این بخش راه حل مشکل است.

آقــای اســتیری در حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان و تجــاری

همچنین میتوان از نبود بستر مناسب و منظم حملونقل

کردن محصوالت این شرکتها و صادراتی کردن محصوالتشان

دریایی زمینی ،مکانیســمهای نامناسب مالیاتی و شفاف نبودن

کمکهــای خوبــی میکننــد و انشــالله حتمــا بایــد تقویــت

و قابل اتکا نبودن تشویقات دولتی برای صادرات نیز نام برد.

شوند.

بــا توجــه بــه این که شــرکت زینو تجــارت امین جزو

صنــدوق توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری و ریاســت این

ســی شرکت منتخب ســازمان توسعه تجارت به عنوان شرکت

مرکز آقای امانی از ارگانهای فعالی هســتند که با وجود کمبود

پنجم :مســاله مشــورت نکردن با بخش خصوصی واقعی

مدیریــت صــادرات قــرار دارد ،به نظر شــما بهعنوان مدیرعامل

بودجه توانســتند کارهای خوبی را به ثمر برســانند و انشالله هر

کــه بــه کــف بــازار نزدیــک اســت و کار عملیاتــی انجــام میدهــد،

یک شــرکت مدیریت صادرات آیا حمایتهای نهادهای اجرایی

چــه بیشــتر بتواننــد موفــق باشــند.باز در همین زمینــه ،میتوان

است؛ اینکه صرفا مشورتها با دو نهاد باالدستی شبهدولتی یا

از جمله ســازمان توســعه تجارت و دیگر نهادها تاثیرگذار بوده

عرض کرد که در چند کشور دنیا مانند روسیه و کنیا خانههای

خصولتی صورت بگیرد ،مدنظر نیست.

است؟

علــوم فنــاوری بــه نــام آیهیــت تاســیس شــده و اخیــرا آیهیت

جدیــد چــه تغییراتــی را اعمــال کرده اســت تا بر اســاس آن عمل
کند.

ششــم :نداشتن رایزنهای فعال در تمام کشورها؛ تنها

همانطــور که میدانید ،ســازمان توســعه تجــارت در خط

مرکزی تهران افتتاح شده است که آقای دکترکرمی ،ریاست این

چند کشور محدود هستند که درآنها رایزن داریم اینکه فعال

مقدم حمایت از شــرکتهای صادراتی حضور دارد و مصوبات

مرکــز تاکنــون به خوبی توانســتند با شــرکتهای دانشبنیان در

باشند یا نه خودش بحث دیگری است .بهعنوان مثال جناب

خوبی را در حمایت از  EMCها و شرکتهای مدیریت صادرات

این زمینه و نمایش محصوالت آنها کمک کنند.
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روزملی

وژیهانهم

ن ا ز گذشته تا امروز
ی ایرا 
ی صادرات 
ریسکها 
در دنیــای امــروز «صادرات» از جمله فعالیتهای دارای ریســک اســت

بنگاههای اقتصادی به حدی است که به عنوان مثال وصول نشدن به موقع

و یکی از نگرانیهای فعاالن اقتصادی ،وجود ریســکهای مختلف در فرایند

مطالبــات از ســمت طــرف خارجی ســبب ناتوانی فعاالن اقتصــادی داخلی در

صــادرات اســت کــه کاهــش نداشــتن یــا بیمدیریتــی هر یــک از ریســکهای

انجام تعهدات مالی و نهایتا ورشکستگی خواهد شد که بیشک با مدیریت

موجود ،ســبب وصول نشــدن وجه کاال و اخالل در روند صادرات و آســیبها

بهینه و بسترسازی مناسب ،امکان به حداقل رساندن ریسکها تحت عنوان

و ضررهــای جبرانناپذیــری خواهــد شــد .تاثیر ریســکهای صادراتــی بر بدنه

مدیریت ریسک وجود دارد.

در همین راســتا ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی

گــزارش منتشــر شــده  ۲۵ژوئــن  ،۲۰۲۱رتبه ریســک اعتبار

ارمنستان ،گرجستان ،بحرین و عمان رتبه  ۶را اخذ کردند.

(OECD (Organisation for Economic Co-operation

صادراتــی ایــران نســبت بــه گــزارش ژانویــه  ۲۰۲۱تغییــری

عــاوهبر این کشــورهای اردن ،جمهــوری آذربایجان ،ترکیه

 )and Developmentســاالنه بــه رتبهبنــدی کشــورها بــر

نداشته و در این بازه زمانی رتبه ایران  ۷بوده است .از دیگر

و ازبکســتان رتبــه  ،۵روســیه رتبــه  ۴و قطــر در رتبــه  ۳قرار

حســب «ریســک اعتبار صادراتی» میپردازد و گزارش آن را

کشــورهایی کــه این رتبــه را اخذ کردهاند میتــوان به عراق،

گرفتهاند .همچنین کشورهای عربستان و امارات به عنوان

تحت عنوان وضع ریســک اعتبار صادراتی کشــورها منتشر

ســوریه،لبنــان ،افغانســتان ،پاکســتان ،یمن ،ترکمنســتان

کمریســکترین همســایگان ایــران ،رتبــه  ۲ریســک اعتبــار

و کشــورها از رتبه  1تا  ۷تقســیمبندی میشــوند .براســاس

و تاجیکســتان اشــاره کــرد .در همیــن گــزارش کشــورهای

صادراتی را کسب کردند.

جدول شماره ( - )1رتبهبندی ریسک اعتبار صادراتی برخی از کشورها
نام کشور

رتبه ریسک اعتبار صادراتی

ایران ،عراق ،سوریه،لبنان ،افغانستان ،پاکستان ،یمن ،ترکمنستان و تاجیکستان

7

ارمنستان ،گرجستان ،بحرین و عمان

6

اردن ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه و ازبکستان

5

روسیه

4

قطر

3

عربستان و امارات

2
ی و توسعه اقتصادی
منبع :گزارش  ۲۵ژوئن  ۲۰۲۱سازمان همکار 

با دو پله صعود ،به رتبه  4رســیده اســت .طی سالهای 1384

کــه براســاس مدلــی از ســوی ســازمان  OECDانجــام میشــود

صادراتی دارای افت و خیزهایی بوده است .رتبه ایران در سال

الی  1388رتبه ایران به  ۷رســید و در دولت یازدهم به رتبه ۵

دارای چندین زیربخش در دو بخش اقتصادی و سیاسی است

طی دو دهه گذشته رتبه ایران در شاخص ریسک اعتبار
 1378در ریسک اعتبار صادراتی  ۶بوده و در اواخر سال 1384

ارتقا یافت .ارزیابی شــاخص ریســک اعتبار صادراتی کشــورها

که در جدول شماره ( )2به آن اشاره شده است.

جدول شماره ( – )2معیارهای رتبهبندی ریسک اعتبار صادراتی
شـرح

اقتصـادی

سیاسـی

معیـارهـا

قابلیت انجام تعهدات کشور دریافتکننده اعتبار ،نسبت بدهی خارجی یا نسبت ذخایر خارجی و متغیرهای مالی یک اقتصاد ،نسبتهای بدهی
به صادرات ،نسبتهای بدهی به  GDPو نسبتهای اقتصاد کالن مثل رشد اقتصادی ،تورم ،تراز بازرگانی و تراز مالی و...

رابطه یک کشور با همسایگان خود و با کشورهای بزرگ ،در معرض جنگ بودن ،میزان درجه روابط کشور با دنیا ،بدهکار بودن به کشورهای
عضو موسسات اعتبار صادراتی و...
ی و توسعه اقتصادی
منبع :گزارش  ۲۵ژوئن  ۲۰۲۱سازمان همکار 
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به طور کلی «صادرات» ایجادکننده فرصتهای تجاری مطلوب برای فعاالن اقتصادی اســت که این فرصتها
همــواره چالشهــا و خطراتــی را بــه همــراه دارد .اگرچه محیطهای ابررقابتی و فضای تجــاری بینالمللی امروز به طور
مستمر در حال تغییر و تحول است و مولفههای گوناگون فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...بر روی آن اثرگذار
اســت ،اما به منظور تشــویق صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی به توســعه فعالیتهای صادراتی و کاهش نگرانیهای
آنان در این زمینه و همچنین ارائه پوششهای الزم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری ،دولتها دست به
اقداماتی در زمینه مدیریت ریسک میزنند که این امر سبب هموارتر شدن مسیر تجارت بینالملل نسبت به گذشته
شــده اســت؛ اما با اینحال ،همچنان ریســکهای زیادی موجود اســت که برخی از مهمترین آنان عبارتند از «ریســک
سیاسی  ،Political riskریسک قانونی  ،Legal riskریسک قرنطینه  ،Quarantine compliance riskریسک نرخ ارز
 ،Exchange rate riskریسک عدم پرداخت  ،Non-payment riskریسک حمل ونقل ».Logistic risk
یکــی از اقداماتــی که دولتها بــه منظور مدیریت

صادرات ایران آغاز کرد.

چنین ریســکهایی انجام میدهند ،ایجاد شرکتهای

ایــن صنــدوق بــه پشــتوانه حمایتهــای مالــی

بیمه اعتبار صادراتی است .به نقل از سایت «صندوق

دولت ،عالوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری

ضمانــت صــادرات ایران» ایــن قبیل شــرکتهای بیمه

صــادرات ،بــا صــدور انــواع ضمانتنامــه اعتبــاری ،بــه

عمدتــا ً وابســته به دولت و متکی بــه حمایتهای مالی

تامیــن منابــع مالــی مورد نیــاز صادرکننــدگان نیز کمک

آن بوده و اغلب ریســکهایی را پوشــش میدهند که

میکنــد .هســته اصلــی فعالیــت صنــدوق ضمانــت

معموال ًاز سوی شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش

صادرات ایران ،پوشــش ریســکهای سیاسی و تجاری

نیســتند .در این راســتا و به منظور تامین امنیت مالی

خریــداران کاالهــا و خدمــات ایرانــی اســت .بــه طــور

صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات

متناظــر ،ارزیابی ریســک بانکها و دولتهای خارجی،

غیرنفتــی کشــور ،صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران بــا

بخــش دیگــری از فعالیــت صنــدوق اســت .در ایــن

پشتیبانی از صادرات جمهوری اسالمی ایران از طریق:

همــکاری آنکتــاد (کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان

راســتا صنــدوق ،همچون ســایر موسســات در سراســر

(الف)  :بیمه و تضمین اعتبارات و ســرمایهگذاریهای

ملــل)UNCTAD: United Nations Conference( ،

جهــان بــه ارزیابــی ایــن ریســكها میپــردازد .بــا توجه

مربــوط بــه کاالهــا و خدمــات صادراتــی و (ب)  :ایجــاد

 )on Trade and Developmentبــه عنــوان تنهــا

بــه اینکــه چشــمانداز ( )VISIONایــن صنــدوق در افــق

ت و ســرمایهگذاری الزم بــه منظــور توســعه
تســهیال 

شــرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابســته به وزارت

 ۱۴۰۴هجــری شمســی دســتیبابی بــه جایــگاه برترین،

صادرات با کمترین هزینه و با استفاده بهینه از منابع

صنعت ،معدن و تجارت در سال  ۱۳۵۲تاسیس شده

حرفهایتریــن و اثربخشتریــن  ECAدر ســطح منطقه

موجــود اســت ،لــذا انتظــار مــیرود کــه شــاهد عملکرد

اســت و فعالیــت خــود را تحــت نظــارت مرکــز توســعه

آسیای جنوب غربی است و ماموریت آن نیز حمایت و

مناسبی در سال جاری باشیم.
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روزملی

وژیهانهم

افزایش صـادرات غیرنفتی در گرو
تغییرات اساسی
ایــران کشــوری نفتخیــز اســت کــه ســالها بــا درآمدهــای نفتــی گــذران میکــرد؛ امــا پــس از تحریمهــای ســال 1397
رویکردهای صادراتی ایران تغییر کرد و باعث شد ،سیاستها به سمت افزایش صادرات غیرنفتی حرکت کند .این موضوع
همــراه بــا کاهــش ارزش پــول ملــی ایــن تفکــر را ایجــاد کرد کــه صادرات رونــدرو به رشــدی خواهد داشــت؛ امــا رویکردهای
بانکمرکــزی در دولــت دوازدهــم اجــازه ایــن رشــد را نداد؛ اما به تازگی با نگاه مثبت دولت ســیزدهم صادرکنندگان به آینده

صادرات کشور امیدوار شده و معتقدند با تغییراتی میتوان افزایش صادرات را در دستور کار قرار داد.

در ایـــــن زمیـــــنه گفتگـــــویی بــا محمــــد الهـــــوتی ،رئیــس

رئیــس جمهــوری ارائــه کردیــم .اگرچــه در جلســات نســبت بــه

کنفدراســیون صــادرات اتــاق ایــران داشــتهایم کــه در ادامــه

پیشــنهادها تاییــد ضمنــی داده شــد و در مواقعــی هــم در ایــن

محمــد الهـــوتی  :انتظارات ما از هر دولتی

زمینه دســتوراتی صادر شــد؛ اما متاســفانه در مقام اول بانک

ثبات در قوانین ،بهبود محیط کسب و کار،

میخوانید:
بــه نظــر شــما صادرکننــدگان نمونــه نیــاز بــه چــه
حمایتهاییدارند؟
نه تنها صادرکننده نمونه بلکه همه صادرکنندگان نیاز به

مرکــزی بــه دلیل اینکه تمام اختیارات پیش از دولت ســیزدهم
در بانــک مرکــزی جمــع شــده بــود ،بانک مرکزی یــک تنه جلوی
همه اصالحات را می گرفت و اجازه تغییرات را نمیداد و همین

تضمین سرمایهگذاری و حمایت های الزم از
حوزه صادرات و تولید با نگاه صادرات محور
است و در این زمینه هم به نظر میرسد،

حمایتهــای جــدی از ســوی دولــت دارند که ایــن حمایتها در

باعــث شــد کــه علیرغم افزایش نــرخ ارز و کاهش پول ملی که

مرحله اول ،ثبات در قوانین اســت و عدم تغییر شــبانه قوانین

در دنیا وقتی اتفاق می افتد ،اولین جایی که رشــد مثبت پیدا

در بحث تجارت جهانی نه فقط صادرات ،بهبود محیط کسب

میکند ،صادرات اســت؛ این مســاله باعث شــده ما در کشــور

و کار و اطمینان مجدد به سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در

شــاهد کاهــش چشــمگیر صــادرات غیرنفتی باشــیم که شــاید

بخش تولید با محوریت صادرات که به هر حال واردات را هم

در دنیــا بینظیــر بــود؛ لذا برگشــت ارز به چرخــه اقتصادی یک

نکتــه بعــدی ،تنــوع بازار اســت که متاســفانه ما به توجه

در خــود دارد؛ چراکــه کاالهای واســطهای تولیــد نیز در خدمت

الــزام اســت و موضوعــی اســت که نیاز کشــور و درخواســت به

به تحریم ها با  5کشور بیشتر ارتباط مستقیم و عمده تجارت

حق دولت است؛ اما در روش بازگشت ارز ما اختالف نظرهای

را نداریــم کــه دلیلــش همین تحریم ها اســت و چنانچه هدف

مختلفی داشــتیم و هرگونه پیشــنهادی دادیم ،متاســفانه اجرا

گذاری  15کشور همسایه از سازمان توسعه تجارت به درستی

نشــد .بــه نظــر میآیــد بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم و بــا

اجرا شــود ،میتواند با افزایــش بازارها افزایش تجارت خارجی

از ســال  97بــه بعــد به دلیــل تحریمهــای ظالمانهای که

ابالغیــهای کــه در مهرمــاه صــادر شــد ،دقیقا موضوعاتــی که ما

هم رقم بخورد.

اتفــاق افتــاد ،دولــت مجبــور شــد که یکســری سیاســتهایی

در  3ســال گذشــته به آن اشــاره داشتیم و پیشــنهاد دادیم در

را پیادهســازی کند و دســتورالعملهایی را صادرکند که شــاید

ایــن ابالغیــه دیــده شــده و امیدواریــم با گــذر زمــان و اهتمام و

خــودش در دولتهــای قبــل منتقــد بــه آنهــا بــود؛ اما بــا توجه

جدیتــی کــه خصوصــا دولــت ســیزدهم در بخــش تســهیلگری

تقریبــا میتــوان گفــت مجلــس هــم در حــوزه صــادرات

بــه محدودیــت منابع و کاهش چشــمگیر فروش نفت چارهای

تجارت خارجی دارد شــاهد رونق و افزایش صادرات و افزایش

تعامــل خوبــی را بــا صادرکننــدگان کشــور دارد .کمیســیون

جــز مدیریــت منابــع ارزی نبــود کــه واردات را از طریــق ثبــت

درآمدهای ارزی باشیم.

اقتصــادی مجلــس بــه هــر حــال یکــی از کمیســیونهای مهم و

صادرات خواهند بود.
موانعــی کــه طــی ســالهای اخیــر باعــث شــده تــا
صادرات با مشکالتی مواجه شود را چه می دانید؟

دولت برنامههای خوبی دارد و انشالله
افزایش صادرات محقق خواهد شد

تقابــل برنامههای صادراتــی دولت و نحوه برخورد
مجلس با بازگشت ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟

با توجه به صحبت های وزیر صمت تنوع بخشــی

تاثیرگذار در حوزه تجارت خارجی است که اهمیت و توجهش

صادرات را هم با موضوع تعهد ارزی و بازگشــت ارز به چرخه

به بازارهای صادراتی در برنامه وجود دارد .آیا موارد یاد شده

بــه صادرات بســیار زیاد اســت؛ اما خب بــه تازگی طرحی تحت

اقتصــادی کــه از ســال  97بــه بعــد هــم موفق شــد ،شــرایط را

در برنامههای دولت جدید را کاربردی میدانید؟

عنــوان جرمانــگاری صادرکننــدگان مطــرح شــد کــه متاســفانه

سفارش و محدودیت هایی که ایجاد کرد ،بتواند کنترل کند و

تــا حــدودی کنتــرل کنــد و بتواند تــراز تجاری کشــور و تقاضای

بــه طــور قطــع تنوع صادراتــی و افزایــش بازارهــا  2مقوله

مجــددا جــو بیاعتمــادی در جامعــه صادرکنندگان ایجــاد کرد و

ارز را نســبت بــه نیازهای کشــور مدیریت کند .مــا نباید از این

مهم است .به این معنی که سبد صادراتی کاالهای ایران تقریبا

دغدغه ها را افزایش داد؛ اما خوشبختانه بالفاصله کمیسیون

موضوع غافل شــویم که بعد از آن شــاید دومین ســال اســت

بــه ســمت کاالهــای خــام و نیمــه ســاخته بیشــتر خود را نشــان

اقتصــادی مجلــس ورود کــرد و موضوع مرتفع شــد و همچنین

کــه کشــور دارد بــا درآمدهــای ارزی غیرنفتــی اداره میشــود و

میدهــد و حــدود  320دالر تن میانگین ارزشــی صــادرات ایران

دولــت محتــرم هم به شــدت با آن مخالفت کــرد .بنابراین من

ایــن یکــی از موضوعات بســیار مهم اســت .گرچــه اوضاع اصال

اســت ،در مقابل واردات کاالهای نیمه ســاخته و واســطه تولید

خیلی فکر نمیکنم تضادی بین سیاســتگذاریهای مجلس و

مطلوب نیســت و درآمدها بســیار کم اســت؛ اما با یک مقدار

میانگیــن کمــی کمتــر از  1500دالر اســت ،یعنی نشــان میدهد

دولت وجود داشته باشد و همراهی قطعا وجود خواهد داشت

تغییــر ،امــکان اســتفاده بیشــتر از منابــع صــادرات غیرنفتــی

حتی با توجه به اینکه ما کاالهای واسطه تولید وارد میکنیم و

و در یک راستا خواهد بود.

خواهیم داشت.

کاالی ســاخته شــده وارد نمیکنیم و همه واردات ما در خدمت

مشــکالت ایجاد شــده در راســتای رفع تعهد ارزی

تولید است ،صادرات ما یک پنجم واردات کشور است .بنابراین

یکــی از موانعی اســت که اکثریــت صادرکنندگان با آن مواجه

ایــن اصــا قابل دفاع نیســت و وزارت صنعــت ،معدن و تجارت

شدهاند .روند فعالیت بانک مرکزی در دو سال اخیر را چطور

انتظــارات شــما از دولــت ســیزدهم در راســتای
توسعه صادرات غیر نفتی چیست؟
انتظــارات ما از هــر دولتی ثبات در قوانین ،بهبود محیط

در دســتور کار خــود قرارداده اســت که بتوانــد از کاالی با ارزش

کسب و کار ،تضمین سرمایهگذاری و حمایت های الزم از حوزه

افــزوده بــاال حمایــت کنــد و بــا سیاســتگذاریها ،جلــوی خــام

صــادرات و تولیــد بــا نگاه صــادرات محور اســت و در این زمینه

مــا در ســه ســال گذشــته پیشــنهادهای مشــخصی را بــه

فروشــی و صــادرات کاالهــای کــم ارزش گرفتــه شــود؛ البتــه بــه

هــم بــه نظر میرســد ،دولت برنامههای خوبی دارد و انشــالله

بانــک مرکــزی ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و معــاون اول

شرط اینکه زیرساخت ها و شرایط تولید داخل آن فراهم باشد.

افزایش صادرات محقق خواهد شد.

تحلیل می کنید و چه انتظاری از بانک مرکزی دارید؟
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مشورت با اهلفن؛
راهکاری مهم در
توسعه صادرات
مهدی طباطبایی :در  2سال اخیر بانک مرکزی
در حوزه صادرات از سیاستی پایدار پیروی نکرده
و مکرر روشهای تسویه ارزی را تغییر داده که
این موضوع مشکل ناتوانی در برنامهریزی را برای
صادرکنندگان ایجاد کرده است
از زمانــی کــه تحریــم هــای ثانویــه آغــاز شــد ،دولــت

مشکالت ایجاد شده در راستای رفع تعهد ارزی

مــاه  99اشــاره کــرد که بــا توجه به اینکه از نظــر قانونی طی

تالش کرده اســت با وضع قوانین متعدد شــرایط بازگشت

یکی از موانعی است که اکثریت صادرکنندگان با آن مواجه

شرایطی محدودیتها نیز از سوی وزارت صمت مرتفع شده،

ارز حاصل از صادرات و روند توســعه بازارهای صادراتی را

شــده انــد .رونــد فعالیــت بانــک مرکــزی در دو ســال اخیــر

اما هنوز عملیاتی نشده است.

در دســتور کار خود قرار دهد؛ اما همیشــه جای مهمترین

را چطــور تحلیــل مــی کنید و چــه انتظاری از بانــک مرکزی

گزینــه یعنــی مشــورت بــا اهــل فــن حــوزه صــادرات خالــی

با توجه به صحبت های وزیر صمت تنوع بخشی
بــه بازارهــای صادراتــی در برنامه وجــود دارد .آیا موارد یاد

دارید؟

بــوده اســت .دولت پس از تصمیم گیــری های خود و پس

همانطور که در باال اشــاره شــد ،موضوع پیمان سپاری

از اعتراضهایــی از گوشــه و کنــار حــوزه صــادرات تــازه بــه

ارزی یکی از مســایلی اســت که در ســالهای اخیر اشــکاالت

توســعه صــادرات اصوال نیاز به یــک برنامه ریزی جامع

دنبــال نظــرات بخــش خصوصــی میــرود کــه ایــن باعث به

زیــادی در مســیر صــادرات ایجاد کرده اســت .عــدم توجه به

شــامل مطالعــه و بــرآورد نــوع کاال و میــزان ( بــا توجــه بــه

تعویــق افتادن روند صحیح فعالیت در این حوزه میشــود.

شــرایط بخــش محصــوالت غیرنفتی و یکســان دیده شــدن

پتانســیل هــای موجــود داخلــی) در بازارهــای هــدف را دارد.

در ایــن راســتا گفتگویــی با مهدی طباطبایی ،مشــاور عالی

این بخش با صادرات محصوالت پتروشیمی و فراورده های

در برنامــه وزارت صمــت در موضــوع توســعه صــادرات نکات

کنفدراسیون صادرات داشتهایم که در ادامه میخوانید؛
بــه نظــر شــما ،در شــرایط کنونــی صادرکنندگان

شده در برنامه های دولت جدید را کاربردی میدانید؟

کلــی اشــاره شــده و اگــر بخواهیم به هدف مطلوب برســیم
الزم اســت ،بایــد برنامههــای  10ســاله و گام بــه گام داشــته

توسعه صادرات اصوال نیاز به یک برنامهریزی

باشیم که پیشنیاز آن  ،رفع مشکالت فعلی و مورد مالحظه

بطــور کلی نیازهای حمایتــی برای صادرکنندگان نمونه

جامع شامل مطالعه و برآورد نوع کاال و

قراردادن نظرات بخش خصوصی واقعی و فعاالن مســتقل

یا غیر نمونه برخورداری از حمایتهای دیپلماتیک اقتصادی

میزان ( با توجه به پتانسیل های موجود

این حوزه است.

نمونه باید از چه حمایتهایی برخوردار شوند؟

از جانــب ســفارتخانهها و اختصــاص دادن نیــروی آگاه در
ســفارتخانههای بازارهای هدف صادراتی و همچنین تدوین

داخلی) در بازارهای هدف را دارد

بســتههای حمایت از صادرات به شــکلی که اوال ًصادرکننده

طــی چنــد هفتــه اخیــر مجلــس قانونــی بــرای
بازگشــت ارز تصویــب کــرده اســت کــه اگــر صادرکنندگانی
ارز خود را طی ســه ماه به کشــور باز نگردانند ،جریمه ای

تاثیــر آن را در رونــد صــادرات خود مفید ببیند و دوما ًمیزان

آن از جملــه مــواردی اســت کــه مشــکالتی را بــرای صــادرات

معادل  2برابر میزان صادرات خود خواهند داشت که این

اعتبــار تخصیصــی متناســب بــا میزان صــادرات پیــش بینی

محصــوالت غیرنفتــی ایجــاد کــرده اســت؛ چراکــه هزینه ها

موضوع در تقابل برنامههای صادراتی دولت مبنی بر رفع

شــده باشــد و زمان تخصیص آن نیز الزم است در پایان هر

و قیمــت تمــام شــده محصــوالت غیرنفتــی بســیار متفــاوت

موانع صادراتی دارد .این مورد را چگونه ارزیابی میکنید؟

ســال برای ســال آینده مشخص باشد تا تاثیر آن بر توسعه

اســت .لــذا امــکان فــروش ارز بــا نــرخ عرضــه پتروشــیمیها

بنظــرم بــا توجــه بــه شــرایطی کــه داریــم و بــه جهــت

میســر نیســت و صادرکننــده را دچار زیان میکنــد .از طرفی

پیشگیری از هر تصمیم یا نظری که منجر به آسیب رسیدن

عــدم اجرای بخشــنامهها و مصوبــات اخیر که به این بخش

به صادرات شــود یا فعاالن این حوزه را دچار تشــویش کند

صادرکننــدگان بــه نــام کشــور شــنیده ایــم کــه بــا توجــه به

کمــک میکنــد ماننــد چنــد مصوبــه اخیــر که بــه صراحــت بر

با صاحب نظران مشورت شود ،گاهی برخی اظهارنظرها به

شرایط کنونی کشور دیگر صادرات صرفه اقتصادی ندارد؛

واردات در مقابــل صــادرات تاکید میکنــد ،توجیه اقتصادی

صادرات هر بنگاه ممکن باشد.
بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای اخیــر بارهــا از

مشکالت و موانع یاد شده را در چه مواردی می دانید؟

صادرات غیرنفتی را از بین برده است و هیچگونه تخصیص

علت بیاطالعی از کم و کیف اجرا و فرایند صادرات است.
در پایــان انتظــارات شــما از دولــت ســیزدهم در
راستای توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی چیست؟

مشــکالت ســالهای اخیــر همــواره اشــاره شــده کــه اگر

ارزی کــه متناســب بــا میــزان صــادرات و پاســخگوی عرضــه

بخواهیــم بــه صــورت تیتــروار بــه آنها اشــاره کنیم مــی توان

ارز محصــوالت غیــر نفتی باشــد هــم صورت نگرفته اســت.

میخواهــم در یــک جملــه پاســخ دهــم؛ بــا نگاهــی بــه

گفــت :عــدم دسترســی به خدمــات بینالمللی بانکــی ،نبود

بنظــر من در  2ســال اخیر بانک مرکــزی در حوزه صادرات از

کشــورهایی کــه توانســتند ظرف یــک دهه بــه موفقیتهای

خدمات حمل و نقل منظم چه دریایی چه جاده ای و غیره،

سیاستی پایدار پیروی نکرده و مکرر روشهای تسویه ارزی

بــزرگ اقتصــادی دســت پیــدا کننــد مــی تــوان گفــت :ایــن

بــاال بــودن هزینــه هــای حمــل از یــک طــرف و از طــرف دیگر

را تغییر داده که این موضوع مشکل ناتوانی در برنامهریزی

کشــورها ،مشــورت دولت و نهادهای تصمیمگیر با اهل فن

مقــررات داخلــی وضــع شــده مانند :پیمــان ســپاری ارزی به

را برای صادرکنندگان ایجاد کرده اســت .برای نمونه میتوان

حوزه صادرات و تصمیم ســازی با لحاظ کردن خواســتههای

عنوان بارزترین موانع قابل اشاره است.

بــه ممنوعیــت واردات در مقابــل صــادرات را از اواخــر خرداد

فعاالن این حوزه را رأس کارهای خود قرار داده اند.
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روزملی

وژیهانهم

خبط بزرگ
نمایندگانمجلس
در مورد صادرات
سالهاست صادرکنندگان با سختی های تجارت در تحریمها
دسته و پنجه نرم میکنند و حاال دولت جدید با طرحهای اولیه خود
نوری بر حوزه صادرات تابانده و طی هفتههای اخیر ،مشوقهایی
را بــرای رونــق صــادرات ابالغ کرده اســت ،اما همزمان در مجلس
طرحی دست به دست می شود که بر اساس آن صادرکنندگانی
کــه ارز حاصــل از صادراتشــان را طــی مــدت  3مــاه برنگرداننــد،
مجــازات شــوند .این طــرح کــه از آن به عنــوان «جرمانگاری عدم
بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات» ،یــاد میشــود ،حاکــی از این
اســت کــه طراحان به دنبال تعیین جریمه و مجــازات حبس برای
عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور هستند.

در این راستا و به بهانه روز ملی صادرات سراغ جمشید

با توجه به صحبت های وزیر صمت تنوع بخشی به

نفــر ،دبیر کنفدراســیون صــادرات اتاق ایران رفتیم ،مشــروح

بازارهای صادراتی در برنامه وجود دارد .آیا موارد یاد شده در

گفتگوی ما را در ادامه میخوانید.

برنامههای دولت جدید را کاربردی میدانید؟

خودمان بدهیم و از همه مزیتهای خودمان استفاده کنیم تا
به اعداد و ارقام باالتری برسیم.
تقابــل برنامــه های صادراتی دولت و نحوه برخورد

جنــاب آقــای نفــر روز ملی صادرات اســت و در این

بلــه مشــکل اصلــی همانطــور که عــرض کردم نحــوه رفع

روز طبق روال هر سال صادرکنندگان برتر سال گذشته اعالم

تعهــد ارزی بــود؛ چراکــه مــن معتقــدم چــه پیمان ســپاری ارزی

به نظر من این خبط بسیار بزرگی بود که مجلس انجام

میشــوند .بــه نظــر شــما صادرکننــدگان برتــر نیــاز بــه چــه

اتفــاق بیفتــد و چه اتفاق نیفتد ،تمام صادرکنندگان ارز خود را

داد و کامال نشان داد که مجلس متوجه نیازهای مردم نیست؛

حمایتهایی دارند؟

به کشور وارد میکنند؛ چراکه در این روند یک چرخه وجود دارد

چرا که اگر چرخ اقتصاد به چرخش درآید و مشکل اشتغال در

و اگر حاصل خروجی یک شرکت صادراتی دوباره تبدیل به پول

کشــور حل شــود ،بسیاری از این نمایندگان محترم متوجه این

بــه نظــر مــن ،هــر نیــازی کــه صادرکننــده نمونــه داشــته

مجلس با بازگشت ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

باشــد ،همــه صادرکنندگان به آن احتیــاج دارند .چراکه باالخره

موضوع خواهند شد که چقدر از مشکالت استان و شهری که

آن صادرکننــده نمونــه نیز از نقطه صفر شــروع کرده و به مرور

وکالتش را بر عهده گرفتهاند ،حل خواهد شد .اینکه نمایندگان

زمان از حمایت هایی برخوردار شــده و به موفقیت رســیدهاند؛
بنابراین نسل جوان ما که حتما خوش فکرتر بوده و با فناوری
روز دنیــا ارتبــاط بیشــتری دارنــد ،بســیار بیشــتر میتواننــد بــه
صادرات کمک کنند و باید از این حمایت ها بهره ببرند .به نظر
مــن ،در ارتبــاط بــا صادرکننــده نمونه باید یک فضــای اطالعاتی

جمشید نفر :انتظاری که ما از دولت

مجلس در این شــرایط ســخت صادرکنندگان را تهدید کنند در

سیزدهم داریم ،این است که به

حالی که در کشــوری زندگی میکنیم که ســفته بازی بیشترین

پیشنهادها و توصیه های ذی نفعان بخش
خصوصی توجه ویژه داشته باشند

میتواند یک نقشه راه برای صادرکنندگان بعدی باشد.
بزرگتریــن موانــع صادرات طی ســالهای اخیر را چه
می دانید؟
بــه طــور اساســی بزرگتریــن موانــع در مســیر صــدور

امــری خطــا اســت .من فکر می کنم ،حاکمیــت باید با این گونه
نمایندگان برخورد بسیار بسیار جدی داشته باشد.
انتظــارات شــما از دولــت ســیزدهم در راســتای

توســط رســانهها ایجاد شود تا با یک به یک آنها مصاحبه شود
و این افراد راز موفقیت خود را ارائه کنند و راز موفقیت ایشان

درآمد را دارد و سرمایه ها را از تولید و صادرات بیرون میکند،

و کاالی صادراتــی نشــود و دوبــاره از ســازمان خارج نشــود ،این
ســازمان نمیتوانــد به فعالیت خــود ادامه دهد و حتما ضرورت
دارد برای تداوم حیات این پول ها بازگردد .منتهی ما باید عدم

توسعه صادرات غیر نفتی چیست؟
انتظــار مــن نــه از ایــن دولــت بلکــه از همه دولــت ها این
اســت که از همه ظرفیت های مردمی در هر قشــر و هر جایی

بازگشت ارزی که توسط آقایان بیان میشود را آسیب شناسی

که هستند ،استفاده کنند .ما اگر  8سال دفاع مقدس خود را

کنیم؛ در عمل باید گفت اتفاقی که اینجا رخ میدهد این است

بــه عنــوان یک برگ طالیی در تاریخ کشــورمان داشــته باشــیم،
هیــچ کــس نمــی تواند انــکار کند کــه این موفقیــت حاصل یک

بخشــنامهها بــرای صادرکننــدگان ایجــاد شــده و مهمترین آنها

کــه ارز بــه کشــور بازگشــته اما نه از کانالی که مــورد تایید بانک

تعهــد ارزی و نحــوه رفــع تعهــد ارزی اســت کــه در ســالهای

مرکزی بوده اســت .من اعتقاد ندارم که همه مشــکالت کشــور

مطالبه همگانی بوده است؛ چه کسی که وزیر بوده ،چه معاون

گذشــته لطمه بســیاری به صادرات ما وارد کرده اســت .این در

را فقط صادرکنندگان باید حل کنند ،قوانین صحیح و مبتنی بر

وزیــر و  ...تــا مردمــی کــه علیرغــم جایــگاه پایینتــر خــود ســهم

حالــی اســت کــه قیمــت ارز در ایــن ســالها میــان  7تــا  10برابر

تشویق و نه تنبیه است که میتواند کمک کند تا تمام صادرات

بیشــتری داشــتند .مردم عادی که بزرگترین ســرمایه هایشــان

از مسیری که بانک مرکزی خواهان آن است ،بازگردد.

یعنــی بچههایشــان را بــه جنــگ فرســتادند و از آنها خواســتند

افزایــش پیــدا کرد؛ اما مــا با کاهش 10درصدی صــادرات مواجه
بودیم .عدم توجه به مشــورت ذی نفعان یعنی صادرکنندگانی

مــن بــا برنامههــای دولت جدیــد موافق هســتم چراکه ما

با رشادتشــان جلوی دشــمن را بگیرند .انتظاری که ما از دولت

کــه تجــارب بســیار خوبــی در امــر صــادرات دارنــد باعــث صدور

تــا امروز همیشــه فکر میکردیم کاالهایــی که اضافه داریم باید

ســیزدهم داریم ،این اســت که به پیشنهادها و توصیههای ذی

بخشنامه های متعارض و متناقض با یکدیگر شده است.

صادرکنیــم؛ در حالــی کــه مــا باید تنوعی بــه بازارهــای صادراتی

نفعان بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشند.
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مدیرعامل مجتمع صنایع فناور
پالستیک سپاهان:

به دلیل کاهش ثبات

اقتصادینتیجهحجم
صادرات متناسب

باتالشمانپیشنرفت
سال 1384سنگبناییکیازپیشرفتهترینمجتمعهای

اما متاسفانه نتیجه متناسب با تالش جلو نرفت.

پویایی این واحد و ارائه محصوالت جدید و نوآورانه در سطح

صنعتــی ایــران در شــهرک صنعتی نجفآباد از توابع اســتان

اســتانداردهای ســاخت و ســاز در کالن شــهرها

جهانی شــده اســت که بــه مزیت رقابتی مهمــی در بازارهای

صنعتــی اصفهــان بــه نــام مجتمــع صنایــع فنــاور پالســتیک

اســتفاده از محصــوالت شــما را از یــک انتخــاب بــه یــک

صادراتــی و نیــز بــازار داخلــی بــدل شــده اســت .اســتفاده از

ســپاهان گذاشــته شد و هدف بنیادین این گروه صنعتی به

ضرورت بدل کرده است با توجه به بازار بزرگ داخلی چرا

تکنولــوژی(  )Hotmeltدر تولیــد پروفیــل هــای در و پنجــره

به دنبال صادرات بوده اید؟

رنگــی و نیــز رســیدن بــه عدم تغییــر رنگ پروفیــل در مقابل

گفته مهندس حمید مرادی ،مدیرعامل کارآفرین این مجتمع
فقط در یک جمله خالصه میشود «:خانه و ساختمان خود را
با فناور پالستیک سپاهان ،استاندارد بسازید».
مرادی تاکید می کند :این نخستین شرکتی است که

همانطــور کــه در ســوال قبــل نیــز اشــاره نمــودم صــادرات

نور خورشید در دراز مدت به کمک بکارگیری تکنولوژی نانو

بــا توجــه بــه گســتردگی بــازار آن ،ارز آوری و ثبــات بیشــتر ان

در سطح پروفیل ،تولید محصوالت پلی وود با فرموالسیون

نســبت بــه بــازار ایــران  ،جداگانــه از بــازار داخلــی قابــل توجــه

اختصاصــی و درصــد چــوب بــاال ،بــرای اولین بار اســتفاده از

تمامی محصوالت آن بر اســاس اســتانداردهای ملی ایران
تولید میشود.
با این فعال اقتصادی و صنعتی گفتوگو کرده ایم که
در زیر شرح آن آمده است:
در ســال  95شــما بــه عنــوان صادرکننــده برتــر
انتخاب شدید ،دلیل برتری شما در آن سال چه بوده و آیا
در سالهای بعد همان مسیر را ادامه دادهاید؟

تکنولوژی هات ملت در تولید نمای خارجی وینیل سایدنگ
مرادی :مزیت ما نسبت به چین ،کیفیت بسیار
باالتر و همچنین دسترسی سریعتر و ساده تر

بــا طــول عمر باال بــه عنــوان پرطرفدارترین نمای کشــورهای
توســعه یافتــه از جملــه امریــکای شــمالی از جملــه آخریــن

بخصوص در بازار منطقه می باشد .همچنین نسبت

دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه ما بوده است .همچنین

به ترکیه قیمت مناسب تر و محصوالت نوآورانه

ارائه محصول با کیفیت باال و قیمت مناسب که شعار ما در

حاصل فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت برگ

ارائــه کلیه محصوالت بوده اســت قطعــا حاصل تالش های

برنده ما در رقابت با این کشور می باشد

این واحد می باشد.
انتظــار شــما از دولتمــردان دولــت ســیزدهم در

ایــن شــرکت در ســال  95بــه عنــوان صادرکننــده برتــر

رابطه با توسعه صادرات چیست؟

کشوری و در سالهای  98 ،96 ،95 ،94 ،93و  99به عنوان

مــی باشــد و اســتراتژی این شــرکت نیــز همواره در دنبــال کردن

صادرکننده نمونه اســتانی انتخاب شــده است  .این شرکت

بازار داخلی و بازار صادراتی به صورت موازی تعیین شده است .

با توجه به آنکه پروسه ی صادرات از زمان تحقیق بازار

همــواره  2نــگاه کامــا موازی به بازار داخلــی و بازار صادراتی

بزرگتریــن رقبــای شــما در بازارهــای خارجــی

 ،انتخــاب محصــول ،مطابقــت محصول با نیاز بــازار هدف،

را در اســتراتژی فروش خود تعیین نموده اســت تا ازمزایای

چــه کشــورهایی هســتند و شــما در مقایســه با آنهــا از چه

تولید  ،بازاریابی و نهایتا فروش یک روند زمانبر و دراز مدت

هــر کــدام به طــور جداگانه بهرهمند شــده و پوشــشدهنده

مزیتهایی برخوردارید؟

اســت نیازمنــد ثبات اقتصــادی به عنوان بدیهــی ترین اصل

کاستیهای یکدیگر باشند .عالوه بر این ارز آوری صادراتی

بزرگتریــن رقبــای ما در صنعت محصوالت ســاختمانی

می باشد .چرا که در بسیاری از موارد تحقیق بازار صادرات

در زمینــه محصــوالت نهایــی از اهمیــت ویــژهای در اقتصــاد

از جنــس یــو پی وی ســی کشــورهای چین و ترکیه هســتند.

براســاس شــاخص هــای اقتصادی و قوانیــن صادراتی وقت

کشور برخوردار می باشد و این شرکت به این موضوع کامال

مزیت ما نســبت به چین ،کیفیت بســیار باالتر و همچنین

صــورت مــی پذیــرد و نتایجــی حاصــل میشــود کــه مراحــل

واقف است و با توجه به محصوالت نوآورانه ما مزیت نسبی

دسترســی ســریعتر و ســاده تــر بخصــوص در بــازار منطقــه

بعــدی و هزینــه هــای گزافــی را بــه دنبــال خواهد داشــت به

مناسبی را در موفقیت صادراتی داشته ایم .اما در سال 95

مــی باشــد .همچنین نســبت بــه ترکیه قیمت مناســب تر و

امیــد رســیدن به هدف نهایی یعنی فــروش  .اما در میانه ی

بدلیل ثبات اقتصادی نســبی که وجود داشــت فرصت ویژه

محصــوالت نوآورانــه حاصــل فعالیتهای تحقیق و توســعه

راه یــا حتــی پــس از شــروع صادرات به یکباره شــاخص های

ای جهــت فعالیــت هــای صادراتــی بوجــود آمــده بــود کــه در

شرکت برگ برنده ما در رقابت با این کشور می باشد.

استفاده کامل از این فرصت تمام تالش خود را بکار گرفتیم
و نتیجه آن نیز صادرات موفق تر و نمونه در سطح کشوری

واحد تحقیق و توسعه در کارخانه شما چقدر از
اهمیت برخوردار بوده و چه دستاوردهایی داشته است؟

اقتصادی مفروض و یا قوانین صادراتی دچار تغییر گشته و
تمــام معــادالت را بر هم می زنــد .لذا وظیفه ی اصلی دولت
در این مسیر ایجاد ثبات در شاخصهای اقتصادی داخلی از

نســبت بــه ســالهای دیگر بوده اســت؛ اما پــس از آن بدلیل

مــا همــواره بــه تحقیــق و توســعه بــه عنــوان یکــی از

جمله قیمت ارز و قیمت مواد اولیه و قوانین تجارت خارجی

کاهــش ثبــات اقتصــادی و تاثیــر آن در بازارهــای هــدف ما ،

مهمتریــن ارکان شــرکت و موتــور حرکــت رو بــه جلــو نــگاه

مــی باشــد .در صورتیکــه دولت همین مهــم را به خوبی اجرا

امکان رســیدن به آن حجم صادرات دیگر میســر نشــد .هر

کردهایم .و هزینه های بعضا زیاد تحقیق و توسعه را با نگاه

کنــد مابقــی راه بــه بهتریــن شــکل توســط بخــش خصوصی

چند تالشــمان در این خصوص افزایش چشــمگیری داشت

ســرمایهگذاری پرداخــت نمــوده ایــم .لــذا همین نــگاه باعث

انجام خواهد پذیرفت.
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روزملی

وژیهانهم

مدیرعامل شرکت زعفران سافرون سافرون :فرستادن پیاز زعفران

به افغانستان ،خیانت بزرگی به صنعت زعفران ایران است

مدیرعامل شرکت زعفران سافرون میگوید« :کشت زعفران در افغانستان تهدید بزرگی برای بازار زعفران ایرانی است .افغانستان اکنون ساالنه هفت تن زعفران تولید و مقدار
زیادی هم از ایران وارد و به نام زعفران افغانستان صادر میکند و چون تحریمی علیه آن کشور وجود ندارد این زعفران را به بازارهای آمریکا و هند میفرستند .اینگونه میشود
که بزرگترین خریداران زعفران ایرانی به صورت غیرمستقیم ،آمریکا و هند میشوند که از طریق اسپانیا و افغانستان آن را تهیه میکنند».
حبیب معصومیان ،مدیرعامل شــرکت زعفران

صنعت اســت .از ســوی دیگر کســانی که پیاز زعفران

بــه افغانســتان قاچاق میشــود و کســی جلــوی آن را

ســافرون ســافروندر گفتوگــو با عصــر اقتصاد به

را به افغانستان فرستادند نیز واقعا خیانت بزرگی به

نمیگیــرد ،بــهزودی آنهــا رقیب ما میشــوند؛ چراکه

بیــان مشــکالت و توانمندیهــای ایــن صنعــت در

این صنعت و کشور کردند .افغا نستان اکنون ساالنه

خــاک بکــر ،آب فــــراوان و نیــــروی کـــــار ارزانقیمــت

اقتصاد کشور پرداخت.

هفــت تــن زعفران تولید و مقدار زیــادی هم از ایران

آیا کشت زعفران در افغانستان میتواند،

وارد و به نام زعفران افغانستان صادر میکند و چون

تهدیــدی برای بازار زعفران ایران محســوب شــود؟

تحریمی علیه آن کشور وجود ندارد این زعفران را به

چه راهکاری توصیه میکنید؟

دارند.
 دالیل موفقیت شما به عنوان یک صادرکننده
برتر از نگاه خودتان چه بوده است؟

بازارهای آمریکا و هند میفرســتند .اینگونه میشود

ابتــدا بگویــم کــه ایــن موفقیــت نســبی اســت و

به شدت .اول این نکته را بگویم ،با وجود اینکه

کــه بزرگتریــن خریــداران زعفــران ایــران بــه صــورت

شــرکتهای دیگر هم به خوبی مشــغول فعالیت در

زعفــران کشــت بومــی خراســان ( جنوبــی و رضــوی)

غیرمســتقیم آمریــکا و هنــد میشــوند کــه از طریــق

ایــن زمینــه هســتند .میتوانــم از پشــتکار و ســرمایه

است و در این مناطق خشکسالی وجود دارد ،کشت

اســپانیا و افغانســتان آن را تهیه میکنند .دولتهای

بــه عنــوان دو عامــل در حصــول ایــن موفقیــت نــام

محصول کم آببری مثل زعفران شــغل اصلی مردم

قبلــی بــا وجود روابطی کــه با هند دارند ،نتوانســتند

ببــرم .همــکاران مــا شــبانهروز تــاش کردنــد ،بــرای

این منطقه اســت؛ اما بعضی از دولتها و مســئوالن

آنهــا را قانــع کننــد کــه زعفــران مــا را مســتقیم از

بســتهبندی ،مقــوا و کارتــن و لیبــل اهمیــت زیــادی

جهــاد کشــاورزی آنهــا از همــدان و آذربایجــان

خودمــان بخرنــد .ایــن تهدیــدی بــرای ماســت؛ چراکه

قائل شدند و وقت زیادی گذاشتند .همچنین تالش

حمایتهــای مالی بالعوض کردند تا بتوانند زعفران

زعفــران مــا را بــه نــام خودشــان در بازارهــای جهانــی

بیوقفــه بخــش بازرگانــی کــه مســلط بــه زبانهــای

کشــت کننــد و ایــن خیانــت مســئوالن در حــق ایــن

عرضــه میکننــد و متاســفانه همچنــان پیــاز زعفــران

گوناگون هســتند ،برای بازاریابی و برپایی نمایشــگاه
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در اروپــا و کانــادا و ســفارشگیری محصــوالت بــرای

بــرای بســتهبندی محصــوالت خــود بــرای

عرضه به بازارهای جهانی منجر شد به اینکه بتوانیم

بــازار جهانــی موفــق شــدید از فنــاوری شــرکت

ســهمی از بــازار را بــه دســت بیاوریــم کــه البتــه کــم

اسپانیایی شریک خود استفاده کنید؟

اســت؛ امــا بــه هــر حال ما ســهم خود را بــا آگاهی از

اول اینکه این شرکت زعفران سافرون سافرون

بازارهای جهانی و تقاضای موجود انجام دادیم بقیه

اســت کــه بــا شــرکت زعفــران گلوبــال بینالمللــی

آن بــه فهم دولتها از اهمیت صادرکنندگان و درک

(دوملیتــی) همــراه اســت .تاســیس آن شــرکت،

آنها برای حمایت و همراهی ما مربوط میشود.

ســاخت کارخانــه و ماشــینآالت بــرای بســتهبندی

با توجه به تغییرات گسترده بازار زعفران

زعفران نبوده است .مساله مهم دیگر اینکه اسپانیا

در ســالهای اخیــر و ورود این محصــول به تجارت

شــریک و رقیــب سرســختی ماســت و نه اســپانیا که

الکترونیک شــرکت شــما برای تطبیــق با این اوضاع

هیــچ کشــور دیگری دانــش فنی خود را به کشــور ما

چه اقداماتی انجام داده است؟

نمیآورد ،زیرا ما رقیب قدری برای آنها میشویم و

این تغییرات تنها مربوط به بازار داخلی نیست

قطعــا بــازار را از دســت آنان در میآوریم .متاســفانه

و عالوهبــر آن نــوع فــرآوری هــم فــرق کــرده اســت.

تعــداد زیــادی از همــکاران مــا بــا رشــوه دادن و دادن

امــروزه زعفــران فقــط بــه ســلطان ادویــه معــروف

هــر کیلــو زعفران خام با کیلویی  150-100دالر ســعی

نیســت .ترکیبــات بســیار مهمــی دارد کــه آن را در

میکننــد ،شــرکتهای داخلــی را محــدود کننــد .مــا

جهان تبدیل به محصولی پر استراتژیک کرده است.

شــرکتی هســتیم کــه دانش فنــی و تیم R&Bبســیار

پاندمــی کرونــا عامــل موثــری برای این شــد که مردم

قــوی داریــم و جــزو اولیــن شــرکتها هســتیم که در

دیگــر زعفــران را بــه صــورت فلــهای و از مارکتهــا

زمینه بستهبندی و فرآوری به بازارهای جهانی ورود

تهیــه نکننــد و رو بیاوردنــد به خرید بســتهبندیهای

کردیم و مجوزهای آن شرکتها را گرفتیم ،به عنوان

کوچک و گرمی از شرکتهای تولیدی مثل ما که 25

مثال مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا به نام FDA

ســال ســابقه در زمینــه تولیــد ،فرآوری و بســتهبندی

را گرفتیــم و محصوالتمــان را بــه کانــادا و اروپــا نیــز

داریــم .در نتیجــه مــا نیــز بــا ایــن تجــارت الکترونیک

صادر میکنیم.

شرکتهای خارجی به ما کمک کنند نه به آنها نیاز

همــراه شــدیم و آن را گســترش دادیــم ،حتــی بــرای

رقابت ســختی با اســپانیاییها در بــازار جهانی

داریم .تنها تفاوت ما با آنها این است که به خوبی

مشــتریان محــدود داخلــی نیــز ایــن کار را انجــام

داریــم.

اگــر آنهــا از ســوی دولتشــان حمایــت

حمایــت میشــوند و ماشــینآالت دارنــد در حالی که

دادیــم .از ســوی دیگــر زمینههــای دیگــر نرمافــزاری

نشــوند ،قطعــا نمیتوانند بــا ما رقابت کننــد؛ چراکه

مــا تجربــه فوقالعادهای داریــم که در صورت حمایت

را هــم تقویــت و از نیروهــای متخصــص اســتفاده

بالعکس ما هزینههایشــان بســیار باالســت .حقیقتا

میتوانیــم بــه خوبــی از آنهــا جلــو بزنیــم .حمایــت

بســتهبندیهای شــرکتهای ایرانی یک ســر و گردن

از آنهــا اینگونــه اســت کــه بــه طــور مثــال وقتی یک

کردیم.
مطلوبیــت مورد نظــر مصرفکننــدگان داخلی و

شــرکت اســپانیایی از ایــران زعفــران صــادر میکنــد،

خارجی نیز از نظر طرح ،بســتهبندی و اوزان و ســایر

دو درصــد مالیــات میدهــد؛ امــا یــک درصــد آن را

مشــخصات زعفــران در نظــر گرفتیــم و در این زمینه
ماننــد ســایر همــکاران ســرمایهگذاری کردیم و راضی

حبیب معصومیان  :در نتیجه ما نه انتظار

برمیگرداننــد و یــا اینکه وامها در عرض چندســاعت
برای آنها فراهم میشــود .در صورتیکه دولتهای

هســتیم؛ امــا ایــن کافــی نیســت؛ چراکــه مــا بیش از

داریم شرکتهای خارجی به ما کمک کنند

قبلــی مــا برای شــرکتها هیــچکاری انجــام ندادند و
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نه به آنها نیاز داریم .تنها تفاوت ما با آنها

باعــث بــه وجود آمدن مشــکالت زیــادی به خصوص

اما به این اندازه از آن ســهم نمیبریم .ما شــرکتها
بایــد تــاش کنیــم کــه بــه همــراه مســاعدت دولت و
مجلــس ســهم بیشــتری در خــور میــزان تولیدمان از
بازار جهانی به دست بیاوریم.
زعفــران تولیــد عمــده ایــران و پــس از نفــت،

این است که به خوبی حمایت میشوند
و ماشینآالت دارند در حالی که ما تجربه
فوقالعادهای داریم که در صورت حمایت

برای شــرکتهای زعفرانی شدند .اگر حمایت شویم
مطمئن باشــید از نظر ملزومات ،ظروف بستهبندی،
دانــش و تکنولــوژی مــا خیلــی باالتــر از آن کشــورها
هستیم.

میتوانیم به خوبی از آنها جلو بزنیم

دومین صنعت بســیار مهم ارزآور و اشــتغالزا کشور

انتظــار شــما از دولــت ســیزدهم در زمینه
حمایت از صادرات چیست؟

اســت .افــراد زیــادی به همــراه شــرکتهای صادراتی

متاسفانه دولتهای قبلی جز نابودی صنعت و

شــبانهروز مشــغول بــه کار هســتند؛ امــا تنهــا ایــن

باالتــر از شــرکتهای اروپایــی اســت و محصوالت به

صــادرات خصوصا زعفــران کار دیگری انجام ندادند.

تالشها کافی نیست ،دولت باید برنامهریزی کند و

زبانهــای اســپانیولی ،فرانســوی ،انگلیســی ،هنــدی

امید تمام صادرگنندگان پس از خدا به همین دولت

به وسیله رسانهها به مردم آموزش دهد که زعفران

و عربــی و بــا اســتانداردهای بــاال عرضــه میشــوند.

است .انتظار ما از دولت جدید این است که تیمهایی

دارای برنــد بــا اســتاندارد و نشــان ســیب ســامت و

بنابرایــن آنهــا چیــزی بــه مــا یــاد نمیدهنــد و بــه

را بــا افــراد آگاه بــه مشــکالت و کارشــناس تشــکیل

مجوز را تهیه کنند.

خصــوص ایــن شــریک اســپانیایی نیــز جــز زحمــت و

دهند که به شهرکهای صنعتی بروند و با واحدهای

بهرهبــرداری از محصــوالت ما هیــچ کار دیگری انجام

تولیــدی دربــاره مشــکالت بانکــی ،ســرمایهگذاری

نداده است.

و بیمــه و  ....آنهــا حــرف بزننــد .شــرکتهای مــا از

مســئوالن اتحادیــه صادرکننــدگان و دولــت
بایــد بیشــتر بــه ایــن موضوع توجــه کننــد و همکاری
گســترده ،منطقی و حرفهای با صادرکنندگان داشته

شــرکتهای ما هر چه دارند از خودشــان دارند

نظــر نحــوه صــادرات ،برگردانــدن پــول و دانش فنی

باشــند .متاســفانه شــرکتهای صادراتی خصوصا در

و در پــی تالشهــای تیــم  R&Bکــه بازار را گســترش

و فــرآوری مشــکلی نــدارد و تنهــا ایــن نبــود درک و

حوزه زعفران خیلی تنها هســتند و مشــکالت زیادی

میدهند ،است که از ترکیه گرفته تا کانادا نمایندگی

توجــه و حمایــت دولتهــا از وضــع تولیــد و صادرات

در حــوزه بانکــی ،اداری ،کارگــری و ســرمایهگذاری بــا

داریم و شــرکتهای رقیب ما نیز در داخل تمام این

خصوصــا در صنعــت زعفــران اســت کــه مــا را عــذاب

حمایت بسیار کم وجود دارد.

تالشهــا را میکننــد .در نتیجــه مــا نــه انتظــار داریم

میدهد.
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مدیرعامل شرکت بیسکویت آوند :هدف ما افزایش سهم
بیشتر صادرات به کشورهای هدف است
شــرکت نگیــن عســل هرنــد بــا نــام تجــاری آونــد بــا

روکــش شــکالت و راهاندازی خط جدید کوکیهــای مغزدار در

قیمــت دالر در ایــران را در برابــر برندهــای تــرک تقلیــل داده و

پشــتوانه بیــش از  50ســال تجربــه تولید انواع بیســکویت و

جهت توسعه و تنوع محصول در بازارهای هدف صادراتی گام

قیمتهای آنها را نیز بسیار مناسب و رقابتی کرده است .

همچنیــن تکیــه بر جدیدترین و مدرنتریــن خط کامل تولید

ذائقهسازی و یا همگامی با ذائقه مصرفکنندگان

برمیداریم.

از شرکتهای رایملت و ورنر فالیدر آلمان در سال  1386در

در جهت توسعه برند و تبلیغات ارسال کاالهای تبلیغاتی

شهرک صنعتی هرند اصفهان به مساحت  11هکتار تاسیس

شــرکت ،پروموشــن و تخفیفات مناســبتی را انجام میدهیم.

شــد که انقالبی جدید در صنعت بیســکویت به وجود آورده

از دیگــر عوامــل مهــم شناســایی ریســک و فرصتهــای ایجاد

ارتقــا کیفیــت و ایمنی غذایی و مشــتری مداری از طریق

شــده در بازارهــای هــدف بــا توجه به شــرایط تحریم و اقتصاد

ارتبــاط بــا نماینــدگان و مشــتریان و بررســی ســایق و ذائقــه

کشور است و کوشش جهت تبدیل ریسکها و مخاطرات به

مشــتریان بازارهــای هــدف .مثــا ســلیقه مشــتری در طعــم،

است.
امروز محصوالت شرکت نگین عسل هرند(بیسکویت
آوند) پا را از مرزهای ایران فراتر نهاده و در کشورهایی چون
کانــادا ،عــراق ،گینه ،ســاحل عاج ،ســودان ،عمــان ،بحرین،
ترکمنستان ،افغانستان ،محصولی شناخته شده و باکیفیت
محسوب میشود.
روزنامــه عصراقتصــاد بــا محمدرضــا واعــظ شوشــتری
مدیرعامل این شــرکت گفتوگویی انجام داده اســت که در
ادامه میخوانید:

هــدف ما افزایش ســهم بیشــتر صــادرات به کشــورهای
هدف و دســتیابی به ســهم بازار بیشتر است که جزو اهداف
خط مشئ شرکت بیسکویت آوند نیز هست .از طریق شرکت
در نمایشــگاههای بینالمللی شــیرینی و شــکالت و اگروفود و
برقراری روابط تجاری و جذب مشتریان جدید این مهم انجام
شده است.
از دیگر اهداف شرکت در این زمینه خالقیت و نوعآوری
در محصــول اســت کــه بــا تولید محصوالت جدید دایجســتیو
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رنگ ،طرح و بستهبندی محصوالت در نمایشگاهها و سفر به
بازارهای هدف و مذاکرات بیتوبی بررســی و لحاظ میشــود،

واعظ شوشتری  :هدف ما افزایش سهم بیشتر

همچنیــن از طریــق فنــاوری اطالعات ،شــبکههای اجتماعی و

صادرات به کشورهای هدف و دستیابی به

ســایت شــرکت نگین عســل و کلیه کانالهای ارتباطی ( حتی

سهم بازار بیشتر است که جزو اهداف خط
مشی شرکت بیسکویت آوند نیز هست

در زمینــه توســعه بازارهای هــدف چه مقاصدی را
در برنامه خود دارید؟

در بازارهــای صادراتــی؛ کــدام روش را شــما در دســتور خــود

پیامک ارتباط با مشتریان درج شده روی جعبه محصول) این
امر صورت میگیرد.
با توجه به مشــکالت تامین آرد مناســب  ،شما در
زمینــه حفظ کیفیت محصــوالت صادراتی خود چه اقداماتی

فرصتها و بهرهبرداری مناسب از آنها جهت نیل به گسترش
بازارهای هدف است.
حضــور شــرکتهای تــرک تــا چــه حــد بازارهــای
منطقهای شما را تحتالشعاع قرار داده است؟
اصلیتریــن رقیــب برندهــای ایرانــی در بــازار خاورمیانــه
(باالخص عراق) برندهای ترک است .به دو دلیل:
 -1استفاده از تکنولوژی روز و تولید محصوالت با کیفیت
همچنین بستهبندی بسیار مناسبتر از برندهای ایرانی
 -2کاهش ارزش لیر و برابری با دالر که مزیت باال بودن

را انجام میدهید؟
با تامینکنندههای معتبر و شناخته شده در زمینه مواد
اولیه و آرد تعامل داریم .در آزمایشگاههای تخصصی شرکت
بیســکویت آونــد آزمونهــای مختلــف و مرتبط بــا آرد از جمله
انــدازه ذرات ،اســیدیته ،گلوتــن و ...انجام شــده و پس از اخذ
مجوز از واحد کنترل کیفی شــرکت اقدام به تخلیه و بازرســی
مــواد اولیــه انجــام میشــود  .از خمیــر تولیدی هــم نمونههای
آزمایشی گرفته شده و طبق استانداردها و آزمایشات مربوطه
در جهت حفظ و ارتقا کیفیت محصول کوشا هستیم.

تهای
شرک 
مدیریت صادرات
راهی برای توسعه
صادرات و افزایش
تبادالت تجاری
باکشورهایهمسایه
سیدمحمود حسینی ،رئیس هیاتمدیره زینوتجارت

اســتفاده کنند و در این اتحادیه حضور پیدا کنند ،داشــتن

کــه مجوز رســمی از ســازمان توســعه تجارت دارنــد و ما هم

امین ،در گفتوگو با عصر اقتصاد به بیان چگونگی حضور

ه ترجیحی در پانصد قلم کاالیی با اوراسیاست که البته
تعرف 

یکی از اعضا ،بین  30شرکت مدیریت صادرات هستیم که

تولیــدات ایرانــی در بازارهــای بینالمللــی باالخــص بــازار

کافــی نیســت ،چراکــه بایــد بــه عضویت دائــم ایــن اتحادیه

خدمــات مختلفــی بــه تولیدکننــدگان ایرانی ارائــه میکنیم.

اقتصــادی در بیاییــم تــا از کلیــهی تعرفههــا برخوردار شــویم

تولیدکنندگان باید در نظر داشته باشند ،همانطور که تولید

باتوجه به اینکه شما در ارمنستان حضور فعال

و اوضــاع مــا بــا دیگر کشــورهای عضــو یکســان و تعرفههای

ی است.
امری تخصصی است ،صادرات هم یک امر تخصص 

داریــد ،فکــر میکنیــد حضــور در بــازار منطقــه قفقــاز چــه

گمرکــی مــا در حقیقــت صفــر شــود .از ســوی دیگــر اکنــون

ما همیشه گفتیم نه تولیدکننده ،صادرکنند ه خوبی است و

یکی از موانع مســیر ترانزیتی ما به ارمنســتان و روســیه این

نه صادرکننده لزوما تولیدکنند ه خوبی است .اگر تولیدکننده

الحمــدهللا در دولــت جدیــد رویکــرد دولتمــردان بــه

اســت کــه تنها مــرز نــوردوز را داریــم که راهــی صعبالعبور

و صادرکننده در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دست در دست

کشــورهای همســایه اســت کــه متاســفانه در دولتهــای

بــرای تریلیهــای ماســت و بعضــی مناطــق ایــن مســیر مورد

یکدیگــر بگذارنــد ،میتوانند در یک بــازار حضور پیدا کنند و

گذشــته خیلــی جــدی گرفتــه نمیشــد و تمایــل بیشــتر از

مناقشــهای میــان جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان اســت

منافع مشترک درازمدتی برای خودشان ایجاد کنند .عالوهبر

کشــورهای همســایه بــه کشــورهای غربــی بــود .بــا بیــش

کــه ایــن باعــث شــده اســت تریلیهای مــا با چالــش مواجه

ه ارتباط با شرکتهای
این تولیدکنندگان میتوانند به واسط 

اوراسیا پرداخت:

فرصتهایی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم میکند؟

مدیریــت صــادرات هزینههــا و ریســکهای خودشــان را

از پانــزده کشــور همســایه ،فکــر میکنــم بهعنــوان دومیــن
کشــور با بیشــترین تعداد همســایگان در جهان هستیم که
میتوانیــم بــا همگــی آنها تجارت داشــته باشــیم .از ســوی
دیگــر ظرفیتهــای بینظیــری از نظــر جمعیتــی ،تولیــدات و
بازار بســیار بزرگ و بکری در شــرق جهان وجود دارد که ما
هنــوز درصد بســیار بســیار ناچیــزی به آن بــازار ورود کردیم
کــه بیشــتر هــم در حــوز ه کاالهایــی ماننــد زعفــران ،خرمــا و

سیدمحمود حسینی  :اگر تولیدکننده و
صادرکننده در کنار یکدیگر قرار بگیرند و
دست در دست یکدیگر بگذارند ،میتوانند
در یک بازار حضور پیدا کنند و منافع مشترک
درازمدتی برای خودشان ایجاد کنند

بهشدت کاهش دهند و خدمات مختلفی از آنها دریافت
کننــد؛ از جملــه ،بازاریابــی ،تحقیقــات بــازار ،حملونقــل،
ترخیص کاال ،بازگشت ارز ،حضور در نمایشگاهها و ...و به
اینصــورت بهراحتی در بازار هدفشــان حضور پیدا میکنند
و تمرکــز اصلــی خود را بر افزایش تولید و باالرفتن بهرهوری
فرآینــد تولیدشــان میگذارنــد .ما در ارمنســتان ،بانک ملت
داریم که به اصطالح سهامدار بانکی است به همین نام که

فرش اســت در حالیکه ظرفیتهای بیشــماری در کشور ما
برای حضور در این بازارها وجود دارد .نکته مهمی که وجود

شوند ،چراکه وقتی وارد خاک آذربایجان میشوند باید حق

زیر نظر بانک مرکزی جمهوری ارمنســتان فعالیت میکند و

دارد ،فرصت بسیار بینظیر عضویت دائم ایران در سازمان

خــاک پرداخــت کننــد کــه این هزینههــای حمــل کاال را برای

خدمــات خوبــی ارائه میکند؛ اما مشــکالتی هــم وجود دارد

همکاریهای شــانگهای اســت .از ســوی دیگر مدتهاســت

صادرکننده افزایش داده اســت .از ســوی دیگر مرزی داریم

مثــا کارمــزدی که بــرای انتقال ارز به ایــران از تاجر دریافت

که ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا به عنوان عضو ناظر

از سمت جمهوری خودمختار نخجوان که ارمنستان مابین

میشــود ،رقــم بهصرفــهای برای تجار ایرانی نیســت .در این

حضــور دارد ،انتظار داریم که دولت محترم هرچه ســریعتر

جمهوری آذربایجان و نخجوان است که با تعامل میتوانیم

مورد باید تجدید نظر شود و فرایند انتقال ارز تجار تسهیل

اقــدام بــه عضویــت دائــم ایــران در این بــازار بیــشاز صد و

ایــن مســیر ترانزیتــی را از مســیر نخجــوان بــاز و حملونقل

شــود .تجار بیشــتر مایل هســتند کــه از طریــق صرافی پول

هشــتاد میلیــون نفری کند تا مــا و تجارمان حضور قویتری

را بســیار ســادهتر کنیــم .ایــن امکانــی اســت کــه میشــود با

خودشان را به ایران برگردانند ،تولیدکنندگان هم عمدتا از

در ایــن منطقــه کــه شــامل کشــورهای روســیه ،بــاروس،

دیپلماسی اقتصادی عملیاتی کرد.

این نوع مسائل اطالع ندارند .بسیاری از تولیدکنندگان در

قزاقستان ،قرقیزستان و ارمنستان میشود ،داشته باشیم.

باتوجــه بــه اینکــه شــما در میــان  30شــرکت

کشور هدفشان سفر و در نمایشگاه شرکت میکنند ،حتی

دولــت ســیزدهم بــرای توســعه صــادرات ایــران

مدیریــت صادرات کشــور قــرار دارید ،مختصــرا مدل کاری

قــرارداد میبندنــد؛ اما متاســفانه به دلیل اینکــه از این نوع

در مســیر ارمنســتان و روســیه چــه برنامههایــی را باید در
دستور کار خود قرار دهد؟
یکــی از فرصتهایــی کــه تجــار مــا میتواننــد از آن

این شرکتها را برای ما تشریح میکنید؟
همانطور که مطلعید ،در سالهای اخیر شرکتهایی
ایجــاد شــدند به نــام شــرکتهای مدیریت صــادرات()EMC

ریزهکاریهــا اطالع ندارنــد ،نمیتوانند به آنصورت که باید
بهرهبــرداری الزم را انجــام دهند همچنین از تمرکز بر تولید
هم باز میمانند.
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نبود ضمانتنامه بانکی در پی تحریمها از دالیل کاهش
صادرات خدمات فنی و مهندسی
«صادرکنندهای که در مناقصهای شرکت میکند ،در مرحله اول باید هزینه شرکت در آن مناقصه را مورد ضمانت بانک قرار دهد تا بتواند ،پروژه بگیرد .در نتیجه وقتی صادرکنندگان در خارج
ن با بانکهای ایران را ندارند؛ پس ضمانتنامهای هم ندارند».
از کشور منابع ندارند و به دلیل تحریمها امکان بک تو بک کرد 
مهندســین مشاور موننكو ایران با نزدیک به نیمقرن

همكاریهــای مقطعــی یــا بلندمــدت با شــركتهای معتبر

مدیرعامــل شــرکت مهندســین مشــاور موننكــو ،پرداختــه

تجربــه در ارائــه خدمــات مهندســی ،مشــاور ه و نظــارت در

بینالمللــی کــرد و درصــدد تاســیس تعــدادی شــركت بــا

اســت تــا دربــاره مســائلی همچــون دلیل کاهش صــادرات

صنایــع بــرق ،نفــت و گاز و پتروشــیمی ،متــرو و راه آهــن،

مشــاركت شــركتهای همــكار محلــی در خــارج از كشــور

خدمات فنی و مهندسی در دهه اخیر صحبت کنند:

مخابرات ،دیســپاچینگ و اســکادا ،آب و فاضالب فعالیت

برآمد .در همین راستا و به منظور تمركز بر بازارهای هدف

میکنند.

خاورمیانه موفق به ثبت شركت (Monenco Consulting

دلیل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی
در دهه اخیر چه بوده است؟

این مهندسین مشاور در سال  ۱۳۵۲با سرمایهگذاری

 Engineers (MCEدر كشــور عمان در ســال  ۱۳۸۹و برای

مــا مجمــوع کارهــای ساختوســاز را بــه خدمات فنی

مشــترك بیــن بخــش خصوصی ایران و شــركت مهندســی

دسترســی به بازار آفریقای مركزی در ســال  ۱۳۹۰شــركت

و مهندســی آوردیم؛ یعنی پیمانکاری هم شــامل میشــود.

مونتــرال از كشــور كانــادا تاســیس شــد و در ابتــدا فعالیت

موننكو نیجریه )Monenco Engineering Limited MEL

بــر ایــن اســاس اولین دلیل کاهش صــادرات این خدمات،

خــود را بــا تمركــز در صنعــت بــرق ایــران آغــاز کــرد .اکنــون

در كشــور نیجریــه شــد که متعاقبا ًتجــارب و موفقیتهای

کاهــش خطــوط اعتبــاری ایــران با ســایر کشورهاســت .به

ســهامداران عمده شرکت مهندســین مشاور موننكو ایران

چشــمگیری در بــازار عمان کســب کرد .همچنین در ســال

عبارتی همیشه دولت ایران به برخی کشورها خط اعتباری

شامل گروه مپنا ،شركت()Wood Groupو شركت مشاوره

 ۱۳۹۵بــا هدف دسترســی به بــازار اروپا و تقویت همکاری

تخصیص میداد و از محل آن خط اعتباری موظف میکرد

بــا شــرکای اروپایــی اقــدام بــه ثبــت شــرکت موننکــو آلمان

کــه آن کشــورها ،پروژههــای خــود را به شــرکتهای ایرانی

(( ))Monenco Germanyکرد.

بدهنــد .پــس بــه ایــن صــورت فضایــی ایجــاد میکــرد کــه

مدیریت میر (متعلق به كاركنان) هستند.
مهندســین مشــاور موننکــو ایــران بــا هــدف توســعه
دانش فنی و انتقال فناوریهای جدید اقدام به شكلدهی
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عصــر اقتصــاد بــه گفتوگــو بــا علیرضــا شــیرانی،

شرکتهای ایرانی بتوانند در سایر کشورها فعالیت کنند.

دومین دلیل این است که صادرکنندهای که در مناقصهای
شــرکت میکنــد در مرحلــه اول بایــد هزینــه شــرکت در آن
مناقصــه را مــورد ضمانــت بانــک قــرار دهد تا پــروژه بگیرد.
در نتیجــه وقتــی صادرکننــدگان در خــارج از کشــور منابــع
ندارنــد و بــه دلیــل تحریمهــا امــکان بــک تــو بــک کــردن با
بانکهــای ایــران را ندارند؛ پس ضمانتنامهای هم ندارند.
ســومین مســاله ،آشــنا نبودن صادرکنندگان با بازار هدف
اســت کــه علــت آن انجــام نــدادن تحقیــق کامــل و جامــع
است پس هنگام تعیین قیمت به دالیل ضرایب ریسکی
د قیمتهایشــان در مناقصهها در مقایســه با
کــه میگیرنــ 
رقبایشــان بــاال در میآیــد .آخریــن مســاله ،رقابتپذیــری
پاییــن کیفــی صادرکننــدگان ،در بســیاری از مــوارد کیفیت
پروژههایــی کــه ارائه میکننــد ،لزوما بهترین نیســت .مثال
وقتــی مناقصــهای بــرای یک نیروگاه در خارج کشــور برگزار
میشــود ،راندمانهای خیلی باالیی دارد که ممکن اســت،
صادرکنندگان ایرانی نتوانند به آن اهداف مدنظرشــان به
راحتی برسند.
ایران باتوجه به توان طراحی و ساخت تجهیزات
نیروگاهــی در منطقــه خاورمیانه چــه جایگاهی دارد؟ و آیا
این جایگاه با میزان صادرات صورت گرفته تناسبی دارد؟
در واقع طبیعی است که تناسبی وجود ندارد .ما تنها
کشور خاورمیانه هستیم که حجم زیادی از تجهیزات را در
داخــل میســازیم و خدمات مهندســی و طراحــی آن را هم
خودمان انجام میدهیم؛ ولی در بازار منطقه این جایگاه را
نداریم و بخشی از دالیل آن هم در سوال قبل پاسخ دادم

علیرضا شیرانی  :کمیسیونهای مشترک ما با کشورهای مختلف با برنامه مشخصی کار انجام نمیدهند.

و دلیل دیگر این است که در تجهیزات صنعت برق رقبای

پیشنهاد این است که این کمیسیونها با همکاری اتاق بازرگانی و شرکتهای خصوصی نقشه

خارجــی ایــران بــا توجه به زمــان زیادی که بــرای تحقیقات

همکاریهایی را تصویب کنند که در قالب آن شرکتهای ایرانی بتوانند ،پروژههایی که مورد قبول دو

میگذارنــد ،محصــوالت و امکانات جدیدی را ارائه میکنند

کشور است را انجام دهند

کــه ایــران به دلیل زمان کمتری که روی توســعه تحقیقات
گذاشــته اســت ،ممکــن اســت محصوالتــش نتواننــد در

ارائــه بدهنــد ،پــس وقتــی پیمانــکاری بتوانــد پــروژهای هم

ب) ایران در بسیاری از بانکهای بینالمللی سهامدار

مناقصهها رقابت کنند .به طور شاخص شرکتهایی مثل

بگیــرد بــا مشــکل وصــول مطالبات خود مشــکل میشــود.

اســت .در اینجــور مواقــع کــه معموال نماینده دولــت در آنجا

زیمنــس یــا جــیای توربینهــای رنــج  Fیا  Hارائــه میکنند

 FATFبیشتر مسائل داخل بانکی است ،برای مثال یکبار

حضــور دارد ،پــس بایــد تمرکــز ایــن نماینــده ویــژه را بــر قــرار

کــه راندمانهــای باالیــی دارنــد .در حالیکه ما در ســطح E

در یکی از اســناد مناقصهای که در افغانســتان برگزار شــد،

دادن ایران در لیست بانکها باشد؛ چراکه اکثر پروژههایی

کار میکنیم و طبیعی است که در اینجور موارد نتوانیم با

نوشــته شــده بــود کــه کشــور شــرکتکننده بایــد از FATF

ی بانکهاســت .پس به
که در جهان انجام میشــود از ســو 

تبعیت کند.

ایــن صــورت شــانس دعوت کــردن از شــرکتهای ایرانی در

آنها رقابت کنیم.
در ســالهای کذشــته شاهد مهاجرت نیروهای

صــادرات خدمــات فنی و مهندســی نیازمند چه

متخصــص بودهایــم ،ایــن رونــد تــا چــه میــزان در تــوان

نــوع حمایتهایــی اســت که انتظــار دارید در دســتور کار

شــرکتهای فعــال در عرصــه صــادرات خدمــت فنــی و

دولت سیزدهم قرار بگیرد؟

مناقصهها باال میرود.
ج) کمیسیونهای مشترک ما با کشورهای مختلف با
برنامه مشخصی کار انجام نمیدهند .پیشنهاد این است

بایــد توقعــات منطقــی از دولــت داشــته باشــیم کــه

که این کمیسیونها با همکاری اتاق بازرگانی و شرکتهای

بــه دلیــل اینکــه ایران مهــد تربیت نیرو اســت و هر

امــکان انجــام شــدن داشــته باشــد .مــا از دولــت انتظــار

خصوصی نقشه همکاریهایی را تصویب کنند که در قالب

ســال تعــداد زیــادی از فارغالتحصیــان دانشــگاهها بــا

اقدامــات حمایتــی داریم نه اقدامات مســتقیم .برای کمک

آن شــرکتهای ایرانــی بتواننــد ،پروژههایی کــه مورد قبول

دانــش خوبــی و در زمــان کوتاهی تربیت میشــوند ،این

به حرکت بهتر صادرکنندگان میتوان:

دو کشور است را انجام دهند.

مهندسی اثرگذار است؟

مهاجرتهــا تاثیر چشــمگیری ندارد .بعضــی اوقات حتی

الف) شــرکتهای تخصصی صادرات در وزارتخانههای

د) وزارت امــور خارجــه حرکتهــای خوبــی برای فعال

باعــث تقویــت هــم شــده اســت؛ چراکــه اگر کســی که با

مختلــف ایجــاد کــرد کــه بتوانــد از توان شــرکتهای کوچک

کــردن معاونت اقتصــادی وزراتخانه انجام داده اســت ،اما

ایدههــای خــودش مهاجــرت کرده اســت راه درآمدی پیدا

اســتفاده کنــد و شــانس ایــن شــرکتها را بــرای حضــور در

الزم اســت که بخش بازرگانی وزارتخانهها را تقویت کنند

نکنــد ،ارتباطاتــی با شــرکتهای ایرانی برقــرار میکند که

مناقصهها افزایش بدهد .به این صورت که این شرکتهای

و مثــا در هــر ســفارتخانه بــا مســئولیت مســئول بازرگانی

ایــن بــه طبــع میتوانــد فرصتهایــی را برای شــرکتهای

تخصصــی با جمــع کردن شــرکتهای کوچک تحــت نظارت

ســفارتخانه کمیتــه راهبــری تشــکیل دهند کــه نمایندگان

سیســتم دولتــی شــکل میگیرنــد ،مناقصههــا را شناســایی

بخــش خصوصــی نیز در آن حضور داشــته باشــند و مدیر

و بــا کمــک شــرکتهای کوچــک اســناد تهیــه میکننــد و بــا

رایــزن اقتصــادی نیــز رئیــس کمیتــه باشــد و جلســات هــم

توجــه بــه اینکــه آن شــرکت میتواند تمام مســائل مذاکرات

بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگزار شــود ،فرصتها با هم

را بــه صــورت حرفــهای دنبــال کنــد ،شــانس موفقیــت بــاال

بررســی شــوند و نقشــه راهــی بــرای نفــوذ به آن کشــورها

میرود.

بکشند.

ایرانی ایجاد کند.
تحریمهــا و حضور نداشــتن ایران در  FATFبر
صدور خدمات فنی و مهندسی اثرگذار بوده است؟
تحریمهــا باعــث شــده اســت کــه بانکهــای ایرانــی
نتواننــد در خــارج از کشــور به شــرکتهای ایرانی خدماتی
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روزملی

وژیهانهم

نقش لجستیک ایـران در معامالت ارزی
کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود،

بودن حدود  2700کیلومتر مرز آبی با کشورهای آذربایجان،

کشــورهای همســایه زیادی را در اطراف خود داراســت .اگر

ترکمنستان ،روسیه ،قزاقستان ،امارات ،بحرین ،عربستان،

کشورهای همسایه به دو گروه همسایگان با «مرز خاکی»

عمــان ،قطــر و کویــت دارای مــرز مشــترک اســت .موقعیــت

و همســایگان بــا «مــرز آبــی» تقســیم شــود ،آنگاه ایــران با

لجســتیکی خاص ایران و همســایگی با  15کشــور که برخی

دارابــودن حــدود  6000کیلومتــر مــرز خاکــی بــا کشــورهای

از آنان ،هم دارای مرز خاکی و هم دارای مرز خاکی با ایران

پاکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان ،جمهــوری آذربایجان،

هســتند ،بســتر مناســبی برای مبادالت تجاری فراهم کرده

ارمنســتان ،ترکیــه ،عــراق هممــرز بــوده و همچنیــن بــا دارا

است.

استانهای مرزی ایران

رضــوی ،خراســان شــمالی ،کرمانشــاه ،کردســتان ،ایــام و

برخــی از کشــورهای همســایه نهتنهــا بــا یک اســتان ،بلکه با

خراسان جنوبی) و تعداد  ۳استان دارای مرز آبی (مازندران،

چندین اســتان کشــور دارای مرز مشــترک هســتند ،به بیان

ن نیــز دارای هر دو مرز
هرمــزگان و بوشــهر) و تعــداد  ۴اســتا 

دیگــر از  ۱۶اســتان مــرزی ،تعــداد  ۹اســتان دارای مــرز خاکی

خاکی و دریایی (گیالن ،گلســتان ،سیســتان و بلوچســتان و

(آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی ،اردبیــل ،خراســان

خوزستان) هستند.

جدول شماره ( – )1مشخصات استان های مرزی ایران

مسـاحت

جمعیـت

سهـم جمعیت

(کیلومتر مربع)

(نفر)

از کشـور ()%

3909652

4/9
4/1

ردیـف

نـام اسـتان

1

آذربایجان شرقی

45650

2

آذربایجان غربی

370411

3265219

3

اردبیل

17800

1270420

1/6

4

خراسان رضوی

118854

6434501

8/1

5

خراسان شمالی

28434

863092

1/1

6

کرمانشاه

24998

1952434

2/4

7

کردستان

29137

1603011

0/2

8

ایالم

20133

580158

0/7

9

خراسان جنوبی

151193

768898

0/1

ردیـف

نـام اسـتان

مسـاحت

جمعیـت

سهـم جمعیت

(کیلومتر مربع)

(نفر)

از کشـور ()%

1

مازندران

23842

3283582

4/1

2

هرمزگان

70697

1776415

2/2

3

بوشهر

22743

1163400

1/5

ردیـف

نـام اسـتان

مسـاحت

جمعیـت

سهـم جمعیت

(کیلومتر مربع)

(نفر)

از کشـور ()%

1

گیالن

14042

2530696

3/2

2

گلستان

20367

1868819

2/3

3

سیستان و بلوچستان

180726

2775014

3/5

4

خوزستان

64055

4710509

5/9

نوع مـرز

خاکـی

نوع مـرز

آبـی

نوع مـرز

خاکـی و آبـی

منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395
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لزوم تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی به منظور بهرهگیری از پتانسیل استانها
طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه ،ایــران بــا جمعیتــی

تســهیل فرایندهــای گمرکــی و کاهــش زمــان ترخیــص

مناســبی برای درآمدزایی هر کشــوری محسوب میشود.

نزدیک به  ۴۰۰میلیون نفر دارای مرز خاکی است .جمعیت

کاالهــا و بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن در راســتای

ایــران نیــز بــا دارا بــون  15همســایه دارای ظرفیتهــای

کشورهای دارای مرز آبی با ایران نیز حدود  200میلیون نفر

دولــت الکترونیــک میتواند اتالفهــای منابع را کاهش

مناســبی در ایــن بخــش اســت .نیــروی کار و انــرژی

برآورد میشــود .با توجه به وجود برخی مالحظات میتوان

دهــد .در همیــن راســتا بایــد ذکــر شــود کــه بیشــک

ارزانقیمــت از مزیتهــای ایران اســت که میتواند منجر

اذعان کرد که در کل ایران با بیش  ۵۰۰میلیون نفر همسایه

تولیــد بــدون بازار هیچ معنایی ندارد .به بیان ســادهتر،

به همکاری مشترک با کشورهای همسایه در شهرکهای

است .از سوی دیگر با توجه به شعار سال  1400به نام سال

طــرف دیگــر تولید ،بازار اســت .تحقیقات بــازار ،تدوین

صنعتــی مــرزی شــود .اگــر شــهرکهای صنعتی مــرزی در

«تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» شناسایی فرصتهای

برنامــه بازاریابی ،اخذ اســتراتژیهای مناســب بازاریابی

اســتانهای مــرزی کشــور (کــه دارای مرزهــای دریایــی و

صنعتی موجود در استانهای هممرز با کشورهای همسایه

و بهرهگیــری از علــم روز بازاریابــی ســبب توســعه و

خاکــی هســتند ماننــد اردبیــل ،آذربایجان) ایجاد شــوند،

از نکات مهمی است که در سال جاری باید به آن توجه شود.

گســترش بازارهای موجود و افزایش ســهم بازار خواهد

آنــگاه این اســتانها بهعنوان پایگاههای صادراتی کشــور

ایجاد ساز و کارهایی بهمنظور جذب سرمایهگذاران صنعتی

شــد .همچنیــن مکانیابــی ایجــاد شــهرکها و نواحــی

مطرح میشوند تا سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند.

در راســتای ایجــاد و توســعه واحدهای صنعتــی و بنگاههای

صنعتی مرزی نیز بسیار مهم است که میتوان از طریق

کارشناســان اقتصــادی ،ظرفیــت مبــادالت تجــاری

اقتصادی در اســتانهای مرزی از جمله اقداماتی اســت که

روشهــای مختلــف آکادمیــک هماننــد تصمیمگیــری

میــان ایــران و همســایگان را که قابلیت عملیاتی شــدن

مدیــران صنعتــی همــواره آن را مدنظــر دارنــد تــا بــا برگزاری

چندمعیــاره نســبت بــه مکانیابــی شــهرکهای صنعتی

دارد ،از  ۴۰تا  ۱۵۰میلیارد دالر در سال برآورد میکنند.

بازارچههــای مــرزی مشــترک دائمــی یا فصلی با کشــورهای

اقــدام شــود .بهطورکلــی امکانســنجی احــداث شــهرک

هــر چنــد در ســالهای گذشــته بخــش مهمــی از برنامه

همســایه بتواننــد مولفههــای اقتصــادی -صنعتــی را ارتقــا

صنعتی مرزی به عوامل بسیاری از جمله رشد جمعیت،

تجــاری ایران حول محور همکاری با کشــورهای منطقه

میــزان اشــتغال ،محدودیــت زمیــن ،توســعه صنعتــی،

و همسایه تعریف شده اما همچنان سهم ایران از این

وجود گمرکات مرزی ،حفاظت و توســعه محیطزیست،

بــازار بســیار محــدود اســت .محــور قــرار دادن تولیدات

کاربری اراضی ،تامین مواد اولیه و ...است.

داخلــی و فعالســازی ظرفیتهــای اقتصــادی در داخــل

دهند.
از ســوی دیگــر اشــتراکهای فرهنگــی مــردم بومی
منطقــه بــا شــهرهای مــرزی همســایگان نیز ،زمینهســاز
همــــــکاریهای گســــتــــــردهای را فراهــم مــیآورد .از

تجربــه مثبــت کشــورهای توســعهیافته در ایجــاد

درکنــار اولویتدهــی بــه روابــط تجــاری بــا همســایگان

پیشــنهادهایی کــه بهمنظــور گســترش افزایــش ســطح

شــهرکهای صنعتــی مــرزی نشــان میدهــد کــه تأمیــن

در دورهای نــه چنــدان بلندمــدت بــه اهــداف تجــاری و

همکاریها با کشــورهای همسایه مطرح است ،کاهش

زیرســاختها بسترساز توســعه توانمندیهای واحدهای

مبادالتی فوق دست پیدا کرد.

تعرفههــای گمرکــی میباشــد کــه ســبب رونــق هرچــه

تولیــدی و خوشــههای صنعتی خواهد شــد .شــهرکهای

تدوین و گردآوری :دکتر امیر علی رمدانی

بیشــتر حجــم کاالهای وارداتی و صادراتی خواهد شــد.

صنعتی مرزی با مشارکت سرمایهگذاری خارجی ،ظرفیت

مشاور سازمانی
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روزملی

وژیهانهم

مدیر عامل شرکت بازرگانی
شمسالهدایی:

نزدیک شدن نرخ
ارزآزاد به نرخ ارز
نیمایی باعث سهولت
در بازگشت ارز
از سوی صادرکنندگان
شده است
چندی پیش مدیرکل دفتر هماهنگی توسعه صادرات

موجــب رونــق و فرصــت جدید بــرای تجارت بازرگانــان ایرانی

محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی ســازمان توســعه

میشــود .تجربــه نیــز نشــان داده اســت کشــورهای عضــو

تجــارت ایــران گفــت کــه علیرغــم تحریمهــای ظالمانــه و

میتواننــد بــا تعرفههای کمتر به تجارت با یکدیگر بپردازند و

برخــوردار اســت و باعــث افزایــش میــزان ارزآوری میشــود،

همچنیــن شــیوع ویــروس کرونــا ،صــادرات محصــوالت

خوشبختانه ایران نیز در  26شهریور به عنوان نهمین عضو

نوآوری و خالقیت یکی از دالیل مهم در بازارهای رقابتی برای

خشــکبار کشــورمان طی  12ماهۀ ســال  99در مقایســه با

رسمی این پیمان معرفی شد.

افزایش تجارت است.

مــدت مشــابه ســال  98بــه لحــاظ ارزشــی  42درصــد رشــد
داشته است.

بازارها میشود.
در دنیای امروزی که صادرات غیرنفتی از اهمیت باالیی

صادرکننــدگان ایرانــی تــا چــه حــد در عبــور از

مزیت خشکبار ایرانی در بازار جهانی در مقایسه
با دیگر کشورها چیست؟

صادرات فله موفق عمل کردهاند؟

بنابــر اعالم محمود بازاری ،خشــکبار ایــران در  12ماهۀ

خشــکبار ایــران و به طور مشــخص پســته ایــران دارای

متأســفانه موفقیــت چندانــی نداشــت هاند .بســتهبندی

سال گذشته به ارزش  2036میلیون دالر و به وزن  776هزار

مزیتهای بســیاری نســبت به دیگر کشــورها اســت که باعث

محصــول در صنایــع غذایی باید حدود  10تا  15درصد قیمت

تن به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه

شــده طرفدارهای زیادی برای خرید پســته ایرانی در سراســر

تمام شده را به خود اختصاص دهد ،در حالی که این رقم در

ســال  98از نظــر ارزشــی  42درصــد و از نظــر وزن  54درصد

دنیا وجود داشته باشد .مزیتهایی مانند تنوع در واریته مثل

ایران تا  50درصد نیز میرســد که این مســاله باعث افزایش

فندقی ،احمدآقایی ،بادامی ،کله قوچی و  ...که هر کدام به

صادرات فله در بین صادرکنندگان میشود و این موضوع در

چندین دسته و سایز تقسیم میشوند و دارای طعم و رنگهای

بعضی موارد مشکالتی همچون آسیب به محصول ،آلودگی

متفاوت هستند.

و  ...را به دنبال دارد.

افزایش داشته است.
در همین رابطه با محمدرضا شمسالهداء ،مدیر عامل
شــرکت بازرگانی شــمسالهدایی صادر کننده نمونه ملی در
زمینه صادرات خشــکبار گفتوگو کردهایم که شــرح آن را در
ادامه میخوانید:
رشــد  54درصــدی صــادرات وزنــی خشــکبار در
سال  99را ناشی از چه عاملی میدانید؟
این رشد در صادرات خشکبار و به طور مشخص پسته

مــورد بعــدی طعــم اســت .پســته ایــران بــه دلیــل نــوع
زمینهــای زیرکشــت و نــوع آبی کــه برای آبیاری باغات پســته
اســتفاده میشــود ،سرشــار از روغنهای غیراشــباع اســت که
باعث طعم و عطر دلپذیر پسته ایران میشود.
مزیت بعدی قابلیت برشتگی پسته ایران است .پسته

در سال  99به دلیل تولید و به دنبال آن افزایش محصول در

ایران به دلیل روغنهای خود میتواند دمایی حدود  150تا 170

سطح کشور بود که باعث شد صادرکنندگان بتوانند قدرت

درجــه ســانتیگراد را تحمــل کنــد کــه این نیز خــود یک مزیت

انتخاب باالتری برای خرید محصول داشته باشند .یکی دیگر

بهداشتی به شمار میآید.

از دالیل ،پایین بودن ارزش قیمتی و پایین بودن قیمت تمام

مورد چهارم نیز درصد باالی مغز پسته ایران است.

شده محصول برای صادرات نسبت به دیگر کشورها بود و به

در زمینه فرآوری خشکبار آیا نوآوری تولیدکنندگان

نظر بنده از دیگر دالیل مهم نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ

میتواند در افزایش سهم ایران از درآمد این بازار مؤثر باشد؟

ارز نیمایی اســت که باعث ســهولت در بازگشــت ارز از سوی

نظــر بنــده این اســت که صددرصــد میتواند .روشــهای

آیــا صنایــع بســتهبندی ایــران توان پشــتیبانی از
صادرات غیرفله خشکبار را دارند؟
باید گفت که متأســفانه پاسخ این سؤال منفی است.
صنایــع بســتهبندی ایــران بــه دالیل متعــدد توان پشــتیبانی
ندارد؛ دالیلی از قبیل:
 افزایش هزینههای بســتهبندی به دلیل وجود تعرفهگمرکی باالتر برای مواد اولیه بستهبندی.
 کیفیت نامطلوب بستهبندیها نبود طراحی مناسب طبق الگوی مصرف جهانی. آشــنایی نداشــتن صادرکننــدگان در اســتفاده ازبستهبندی.
 -نبود نظارت بر بستهبندی محصوالت.

ســنتی باعث از بین رفتن بخشــی از ماده خام پسته میشود

 -نداشتن حس رقابت.

آیــا عضویــت ایران در پیمان شــانگهای میتواند

همچنیــن بــازده پایینــی در حفــظ مواد مغذی و انرژی پســته

 -نبودن تنوع.

فرصــت جدیــدی برای تجارت خشــکبار در آســیا بــرای تجار

دارد .حتــی در بعضــی مــوارد باعــث فاســد شــدن محصــول

 -باال بودن بیش از حد هزینههای بستهبندی.

ایرانی فراهم کند؟

هــم میشــود .بنابراین نــوآوری در فرآوری محصــوالت باعث

 -و نداشــتن اطالعــات و آگاهــی کارگاههــای تولیــدی از

صادرکنندگان شده است.

بله مشخصا ًعضویت ایران در پیمان شانگهای میتواند
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افزایــش کیفیــت و بــه دنبــال آن افزایــش جهانیشــدن

استانداردهای بینالمللی.

تدبیـردولت
و بخش خصوصی
درتوسعه صادرات
ابوالقاسمهاشمی
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههاینفتی

گزینــش روز ملــی صــادرات در تقویــم اقتصــادی

و صادرکننــدگان را در ایــن بیبرنامگــی ســرگردان کــرده

کشــور ،بیشــک انتظــارات فعــاالن ایــن صنعــت را

اســت  .از ســویی ظهور شــرکتهای خصولتی همسو با

دولت ،رقیب بخش خصوصی

در ایجــاد چشــماندازهای تامیــن منافــع ملــی دو صــد

رقیــب بزرگــی بــه نام دولــت نیز بخش خصوصــی تولید

یکــی از شــرایط نابســامانی کــه دولتهــا ایجــاد

چنــدان کرده اســت  .اما مســیری که بــه اقتصادی پویا

و صــادرات را بــا رقابتهــای ناســالم در تامیــن خــوراک،

کردهانــد ،کوچــک ســازی حجــم بخــش خصوصــی بوده

قیمتگذاری و  ...درگیر کرده است .

و ایــن بخــش را همــواره بــه عنــوان رقیب خود دانســته

و جهش صادراتی ختم میشود ،تحت بیتدبیریهای

را مضاعف کرده است .

موانع کسب و کار

و کمکــی بــه رشــد و توســعه آن نکردهانــد  .هــر دولــت

آنکــه در فهرســت تحلیلهــا و نظــرات کارشناســان در

اتاق بازرگانی به عنوان متولی تشــکلهای تولیدی

همــه امکانــات را در قبضــه داشــته و با تصــرف کاالهای

رسانهها ،آثار سوءمدیریت ،نیازسنجیهای بیهدف،

و صادراتــی نیــز نتوانســته اســت در تغییــر این وضعیت

سوبســیددار در هر زمان اراده کرده اســت ،قیمتها را

تک سویه ،مقطعی و تصمیمسازی و تصمیمگیریهای

موثر باشــد و انتقادات را در حد گوشــزد به دولت پیش

تغییــر میدهــد و مصائــب ایــن تنگنظــری را بــه بخش

غیرکارشناســی حــوزه صــادرات بارها و به عنــوان انحا

بــرده اســت  .بــا آنکــه چنــد مصوبــه مجلــس ،دولــت را

خصوصی تحمیل میکنند  .اگر به آمار نگاهی بیندازیم،

مالزمــان دولتــی ،بــه تنگنــا ســوق داده شــده اســت .با

مختلــف آسیبشناســی شــده اســت و راهکارهــای

به این واقعیت تلخ میرســیم که دولت در ابتدای دهه

راهبــردی نیــز گوشــزد شــده ،امــا بــه نظــر میرســد

هفتاد چه میزان سرمایهگذاری تجاری و تولیدی داشته

یکی از مسیرهای شکوفایی اقتصادی و

و در برهــه کنونــی ایــن میــزان چنــد برابر شــده اســت و

بــه ایــن نظــرات نشــان نــداده و نخواهــد داد  .فعاالن

برون رفت از مشکالت کنونی ،تصویب

ســهم بخش خصوصی از این ســرمایهگذاری چه میزان

تولیــد و صــادرات فرآوردههــای نفتی نیــز از این قاعده

نهاد تنظیم در کلیه صنایع ،خصوصا ًصنعت

اســت  .اگرچــه هــر دولــت در لفاظیهــا و ســخنرانیها

تغییــرات مدیریتــی بــه هیــچ عنــوان ،رویکــردی مثبــت

مصــون نمانــده و مســیر دشــواری کــه در تامیــن مــواد
اولیــه ،حمــل و نقل ،رقابت ناســالم ،خدمــات بانکی و
 ...میپیمایند با تصمیمات خلقالساعه و خودتحریمی
دولتها و تحریمهای بینالمللی ،امیدواری به پویایی
ایــن صنعــت را کمرنــگ میبیننــد  .تصویــب و اجــرای
مصوبــات نیــز بــه عــدم روان ســازی صــادرات صحــه
گذارده است و مجموعه قوانین دولتی کتابی و ناقص
بوده و حکمرانی ما به شــدت دســتوری اســت که باید
اجــرا شــده ،بــدون آن کــه تبعات و مشــکالت به وجود
آمده آن آسیبشناسی شود .
تصمیمات جزیرهای
یکــی از بارزتریــن تصمیمگیریهــای نادرســت

نفت و فرآوردههای نفتی است  .با توجه
به اینکه صنایع کشور با اشتراکات واحد در
مشکالت با دولت ها دچار مخاطره شدهاند،

عبــارت حمایــت از توســعه بخــش خصوصــی را داده
اســت ،اما در عمل با ایجاد اقتصاد بســته ،چشــمانداز
مبهمی را پیش روی تشــکلهای خصوصی ترسیم کرده
است .

به نظر میرسد تصویب نهاد رگوالتوری عمال ً

نهاد تنظیمگر رگوالتوری

فضاهای رانت ،خودتحریمی و رقابتهای

یکی از مســیرهای شکوفایی اقتصادی و برونرفت

ناسالم را به حاشیه برده و همه را مکلف به

از مشکالت کنونی ،تصویب نهاد تنظیم در کلیه صنایع،
خصوصــا ً صنعــت نفــت و فرآوردههــای نفتــی اســت.

تبعیت از آن خواهد کرد ،در همین راستا

بــا توجــه بــه اینکه صنایع کشــور بــا اشــتراکات واحد در

نیز اختالفات و تضاد منافع هر صنعت کمتر

مشــکالت بــا دولــت ها دچــار مخاطره شــدهاند ،به نظر

شده و اشتراکات افزایش پیدا خواهد کرد

دولتهــا ،مکلــف کــردن دو نهــاد دولتــی بــرای پیگیــری

میرســد تصویب نهــاد رگوالتوری عمــا ًفضاهای رانت،
خودتحریمــی و رقابتهــای ناســالم را به حاشــیه برده و
همــه را مکلــف بــه تبعیــت از آن خواهد کــرد ،در همین

یــک مصوبــه صادراتی اســت ،به طــور مثال گیــرودار دو

مکلــف کــرده اســت در تدویــن آییننامههــا نظــر بخش

راستا نیز اختالفات و تضاد منافع هر صنعت کمتر شده

ســازمان گمرک و اســتاندارد ،نشــانگر آثار این سیاســت

خصوصــی واقعی را نیز جویا شــود امــا وقعی نیز به این

و اشتراکات افزایش پیدا خواهد کرد .

دستوری و غیر کارشناسی است که میتوان تصمیمات

مصوبــات داده نمیشــود  .همچنیــن قوانیــن زیربنایــی

در پایــان روز ملــی صــادرات را بــه تمامــی تجــار،

جزیــرهای ایــن دو نهــاد و ناهماهنگــی بیــن آنهــا را بــه

هــم نافــذ نبــوده و پیشبینــی حالتهــای فــورس ماژور

بازرگانان و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور تبریک

وضوح مشــاهده کرد که وضع دشــواری را برای صادرات

در ایــن قوانیــن دیــده نشــده اســت و همیــن نگــرش در

عرض کرده و امیدوارم روزهای نویدبخشــی در توســعه

فراهم کرده اســت .نبود راهبرد توســعه صادرات ،تجار

اوضاع کرونا و ســایر شرایط ،مشکالت تولید و صادرات

صادرات کشور به وقوع بپیوندد .
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روزملی

وژیهانهم

ضرورت توجه به ظرفیت بخش خصوصی در صـادرات
فرآوردههای نفتی
سیدحمید حسینی :دفعه قبل که برجام منعقد شد ،وزارت نفت و شرکت ملی نفت بخش خصوصی را با تمام تجارب گرانبهای دوران تحریم از صحنه
بیرون کردند و خودشان همه فضای تجارت را قبضه کردند
صــادرات فرآوردههــای نفتــی در ســالهای اوج گیــری
تحریمهــا بــه مــدد بخــش خصوصی تــداوم یافــت و حضور
غیردولتیهــا در ایــن فضــا فصلی تــازه برای صــادرات نفتی

تجاری ایران به خصوص در زمینه صادرات بنزین از نظر

خریدی از ما نداشتند به رغم اینکه ظرفیت پاالیشی عراق

شما دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟

حــدود  600هــزار بشــکه در روز اســت و مصرف این کشــور

مــا صــادرات بنزیــن بــه دولــت مرکــزی عــراق نداریــم،

نیازخــودش را کــه حــدود  600هزار بشــکه اســت را از دیگر

کشــور رقــم زد و بــا دســتاوردهایی قابــل اعتنــا بــه دنبــال
داشــت .در دولت ســیزدهم هم به نظر می رســد با تداوم

بالــغ بــر میلیــون و دویســت هزار بشــکه اســت ،ولــی مازاد
کشورها مانند امارات تهیه میکند.

فضای فشارهای ظالمانه آمریکا ،حمایت از بخش خصوصی

صادراتی که ما داریم به اقلیم کردستان

برای حفظ مســیرهای صادراتی فــرآورده های نفتی باید در

است .در اقلیم کردستان نفت و فراوردههای

اقلیــم کردســتان نفــت و فراوردههــای نفتــی در انحصــار

اولویت باشــد؛ از ســوی دیگر رویکردی که دولت ســیزدهم

نفتی در انحصار دولت نیست و بخش

دولــت نیســت و بخــش خصوصــی میتوانــد خریــد کنــد و

به عنوان یکی از اولویت های خود قرارداده اســت افزایش
تجارت با همســایگان اســت که در این رویکرد نیز موضوع
صــادرات فرآوردههــای نفتی از مزیتهای برجســته اقتصاد
ایران اســت .حال با توجه به این دو محور گفتگویی کوتاه

خصوصی میتواند خرید کند و لذا بخش
خصوصی کردستان است که از ایران فرآورده
نفتی و بنزین خرید می کند

صادراتــی کــه مــا داریــم به اقلیم کردســتان اســت .در

لــذا بخش خصوصی کردســتان اســت کــه از ایــران فرآورده
نفتــی و بنزیــن خرید میکند .در ســال گذشــته و در دوران
کرونا در چهارماهه اول ســال  99روزانه تا  15میلیون لیتر
بنزیــن خریــداری میکردند و یکی از خریداران عمده بنزین
مــا بودنــد و در کنار اقلیم کردســتان که در آمارها آنرا عراق

انجــام دادهایم با ســیدحمید حســینی ،ســخنگوی اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی انجام دادهایم که در ادامه

دلیل آن هم این است که عراق به خاطر تحریم ها حاضر

ثبت میکنند ،دیگر کشــورهایی که در دو ســال گذشــته از

آنرا میخوانید:

نیست با ما همکاری داشته باشد .به غیر از دوره محدودی

ما بیشــترین میزان خرید بنزین را داشــتهاند ،افغانســتان،

کــه دولــت عــراق از ما گازوئیــل می خرید ،دیگــر همکاری و

ارمنستان بودهاند.

بــا توجــه بــه فضــای سیاســی عــراق آیــا روابــط
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موقعیت ما به گونهای است که کشورهای اطرافمان
یا پاالیشگاه ندارند مانند ارمنستان و افغانستان یا مانند
پاکستان و عراق دارند ولی ظرفیت پاالیشی آنها کمتر از
میزان مصرفشــان اســت .بنابراین ما تا  600هزار بشــکه
فرآورده نفتی شــامل گاز مایع ،مازوت ،گازوئیل و بنزین
را می توانیم بدون مشکل به کشورهای اطراف خودمان
صادر کنیم.
طی یک دهه گذشته شعار حمایت از حضور
بخــش خصوصــی در صــادرات نفــت و فرآوردههــای
نفتــی ســر داده شــده اســت ،آیــا ایــن شــعارها نتیجه و
دستاوردی هم داشته است؟
اینکــه تغییــر و تحــوالت سیاســی عــراق تاثیــری در
صادرات فرآوردههای نفتی ما به این کشور داشته باشد،
باید بگوییم که خیلی بعید است این اتفاقات تاثیری در
میــزان صــادرات ما داشــته باشــد.در عمل دولــت عراق و
اقلیم کردستان در تجارت بخش خصوصی دخالتی نمی
کننــد و بخــش خصوصــی هر جــا که به نفعش باشــد ،از
همــان جا اقدام بــه واردات میکند و چون فرآورده هایی
کــه صادر می کنیم ،قیمتهــای رقابتی خوبی دارد ،بعید
مــی دانــم تغییرات کنونی در فضای سیاســی عراق باعث
کاهش صادرات ما به این کشور شود.
چیــزی کــه اتفــاق افتــاده این اســت که ما بــه دلیل
افزایش مصرف داخلی و ذخیره ســازی که برای زمســتان

افزایــش پیــدا کند به طور قطــع ما ظرفیتی برای صادرات

انجام میشــود ،درعمل خودمان از بازار خارج کردهایم و

نخواهیم داشت.

را باید برای «انجام ندادن» در اولویت خود قرار دهد؟
دفعــه قبل کــه برجام منعقد شــد،بخش خصوصی

بــه شــدت عرضه صادراتی خــود را کاهش داده ایم ،چند

ضمــن اینکه ظرفیتهایی در بخش خصوصی برای

کــه در زمینــه صــادرات فعالیــت مــی کــرد ،بالفاصلــه

وقتی اســت که بــورس انرژی چیزی عرضه نکرده اســت،

پالیش هیدروکربورهای سبک و سنگین که همان بنزین

خریــداران خارجــی کــه وارد شــده بودند ارتبــاط گرفتند و

بیــن الملــل نفــت هــم عرضــه ای نداشــته و تنهــا  LPGو

و گازوئیل است فراهم شده ،البته استانداردپاالیشگاهها

وزارت نفــت هــم بــا ایــن اســتدالل کــه من به شــرکتهای

نفتــا عرضــه کــرده و بنزین و گازوئیــل در عمل به فروش

را ندارد ولی میتواند نیاز نیروگاهها را تامین کند ،یعنی

بزرگ نفت خام می فروشــم و چون امکان نقل و انتقال

نرسانده است.

دیگر نیازی نیســت که نیروگاهها ،گازوئیل پاالیشــگاهی

مالــی ندارنــد ،از خریداران نفت خام فرآورده بگیرم .فلذا

استفاده بکنند.

وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت بخــش خصوصــی را با

صادرات محصوالت مشتق از نفت بزرگترین
بــرگ برنــده اقتصــاد ایــران در شــرایط تحریــم هــا بــوده

تمــام تجــارب گــران بهــای دوران تحریم از صحنــه بیرون

اســت ،برای تقویت این مزیت چه رویکردی باید اتخاذ

کردند و خودشان همه فضای تجارت را قبضه کردند.

سیدحمید حسینی :در عمل دولت عراق و اقلیم

شود و بخش خصوصی چه ظرفیت هایی در این بخش

کردستان در تجارت بخش خصوصی دخالتی نمی

دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؟

کنند و بخش خصوصی هر جا که به نفعش باشد،

دولــت در خصــوص فــرآورده هــای ویــژه ،آنــرا بــه

از همان جا اقدام به واردات میکند و چون فرآورده

بخــش خصوصی ســپرد در مــورد روغن چــه روغن پایه و
چــه روغــن های مکمل ،در بخش قیر و پارافین دولت به
بخش خصوصی و بخش عمومی واگذار کرد ولی در مورد

هایی که صادر می کنیم ،قیمتهای رقابتی خوبی
دارد ،بعید می دانم تغییرات کنونی در فضای سیاسی
عراق باعث کاهش صادرات ما به این کشور شود

فرآوردهها ،عملکرد جالبی رخ نداد؛ این فرآوردهها را وارد

به خرید از بخش خصوصی نداشتند.
در عمل دولت مستقیم در بورس انرژی با خریداران
عراقــی و افغانســتانی وارد معاملــه شــده و نگذاشــت که

بخــش خصوصــی زنجیــره تامینی که در اختیار داشــت را
از دســت داده بود و خیلی هم نمی توانســت به عملکرد
شــرکت نفــت اطمینــان کنــد ،ایــن بار بــه میــدان نیامد و
اینبــار اگر صادرات زمینی به کشــورهای همســابه نبود،
ما به طور قطع مشکالت بسیار بیشتری پیدا میکردیم.
امــا بــه هرحــال خوشــبختانه مــا مشــتریانی در
همسایگی خود داشتیم و صادرات متوقف نشد؛ ولی به

بــورس انــرژی کردند و بــه خریداران خارجــی اجازه دادند
که صورت مستقیم اقدام به خرید کنند و هیچ نیازی هم

در نتیجه وقتی که دوباره تحریم ها برگشــت چون

اگــر وزارت نفــت این همکاری را با بخش خصوصی

هر حال آمار منتشر شده از وضعیت صادرات نفت خام

بکنــد ،مــی توان یک ظرفیتــی را به ایــن واحدها که دچار

نشــان میدهــد که تنهــا  15درصد از پیش بینیها محقق

مشــکالت زیــادی هــم شــدهاند ،اختصــاص داد و ایــن

شــده و بخش از این عدم هم ناشــی از برخورد حاکمیت

واحدها را فعال کرد.

بوده است با بخش خصوصی.

میعانات گازی را به این ها داد و با پرداخت کارمزد

برهمیــن اســاس امیــدوارم اگــر اینبــار هــم دوبــاره

رویکــرد دولــت ســیزدهم را نســبت به حضور

ایــن واحدهــا را در زمینــه تولیــد بنزین و گازوئیــل دوباره

گشایشــی صــورت گرفتــه به ســمتی که دفعــه قبل حرکت

بخش خصوصی در بخش صادرات نفتی کشــور چطور

فعال کرد و گازوئیل تولیدی این واحدها را به نیروگاهها

کردیــم نرویــم ،چــه در بخــش پیمانــکاری هــا کــه بــا وجود

بدهیــم و بنزیــن تولیدیشــان را هــم بــا توجه بــه افزایش

تــوان داخلــی از پیمانکاران خارجی اســتفاده شــد و چه در

قیمــت هــای رخ داده بــه بــازار افغانســتان و عــراق صادر

بخش واردات و صادرات فراورده اجازه بدهیم در این فضا

کنیم.

هــم بخش خصوصــی ایرانی فعالیت کننــد ،فاینانسهای

بخش خصوصی در این زمینه سهمی داشته باشد.

ارزیابی کرده و چه توصیه ای برای ایشان دارید؟
مــا بــرای اینکــه بتوانیــم از مزیتمــان در مــورد
فراوردهها اســتفاده بکنیم ،قبل از هرچیزی باید بتوانیم
میــزان مصــرف داخلــی را مهــار کنیــم .اگر در فضــای بعد

در صورت گشایش فضای تحریم ها و توافق

از کرونــا میــزان مصرف فرآورده بخواهد با همین شــدت

ایران با غرب از نظر شما دولت سیزدهم چه اقداماتی

خارجی که صورت می گیرد توسط بخش خصوصی انجام
شود و به دنبال بزرگ کردن بخش دولتی نباشیم.
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روزملی

وژیهانهم

مرورموانع صادرات محصوالت لبنی با پگـاه
امــروز شــرکت صنایــع شــیر ایــران در کنــار برندهای بزرگ بینالمللی قــرار گرفته و موفق به تثبیت خــود در بازار
روسیه شده است
فراینــد صــادرات بــرای شــرکت هــای ایرانــی فراینــدی
ســخت و پیچیده محســوب می شــود که با موانع فراوانی
مواجه بوده و هست ،موانعی که با اوجگیری تحریمها در
ســالهای اخیر تشــدید هم شــده ،امــا صــادرات محصوالت

ایــران ( پــگاه) انجــام داده ایــم کــه مشــروح آنــرا در ادامــه
می خوانید:
برنامــه شــرکت پــگاه بــرای حضــور در بازارهــای
منطقهای چیست؟

مواجه هستید؟
مشــکالت در حــوزه تجــارت خارجــی همــواره وجــود
داشــته اســت و صادرکننــدگان بــا ایــن موضــوع بیگانــه
نیستند .ولی در سال های اخیر به دلیل بروز پدیده هایی

غذایی به دلیل فساد پذیری و دوره کوتاه مصرف همچنین

بازارهای منطقه ای بهویژه کشورهای همسایه همواره

مثل محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار

پیچیدگــی فراینــد حمــل و نقــل بــا شــرایط ویــژه ،اســترس

به عنوان بازارهای هدف اصلی شرکت پگاه تلقی می شوند

جهانی و شــیوع ویروس کووید  19در کنار نابســامانی های

طــی فراینــد صــادرات از محل تولید تا اســتفاده آن توســط

و از گذشــته تاکنــون نیــز تمرکــز صادراتــی هم بــر این حوزه

سیاست گذاری و مدیریتی در تولید و تجارت که از آن به

مصرفکننــده خارجــی را چندین برابر می ســازد و در میان

بوده اســت .با پیدایش شــرایط خاص تحریم های ظالمانه

«تحریم داخلی» تعبیر می شود ،مشکالت به میزان قابل

انــواع مــواد غذایــی می تــوان ،محصوالت لبنــی را از جمله

ایــن رویکرد تقویت شــد و راهبردهایــی از جمله؛ -1تنوع در

توجهــی افزایــش پیدا کرد .بــرای نمونه می توان به؛ فقدان

ســختترین محصــوالت صادراتــی برشــمرد ،امــا بــه رغــم

محصوالت صادراتی  -2 ،باال بردن کیفیت محصوالت-3 ،

اســتراتژی کالن موثــر صادراتــی در کشــور ،افزایــش شــدید

همه مشــکالت شــرکت صنایع شــیر ایران (پــگاه) با حضور

ایجــاد ثبــات در قیمت های صادراتی-4 ،بازســازی بازارهای

قیمــت شــیر خام بــه دلیل ضعف در تامین بــه موقع نهاده

در بازارهــای خارجــی و فتــح بــازار بــزرگ روســیه در زمــره

آسیب دیده مانند افغانستان -5 ،باال بردن ظرفیت فروش

هــای دامــی ،افزایش محدودیت هــا و مضایق بانکی ،مالی

صادرکننــدگان برتــر کشــور قــرار گرفتــه اســت .بــه منظــور

نمایندگــی هــا در زمینــه صــادرات و افزایش ســهم در بازار،

و موضــوع  FATFکــه در نتیجه باعــث افزایش هزینه نقل

آشنایی بیشتر با استراتژی صادراتی این شرکت و چگونگی

به عنوان برنامه های اصلی شرکت مورد نظر قرار گرفت.

و انتقــال ارز حاصــل از صــادرات و کاهــش تــوان رقابتی در

حضــور در بازار روســیه ،گفتگویی کوتــاه بایغمور قلی زاده

در زمینــه صــادرات محصــوالت لبنــی بــه

بازارها شــده ،عدم ثبات و بحرانهای سیاســی و اجتماعی و

 ،مدیرعامــل و نایــب رییــس شــرکت بازرگانــی صنایع شــیر

کشــورهای همســایه بــا چه مشــکالتی در بازارهــای هدف

تغییر مقررات در کشــورهای همسایه از جمله افغانستان،
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عــراق ،روســیه ،آذربایجــان ،ارمنســتان  ..کــه خســارت

بــازار لبنیــات در روســیه بســیار مــدرن و رقابتــی

هایــی را در بخــش صــادرات موجب شــدند ،قرار نگرفتن

است .تقریبا ًتمامی شرکت های صاحب نام و برند های

محصــوالت لبنــی در فهرســت موافقتنامــه هــا یــا تفاهم

معروف در صنعت لبنیات در دنیا در این کشــور حضور

نامــه هــای تجــارت آزاد یــا ترجیحی با کشــورهای منطقه

دارند .شرایط این بازار با سایر کشورهای همسایه بطور

علــی الخصــوص موافقتنامه موقــت تجــارت آزاد ایران با

کامل متفاوت اســت .در کنار تولید داخلی با مشــارکت

اوراسیا ،افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل در کنار

برنــد هــای معتبــر دنیا ،ســالیانه بیــش از  4میلیارد دالر

ضعف ساختاری زنجیره حمل ونقل سرد کشور ،مسدود

انــواع محصــوالت لبنــی از سراســر جهان به این کشــور

یا محدود شدن مرزها ،افزایش چند برابری قیمت برخی

وارد می شود ،ولی سهم اصلی بازار در اختیار کشورهای

از مــواد اولیــه و مرتبــط بــا تولید محصــوالت لبنی ،صدور

عضــو اتحادیــه اقتصادی اوراســیا بویژه بالروس اســت.

بخــش نامــه هــای متعــدد و مکرر و بعضــا ًمتناقض بانک

فرهنگ مصرف لبنیات در ایران با روسیه به میزان قابل

مرکزی به خصوص در زمینه رفع تعهدات ارزی حاصل از

توجهــی متفــاوت اســت و بر همین اســاس نیز برخی از

صادرات که جز پیچیده شــدن کار هیچ کمکی در جهت

محصوالت لبنی پر مصرف در آن کشور در ایران یا تولید

بهبــود صــادرات برای شــرکتهای اصیل و معتبر نمی کند،

نمــی شــود و یــا تولید آن محدود اســت .اگرچه روســیه

ایجاد محدودیت مقرراتی و ارزی در واردات ماشین آالت

بازار نســبتا ً جدیدی برای صنعت لبنیات ایران است که

 -قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات لبنی،

متاســفانه در ابتدای راه هم با مشــکالتی مواجه شــد و

قلی زاده  :از جمله مزیت های پگاه در مقابل
رقبا می توان به؛ تنوع و نو آوری در تولید
( هفتصد نوع محصول در  16کارخانه)،
کیفیت باال ،دانش و ظرفیت علمی برتر در
منطقه ،وجود نیروهای متخصص و توانمند،
بیش از  60سال تجربه در تولید محصوالت
لبنی اشاره کرد

نظــر جهــت تقویــت صــادرات کشــور اشــاره کنم ،مــی توان
گفت:
 )1تدویــن اســتراتژی موثر توســعه صــادرات مبتنی بر
محصول ،بازار و بنگاه و تمرکز امکانات کشور بر روی آن
 )2ایجاد کریدورهای صادراتی با کشــورهای همســایه
و هدف تجاری با رویکرد زنجیره تامین

عــدم اجرای بســته های حمایــت از صادرکنندگان به طور

فرصت های خوبی جهت افزایش صادرات کشور در این

کامــل و اثــر بخــش ،قاچــاق برخــی از محصــوالت لبنی و

بازار از دست رفت ،ولی مطابق بررسی های کارشناسی

 )3اصالح شیوه نامه رفع تعهد ارزی حداقل به نحوی

تاثیر منفی آن بر صادرات در مقایسه با شرکتهای رقیب

و تجــارب موجــود ،محصــوالت صنایع شــیر ایــران بویژه

کــه صادرکننــدگان شناســنامه دار و معتبــر بــا مشــکلی در

محصوالت پگاه اشاره نمود.

در بخش  B2Bمورد استقبال گسترده مشتریان روسی

فرآیند کاری مواجه نشوند و صادرات آنها متوقف نشود.

در مقایســه بــا شــرکتهای رقیب محصوالت

قــرار گرفته اســت .این بدان معناســت کــه در صورت بر

 )4برقراری ترتیبات تجاری از جمله تعرفه ترجیحی یا

پــگاه در بــازار کشــورهای همســایه از چــه مزیتهایــی

طــرف نمــودن موانع و همچنین تســهیل امــور تجاری و

آزاد برای صادرات محصوالت لبنی به کشــورهای همســایه

فنــی مــی تــوان ســهم ایــران را از بــازار  4میلیــارد دالری

بــه خصــوص اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ،افغانســتان،

از جملــه مزیــت هــای پــگاه در مقابل رقبــا می توان

روسیه به میزان قابل توجهی افزایش داد .واقعیت این

آذربایجان ،ترکمنستان ،گرجستان و ترکیه.

بــه؛ تنــوع و نــو آوری در تولیــد ( هفتصــد نــوع محصــول

است که ،حضور طوالنی و سنتی رقبا و تطبیق فرهنگ

 )5اعطــای تســهیالت ویژه برای تامیــن مالی صادرات

در  16کارخانه) ،کیفیت باال ،دانش و ظرفیت علمی برتر

و زبان ،استاندارد ها ،ساختارهای حاکمیتی و تجاری از

متناسب با روند توسعه بازار و جایگاه صادرکنندگان ،خارج

در منطقــه ،وجــود نیروهــای متخصــص و توانمند ،بیش

جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا که منجر به صفر شدن

از سیاستها و دستورالعمل های عمومی و ناکارآمد فعلی،

از  60ســال تجربــه در تولیــد محصــوالت لبنــی ،برتری در

تعرفــه هــای گمرکی ،آزادی ورود و خروج افراد ،یکســان

برخوردار است؟

 )6تخصیــص یارانــه اثــر بخــش جهــت حضــور در
رویدادهای تجاری بین المللی در منطقه

تولیــد محصــوالت  ،B2Bارائــه قیمت مناســب با شــرایط

ســازی مقررات و اســتاندارهای فنی در کنار عدم وجود

طبقــات اجتماعــی کشــورهای هــدف صادراتــی در عیــن

مشکالت مبادالت بانکی و شرایط مناسب حمل و نقل

 )7اســتفاده بهینــه از ظرفیــت بنگاههــای اقتصادی و

علــی الخصــوص ریلــی باعث وجــود شــرایط نابرابر بین

صادراتــی فعــال و معتبــر در دیپلماســی اقتصــادی و تجاری

شرکت های ایرانی و رقبا شده است.

هدفمند در پیوند با کشورهای منطقه

حفظ کیفیت.
در بازار روسیه چه نوع محصوالتی از صنایع
شــیر ایران مورد اســتقبال قرار گرفته و به نظر شــما در
روســیه تــا چــه میزان پتانســیل جذب محصــوالت لبنی
ایران را دارد؟

انتظار شــما از دولت ســیزدهم جهت تقویت
صادرات چیست؟
اگــر بخواهــم فهرســت وار بــه اهــم محــور هــای مورد

 )8اختصــاص یارانــه حمــل و نقــل بــه محمولــه هــای
صادراتــی در جهــت کاهــش بهــای تمــام شــده محصــوالت
صادراتی.
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روزملی

وژیهانهم

مجموعه امیدان تجارت اروند ؛ نخستین شرکت ایرانی
تولید کننده عطر و ادکلن که از خط بریل بر روی
محصوالت خود استفاده میکند
« تا به امروز در زمینه عطر و ادکلن و لوازم آرایش و بهداشتی برای افراد کم توان جسمی حرکت مثمر ثمری انجام نشده است ،به همین خاطر ما در بستهبندی محصول
اخیرمان تحت عنوان آکوادی ،در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و برای احترام به افراد نابینا از خط بریل استفاده کردیم و نخستین شرکت ایرانی هستیم که در این زمینه
اقدام به چاپ خط بریل در بستهبندی محصوالتمان و همچنین در کاتالوگ آن کردهایم».
شــرکت امیــدان تجــارت ارونــد در ســال  1393بــا

مجید مونا ،مدیرعامل مجموعه امیدان تجارت اروند،

به این نتیجه رســیدیم که در تولید عطر و ادکلن عالوهبر

مســئولیت محــدود بــرای انجــام فعالیتهــای بازرگانــی از

دربــاره موضوعــات مختلفــی همچــون خواســتههای ایــن

کیفیت درب ،شیشه و اسانسهای مورد استفاده بایستی

قبیــل  :صــادرات و واردات انــواع کاالهای مجــاز ،ترانزیت

مجموعه از دولت ســیزدهم برای حمایت از تولید داخلی،

بــر طراحــی و کیفیــت بســتهبندی عطرهایمــان نیــز تمرکز

کاال ،خرید فروش و بازاریابی ،اخذ وام و تسهیالت بانکی و

نحــوه ایدهپــردازی تــا اجرای هــر طرح از محصــوالت خود،

کنیــم .کلیــه بســتهبندی محصــوالت مــا با کمــک طراحان

اعتباری از بانکها و موسسات مالی ایرانی و خارجی ،اخذ

ظرفیت سرمایهگذاری روی این محصوالت و ....با خبرنگار

برجســته کشــورمان و بــا گزینــش چاپخانههــای طــراز اول

و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و
خارج از کشــور فعالیت خود را بهصورت رســمی آغاز کرده
است.
ایــن شــرکت با حمایــت از ســرمایه و کار ایرانی تحت
نظارت اداره بهداشت و درمان ایران و با کسب مجوزهای

عصر اقتصاد گفتوگو کرده است:

کشــور تولیــد میشــوند .با ایدههــای خالقانــه خودمان که

از اصلیتریــن نــکات برجســته محصوالت شــما

نتیجه تجربیات و دانش چندین و چندسالهمان در زمینه

بستهبندی ممتاز آن در مقایسه با محصوالت مشابه ایرانی

عطر و ادکلن است .ما در بستهبندی محصوالتمان سعی

اســت .طراحــی و تولیــد ایــن بســتهبندی در کجــا و بــه چه

کردهایــم ،عالوهبــر در نظر گرفتن ســایق مصرفکنندگان

صورت انجام میشود؟

قانونــی این ســازمان و ســامانه ایران کــد و گواهینامههای

بــه عنــوان یک مجموعه برجســته در زمینــه تولیدات

ایرانی هم به لحاظ طراحی و رایحه و هم به لحاظ کیفیت
رنگ و چاپ بتوانیم در عرصه بینالمللی قابلیت رقابت با
برندهای جهانی را داشته باشیم.

بینالمللی ایزو ( )ISOو همچنین همکاری با شــرکتهای

و صــادرات عطــر همــواره از ادغــام راه حلهــای نوآورانــه و

معتبــر تولیدی در زمینههای صنایع آرایشــی و بهداشــتی،

متناســب بــا ســلیقه روز دنیــا اســتقبال میکنیــم؛ چراکــه

برای کسب رضایتمندی مشتری گام موثری در این صنعت

مشــتریان را قــادر میســازد محدودیتهــای مــرزی را کنار

تــا بــه امــروز در زمینه عطر و ادکلن و لــوازم آرایش و

در داخل و خارج از کشور برداشته است.

بزنند و برترینهای خود را از مجموعه ما دریافت کنند .ما

بهداشــتی برای افراد کم توان جســمی حرکت مثمر ثمری
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چاپ خط بریل روی عطر برای اولین بار در ایران

انجــام نشــده اســت ،بــه همیــن خاطــر مــا در بســتهبندی

شــرقی و اعتبــار گرفتــن از فرهنــگ و تاریــخ غنــی ایــران

محصــول اخیرمان تحت عنوان آکوادی ،در راســتای حفظ

باســتان عطرهــای خــود را در یــک بســتر منســجم جهانی

حقوق مصرفکنندگان و برای احترام به افراد نابینا از خط

ارائــه میدهیــم .بهعنوان یک شــرکت تولیدکننــده داخلی

بریل اســتفاده کردیم و نخســتین شــرکت ایرانی هســتیم

میخواهیم ،عطرهایی با ماندگاری بیانتها و خاطرهای به

کــه در ایــن زمینــه اقدام به چاپ خط بریل در بســتهبندی

بلندای فرهنگ تاریخیمان ارائه دهیم.

محصوالتمان و همچنین در کاتالوگ آن کردهایم.
عطرســازی در ایــران بــه صورت ســنتی ســابقه
دیرینــه دارد ،امــا در دوران معاصــر همزمــان بــا صنعتــی

قیمتگذاری محصوالت شــما کدام قســمت از
بازارهــای صادراتــی را هــدف قرار داده اســت؟ و در کدام
کشورها موفق به کسب بازار شدهاید؟

شــدن این فرایند ایران بــه عنوانیک تولیدکننده در این

ما محصوالت خود را به گونهای قیمتگذاری کردهایم

بــازار حضــور نــدارد؛ دلیــل ایــن مســاله چیســت؟ آیا این

کــه عالوهبــر اینکــه قابلیــت رقابــت در بازارهــای جهانــی را

صنعت ظرفیت سرمایهگذاری دارد؟

داشــته باشــد ،بتوانــد بیانگــر ایــن مطلب باشــد کــه ما در

امیــدان تجــارت اروند چشــمانداز زیبایی را با بازگشــت

تولید محصوالتمان از ابتدا تا انتها از با کیفیتترین مواد

بــه اصالــت و خاص بودن متصور اســت که بــر فرهنگ ایرانی

و متریــال اســتفاده میکنیــم تــا به عنوان یــک تولیدکننده

تاکید بهســزایی دارد .از زمان تحریمها و پس از منع واردات

ایرانی هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت ،توانایی

عطــر و ادکلــن به کشــورمان و در راســتای فرمایشهای مقام

رقابــت در بازارهــای جهانی را داشــته باشــیم .کشــورهایی

معظــم رهبــری در خصــوص تقویــت تولیــد ملــی و حمایت از

کــه هــم دارای تنــوع در بــازار عطر هســتند و هم در تقاضا

کاالی ایرانی تمام توان و انرژی خود را برای تولید هر چه بهتر

حرفهایــی بــرای گفتــن دارنــد و بــه دنبــال تجربــه کــردن

محصــوالت بــا کیفیــت بــاال بــه کار بردهایم و از تمــام ظرفیت

محصوالت جدید در دنیا هستند ،انتخابی هوشمند برای

کــه مصرفکننــدگان بینالمللــی در آن رفــت و آمــد دارنــد و ما

داخلــی بــرای ارائــه بهترین محصــوالت خود کمــک گرفتهایم.

ســرمایهگذاری در زمینه صادرات هســتند .خصوصا اکنون

میتوانســتیم محصوالت خــود را به عنوان مثــال در پروازهای

تالش کردیم ،محصوالتی تولید کنیم که هم به لحاظ کیفیت

در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس توانســتهایم ،جایگاه

بینالمللی ،در فرودگاهها و با استفاده از روشهای به روز دنیا

و هــم بــه لحــاظ قیمت ،تــوان رقابــت در بازارهــای بینالمللی

مطلوبــی را بــه دســت بیاوریم.گامهــای مــا در صــادرات

به مشتریانمان معرفی کنیم؛ اما پس از اوضاع پیشآمده ناشی

با نمونههای خارجی را داشــته باشــد و مصرفکننده ایرانی با

بایستی بسیار دقیق ،سنجیده و با حداقل ریسک صورت

از کرونا و کاهش ترافیک پروازها ما به ناچار در سیاستهای

میل و رغبت آن را خریداری کند .از گذشــته تاکنون ایرانیان

بگیرد؛ چراکه از اهداف مهم ما ورود ارز به کشــور و کمک

تبلیغاتــی خــود تجدیدنظــر کردیــم .اکنون بــا گذشــتن از رکود

یکــی از برجســتهترین بازارهــای مصرفکننــده عطــر و ادکلن

بــه ســاختارهای بنیــادی اقتصــادی کشــورمان اســت .از

اخیر مجددا با برنامههای جدید تبلیغاتی به عرصه بازخواهیم

بودهانــد و کشــورهای زیــادی بازار ایــران را بــرای واردات عطر

دغدغههای اصلی مجموعههایی همانند مجموعه امیدان

گشت .امروزه تبلیغات در رسانههای اجتماعی و دیجیتال یکی

مورد هدف خود قرار داده بودند و شاید در تمام این سالها

تجارت که در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی فعالیت دارند

از اصلیترین روشهای مناســب ،ســریع و قابل دسترس برای
همه است و ما هم در همین راستا قدم بر میداریم.

بــه همیــن دلیل به گونــهای در زمینه تولیــدات داخلی نادیده

انتظار شــما از دولت ســیزدهم برای حمایت از

گرفتــه شــد؛ اما مــا با شناســایی ظرفیتهای موجــود در بازار
داخلــی و خارجــی و بــا بومیســازی عطــر و ادکلــن در داخــل
کشورمان و با توجه به پتانسیل تولید ،گامهای موثر و جدی
برداشتهایم .ذات تمام ارتباطات تجاری ما روح ،عزم و ارادهای
است که از اهداف ،اصول و ارزشهای ما نشات گرفته است.
تولید عطری که بتواند ســهم بازار کســب کند،
نیازمنــد دانــش و تخصــص اســت ،شــما تــا چه میــزان و

مجید مونا :اگر دولت سیزدهم بتواند ثبات

تجربــه باالیــی اســت .امــروزه یکــی از بزرگتریــن حوزههای
ســرمایهگذاری و تولیــد در دنیــا عطــر و ادکلــن اســت و
رشــتههای مرتبــط بــا تولیــد اســانس و عطــر امــروزه در

رکــن اصلــی موفقیــت و عملکــرد ایــن شــرکت در

نسبی در بازار داخلی ایجاد کند ،بسترهای

طوالنیمــدت ایــن اســت کــه از آغــاز فعالیــت تاکنــون پیام

مناسبتر و با امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان

خاص بودن برندمان را همراه خود جلو بردهایم ،همانگونه

و صادرکنندگان داخلی فراهم میشود

چگونه در این زمینه توانمندی کسب کردهاید؟
برخــاف ظواهــر امــر ،تولیــد عطــر نیازمنــد دانــش و

صادرات چیست؟

کــه در ســالهای اخیــر سیاســتهای اقتصــادی کشــور در
راستای حمایت از تولید داخلی بوده است ،اگر در خصوص
صــادرات محصــوالت نیــز دولــت سیاســتهای مــدون

خارج نشــدن ارز از کشــور و رونق و توســعه هر چه بیشتر
اقتصاد داخلی است.
بــرای عرضــه محصــول در بازارهــای هــدف چــه
روش تبلیغی را دنبال میکنید؟

و حمایتگــری را در پیــش بگیــرد مســلما به رشــد و توســعه
اقتصادی کشــور و ورود ارز به داخل کشــور کمک میشود.
اگــر دولــت ســیزدهم بتوانــد ثبــات نســبی در بــازار داخلــی
ایجاد کند ،بســترهای مناســبتر و با امنیت بیشتری برای

دانشگاه های معتبر که دارای البراتوارهای مجهز تدریس

سیاســت پایــهای مــا در تبلیغات این اســت کــه هر کدام

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان داخلــی فراهــم میشــود و

میشــوند .مــا بــا کســب دانــش و تجربــه در طی  15ســال

از مشــتریان مــا در سراســر جهــان در تبلیــغ و محافظــت از

اشتغالزایی و امنیت شغلی کارگران ایرانی فراهم میشود.

توانســتهایم یکی از مطرحترین ســازندگان عطر در کشــور

برندهای تولیدی ما نقش دارند .این در خصوص فروشندگان

سخن پایانی:

باشــیم و بــا کمک نیروهــای مجرب مجموعههــای مهم در

و شــرکایی کــه بــا آنهــا درگیــر بازاریابــی هســتیم هــم صــادق

در پایــان مدیرعامــل مجموعــه امیدان تجــارت اروند

عرصــه بینالملل ســعی بــر این داریم تــا بهترین محصول

اســت .هســته اصلی برند ما مشخص میکند که ما چه کسی

اظهار کرد :صدای ما مبتنی بر صراحت است .در خصوص

خــود را ارائــه دهیــم و راه را بــرای آینــدگان در ایــن زمینــه

هستیم .مسئولیت هر کدام از ما فعالیت در راستای مدیریت

دستاوردهایمان ،محصوالت آینده مان و مشارکت هایمان

هموار کنیم .شــرکت ما پیشــگام نوآوری و تازگی در حیطه

برندهــای تولیدمــان اســت .مــا کامــا بــه ایــن موضــوع واقــف

در زمینــه آرایشــی و بهداشــتی صراحــت و صداقــت مــا بــا

عطــر خواهــد بــود و به مشــتریان خــود کمک میکنــد تا با

هستیم که یک برند زمانی برنده خواهد بود که بتواند ،روابط

مشــتریانمان حــرف اول را مــی زنــد .نــوآوری ،خالقیــت و

رایحــه هــای مانــدگار و بوهای شــگفت انگیــز و با کیفیت،

قویتــر بــا ذینفعهای خــود برقرار کند .با طیف گســتردهای از

پیشــگام بــودن بــه مشــتریان ما این اجــازه را مــی دهد که

همــواره خــاص بــودن را تجربه کنند .مجموعــه ما به آنها

مشــتریان ،شــرکا ،ســرمایهگذاران و همــه کارمنــدان در نهایت

فراتر از حال حاضر فکر کنند و انتظاراتی فراتر از زمان حال

ایــن امــکان را میدهد که محدودیتهــای مرزی را محدود

باعــث میشــود که امیــدان تجارت اروند از ســایر رقبا متفاوت

از ما داشــته باشــند.صدای ما ســاختن فردایی متفاوت تر

کنند .ما با تلفیق سنت و مدرنیته و با الهام از افسانههای

شــود .یکــی از بازارهــای هــدف مــا در تبلیغــات مکانهایی بود

برای خاص بودن شماست.
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روزملی

وژیهانهم

درخواست مدیرعامل شرکت تولیدی سقزسازی كردستان (ون) از دولت:

اداره امورصادرات را به خودمان
در تشکلهای صادراتیمان محول سازید
شــرکت سقزســازی کردستان (ون) یکی از بزرگترین و
تهای تولیدکننده آدامس طبیعی است.
مدرنترین شرک 

مــوم (  ، )propolisدر ســال  1397آنهــا را در بــازار عرضــه کنــد

پروانه ساخت بطول انجامید و موفق به تکمیل فرموالسیون

و از مشــتقات دیگــر ســقز خــام کــه دارای خواص بــاالی طبی و

آن شدیم که هدف اصلیمان از صادرات آن به شکل صنایع

شــركت تولیــدی سقزســازی كردســتان (ون) در ســال

بهداشتی و درمانی است تا کنون :از آنها مواد ضد عفونیکننده،

تبدیلــی کشــاورزی بــه کشــورهای(ابتدا) حــوز ه خلیــج فــارس

 1369بــا توجــه بــه اســتعداد منطقه در رویــش درختان بنه و

شــامپو ،خمیــر دنــدان ،و دهانشــویه را بــه بــازار معرفــی نماید

بــود .زیــرا آنهــا ســقز و فایدههــای طبــی آن را از ایرانیان بهتر

برای استفاده بهینه از صمغ این درختان كه از دیر باز توسط

کــه بــا اســتقبال کثیــری مواجهه شــده و در حال حاضــر بر روی

میشــناختند .مشــکالت مــا در آن زمــان غضنفرهــای خــودی

اطبای مشــهوری چون ابو علی ســینا برای درمان بســیاری از

دیگر مشــتقات گرانبهای آن به حقایقی دســت یافته است که

بود که با چنگ و دندان نمیگذاشــتند این ماده صادر شــود.

بیماریهــا تجویز شــده ،تأســیس شــد .پــس از چهار ســال كار

میتوانــد در جهان علم پزشــکی ایجاد تحــول نماید و در درمان

ه
تــا اینکــه بــا تالشهــای فــراوان مــا در ســال  1376و بــا هزین 

مداوم برروی فرموالسیون آدامس طبیعی سرانجام در سال

ویروس های منحوسی چون کرونا تاثیر به سزایی داشته باشد.

خودمان در نمایشگاه بهاره دبی شرکت کردیم و در شرایطی

 1373بــا ابــداع فرموالســیون آدامس طبیعی بــه بهرهبرداری

بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ محمدنجیــب شــریفی ،مدیرعامــل

که برگزارکننده ایرانی این نمایشگاه موافق با مشارکت ما در

شــرکت تولیــدی ســقز ســازی كردســتان (ون) رفتیــم و بــا او به

ایــن نمایشــگاه نبود و به ما میگفت کــه این محصول آبروی

گفتوگو نشستیم که در ادامه شرح آنرا میخوانید:

جمهوری اسالمی را میبرد شرکت کردیم.

رسید و تحول نوینی را در این صنعت بوجود آورد.
در ســال  1380خط تولید لواشــك طبیعی و بهداشــتی
شــركت بــا توجــه بــه وفــور میوههــای فصلــی در كردســتان

معرفــی محصــوالت بومــی ماننــد ســقز بــه بازارهــای

شــایان ذکــر اســت کــه تنهــا شــرکت ایرانــی کــه در ایــن

راهاندازی شد و یكی از بهترین و با كیفیتترین لواشكهای

هدف چه مشکالتی دارد؟ شما چطور موفق به این کار شدهاید؟

نمایشــگاه موفــق شــد ،شــرکت ما بــا آدامس طبیعــی ون بود

میوهجــات مختلــف كــه از میوههــای تــازه ســاخته میشــد در

ما برای اولین بار در سال  1369به فکر ساختن فرمولی

که از آن زمان دروازههای بازارهای جهانی را برای ما گشود.

بــرای ســقز طبیعــی کــه بــا ارزش نازلی بــه بازارهــای صادراتی

رقابت در صنعت شــما نیازمند پشــتیبانی قوی از

واحد( )R&Dاین شــركت یكی از فعالترین واحدهای این

عرضه میشــد و در آن زمان از قرار هر کیلوگرم شــیره ســقز،

ســوی صنایع بســتهبندی است ،آیا صنایع بستهبندی ایران

شرکت است تا کنون توانسته است با طراحی آدامس طبیعی

 3دالر بــود افتادیــم و ســاخت ایــن فرمــول تا ســال  1373که

توان کافی در این زمینه را دارد؟

بــدون قنــد ،در ســال  1382و آدامس طبیعی بــدون قند با بره

موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری و تا سال  1375که با دریافت

بازارهای داخلی وخارجی عرضه شد.
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قالبپذیری ســقز ،بســیار ســخت اســت ،بنابراین ما با

ترکیبی از شکر ،گلوکز و نشاسته و  ...و با زحمات شبانهروزی

کــه در بیــش از  85نمایشــگاه بینالمللــی در خــارج از کشــور

چندســاله موفــق شــدیم آنرا به صورتی قالبپذیــر در آوریم و

و در  20کشــور اروپایــی ،آســیایی ،آفریقایــی و اســترالیایی

به صورت فلوپک بســتهبندی کنیم .مشــتریان بازار هدف ما

برگــزار کردهایــم؛ مشــتریان خــاص خودمــان را داریــم .امــا

از طعم سقز طبیعی با ترکیبی که ما ساخته بودیم خوشحال

متأســفانه ســازمان جنگلهــا و مراتــع کــه متولــی صنعــت ما

بودند .هرچند خودمان از بستهبندی آن راضی نبودیم .بعدا ً

هســتند ،هر از چند گاهی برداشــت ســقز را برای صیانت از

در ســالهای  82و  83با الهامگیری از ژاپنیها در نمایشــگاه

درختها ممنوع میکنند که این روش به باردهی سقز لطمه

فودکــس ژاپــن که ما را افتخاری دعوت کــرده بودند ،آدامس

میزنــد!! (همچنانکــه بیــش از  %30از جنگلهای ایالم با این

بدون قندمان را با ترکیبات پیشنهادی آنها ساختیم و مقداری

ندانمکاریهــا از بیــن رفــت که در نوع خــود بینظیر بود) زیرا

هم در بستهبندیمان تغییرات مثبتی حاصل شد.

اقتضــای طبیعــت ایــن درخت خارج شــدن شــیره از بدنهاش

تاکید شما بر استفاده از مواد اولیه ارگانیک تا چه

اســت .ایــن حرکت ســازمان جنگلها و مراتــع (در مرکز) برای

حد در بازاریابی شــما موثر بوده و آیا برای محصوالت شــما

مــا کــه  132کارگــر ،کارمنــد و مهنــدس به صورت مســتقیم و

رقیب ایرانی یا خارجی وجود دارد؟

نیــز بــرای هــزاران نفر به صورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجاد

مــواد اولیــه مــا ارگانیــک و از بطــن درختانــی اســت

کردهایــم ،در اداره کــردن شــرکت و حفــظ کارکنــان و پرداخت

کــه بعضــا ًبیــش از  700و تــا هــزار ســال عمــر دارنــد و در دل

حقوقشــان دچــار اختــال کــرده اســت .در حالی کــه اقتضای

کوهســتانهای ســربه فلــک کشــیده رویشــی طبیعــی دارند.

طبیعــت ایــن درخت حداقل  2ســال و حداکثر  3ســال یکبار

آنتــی باکتریــال ،طبــی و دارای خــواص درمانی بســیار اســت.

تیغ زدن به آنها برای خارج شدن شیر ه باارزششان است .ما

متاســفانه مــا در کشــور خودمــان غریــب هســتیم .ســالها

در رسانههای کشورهای هدفمان ،هر از چند گاهی تبلیغات

از مســئوالن ذیربــط درخواســت کردیــم کــه اجــازه دهنــد از

محیطــی ،رســانهای و تلویزیونــی داریــم کــه برای یــادآوری به

خــواص دارویــی آن ،مــردم خودمــان را آگاه ســازیم؛ خواصــی

مشتریان است و ما از این نظر مشکل خاصی نداریم.
به عنوان یک صادرکننده برتر چه حمایتهایی از

ایــران را بــه دالر و حتــی دینار نخریدند که این باعث خروج و

درج کــرده اســت .امــا متأســفانه کوته نظری اجازه ایــن کار را

شما صورت گرفته است و چه انتظاراتی از دولت سیزدهم

ورشکســتگی بیش از  300شــرکت ایرانی در بازار عراق شــد.

به آنها نداد و ما به محض تبلیغات گســتردهای که در جراید

دارید؟

امــا انتظــارات مــا به عنــوان صادرکننــدگان علیالخصوص در

که ابوعلی ســینا دانشــمند بزرگ ایرانی در کتاب قانون خود

بــه عنــوان یــک صادرکننده نمونــه و برتر و خوشــنام که

کردستان و به نمایندگی آنها از دولت سیزدهم برداشتن پیمان

و  ....در مــورد خــواص دارویی محصول انجام دادیم با ســیل

شــهر ه خاصی به این شــرکت و کشــور خودمان در کشورهای

سپاری ظالمانهایست که در حق سر قراوالن عرص ه اقتصادی

عظیم مشتاقان خرید محصوالتمان مواجه شدیم که ابتدا در

هدف داده ،متأسفانه نه تنها هیچگونه حمایتی از ما صورت

ایران اعمال میشــود .این پیمان ســپاری هیچ انگیزهای را به

و کانالهای تلویزیونی کشــورهای عربســتان و عراق و کویت

سال  78به عنوان صادرکنند ه نمون ه کشوری برگزیده شدیم

نگرفتــه بلکــه بــه جــای اعطــای مشــوقات و جوایــز صادراتــی؛

صادرکننده نمیدهد؛ زیرا ما قیمت محصوالت اولیه را به نرخ

و در ســالهای  93 ،90 ،86 ،85و  95هــم  5بــار دیگــر بــه

دولــت پــس از راهانــدازی دوبــاره پیمان ســپاری صادراتی ما را

دالر واقعــی ( 50هــزار تومــان) و نه حتی بــه نرخ روز که کامال ً

عنوان صادرکنند ه نمونه کشور از طرف مرکز توسعه صادرات

بــه بازگشــت ارزی وادار کردهانــد کــه هیــچ زیرســاختی بــر آن

پیداست که کاذب است میخریم و مجبوریم با شرکتهای

انتخاب شــدیم که مســئوالن امنیتی استان ،این فرصتهای

تعریف نشــده اســت (به دلیل تحریمهای اقتصادی و بستن

ترکیــهای کــه  %25از دولتشــان سوبســید (جایــزه صادراتــی)

گرانبها را از ما گرفتند و صالحیت شــرکت ما را تایید نکردند

میگیرند رقابتی ناجوانمردانه داشــته باشیم و معموال ًباخت

و دیگــر شــرکتها را جایگزیــن مــا کردنــد و فریــاد مــا هــم بــه

با ما خواهد بود؛ زیرا آنها دولتشــان شــدیدا ًپشــت سرشــان

جایــی نرســید! دیگر ما از آن ســال تاکنــون در فرآیند انتخاب
صادرکننده نمونه شرکت نکردهایم .در گروه کاالیی ما رقیبی
نداریم و ما همه ساله صادرکننده نمونه هستیم؛ زیرا ارزش
افــزوده محصــوالت ما بالغ بر  20برابر قیمت خام آن اســت.
محصوالت ما یک رقیب داخلی دارد که از بطن شرکت ما جدا
شــده اســت .اما دانش فنی  30سال قبل ما را دارد! بنابراین
حــرف اول را مــا در بازارهــای هــدف میزنیم ،زیــرا صمغ مورد

شریفی  :ما از دولت سیزدهم
میخواهیم اداره امور صادرات را به
خودمان در تشکلهای صادراتیمان
محول سازد و دخالتی در این امور نکند.
صادرکنندگان خود میتوانند به نحو
احسن خود را مدیریت کنند

ایستاده است و نمیخواهند درآمدهای اقتصادی آنها را کمتر
ببینند؛ زیرا به اقتصاد کالن کشورشان ضرباتی جبرانناپذیر
میزند .درحالی که ما به ریال میفروشیم و دولت به دالر از
ما میخواهد.
دولــت ســیزدهم باید مــواد اولیــه محصــوالت صادراتی
کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــوند را بــا قیمــت ثابــت و
مصــوب در اول ســال تعییــن کنــد تــا تــوازن تثبیــت آن در
طــول ســال دچــار خدشــه نشــود و شــرکتهای ایرانــی دچــار

اســتفاده در محصــوالت مــا صمــغ خالــص درخت بنه اســت.
همچنیــن ،مــا رقبای خارجی هم از این نــوع آدامس نداریم و

سوئیفت) ما را ناچار میسازند به خرید ارزهایی که نمیدانیم

خســارتهای جبرانناپذیــری کــه بعضــا ً بــه تعطیلــی بنــگاه

مواد اولیه آنها عمدتا ًاز کندر است.

در بــازار آزاد چــه میکنند تــا ما آنها را به قیمت آزاد خریداری

اقتصادیشــان میانجامــد ،نشــوند .مــا از دولــت ســیزدهم

آیا حضور در نمایشگاههای خارجی برای تبلیغ و

کنیــم و بــه قیمت نیمایــی به بانکهــا در ازای رفع تعهد ارزی

میخواهیــم الاقــل نگــذارد بانک مرکزی خســارتهای ناشــی

رشــد صادرات محصوالت شــما کافی اســت یا باید تبلیغات

بازگردانیم ،اختالف ارز نیمائی در حال حاضر با ارز آزاد 1250

از اعمــال نادرســت مدیریــت مدیــران ســابقش را بــر گــردن

تومان تا  4400تومان در نوســان اســت و صادرکننده بیچاره

صادرکنندگان ایرانی بگذارد و دست در جیبهای خالیشان

متأسفانه به دلیل محدودیت استحصال سقز خام ،ما

بجــای دریافــت جوایــز صادراتی باید تقاص صــادرات محوری

بکند.

حتی یک شــیفت کاری را هم در کل ســال نمیتوانیم تأمین

را بــا پرداخــت ایــن مبالــغ هنگفت به صنــدوق دولت از جیب

مــا از دولت ســیزدهم میخواهیــم اداره امور صادرات را

کنیم .بیش از  %70محصوالتمان را به خارج از کشــور صادر

خودش پرداخت کند؛ در حالی که بیش از  %90از صادرات به

به خودمان در تشکلهای صادراتیمان محول سازد و دخالتی

میکنیم و همواره ناچار هســتیم ســقزهای خام داخل ایران

کشور عراق به صورت ریالی است؛ زیرا پس از بستن  17روزه

در این امور نکند .صادرکنندگان خود میتوانند به نحو احسن

را که به عراق قاچاق میشود ،با قیمت مضاعف و به عنوان

مرزهای کردســتان عــراق به دلیل رفراندوم اقلیم کردســتان؛

خود را مدیریت کنند.

کاالهــای خارجــی به صــورت ورود موقت داخــل کنیم تا چرخ

ابهت ایرانیها شکســته شــده و کشورهای عربســتان ،اردن،

مــا بــه زودی از مشــتقات مــواد اولیه مــان دارویی تولید

کارخانهمــان لنــگ لنــگان بچرخــد .بنابرایــن در حــال حاضــر

ترکیه و حتی ســوریه و لبنان جای شــرکتهای ایرانی مستقر

میکنیــم کــه ایــن شــرکت را در دنیــا بــر ســر زبانهــا خواهــد

برند این شــرکت ،یک برند جهانی شــده اســت .در شــرایطی

در بازار عراق را گرفتند و عراقیها دیگر محصوالت صادراتی

انداخت.

بیشتری در بازارهای هدف داشته باشید؟
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روزملی

وژیهانهم

را ه اندازی واجرای هرساله یک طرح توسعه در مجتمع
کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد
مجتمع کارخانجات کاشی وسرامیک فرزاد با عنایت حضرت حق و همت مسئوالن و مدیریت این صنایع درسال 1384تاسیس و در سال 1388افتتاح شد و فعالیت خود را در زمینه کاشی
وسرامیک و صادرات آن با مدیریت متخصص و با تجربه و همکاری مشاوران و مهندسان مجرب و با بهرهگیری از بهروزترین تکنولوژی روز دنیا و ماشینآالت مدرن شرکت ساکمی ایتالیا در
صنعت کاشی وسرامیک و راهاندازی سیستمهای پیشرفته تهیه بدنه و بالمیل های کانتینیوس و سیستمهای تمام اتومات شروع به کار کرد.
هرســاله هــم بــا طرح توســعه و اجرای یک فــاز جدید،

بالــغ بــر 5000میلیــارد ریــال در حــال راهانــدازی اســت کــه

افغانستان را نیز عالوه برنیاز داخل تامین خواهد کرد.

تولید و ســطح کیفیت خود را افزایش داده و با به کارگیری

اشــتغال مســتقیم بالغ بــر 2000نفر را در بــردارد .این واحد

ایــن مجموعــه در راســتای رضایت بیشــتر مشــتریان و

1000نفــر نیــروی متخصــص و مجــرب و درحــال آمــوزش

بازیافــت کاغــذ در راســتای حمایــت از محیط زیســت اســت

تحویل به موقع بار اقدام به تاسیس شرکت باربری فرامرز
سیر در جوار کارخانه کرده است.

مشغول به فعالیت است.
واحدهای تهیه فرمول بدنه و تولید گرانول و پرسهای

هــم اکنــون ایــن مجتمع با تولیــد انبوه انواع کاشــی و

فالحی :اگر میخواهیم ایران مانند همیشه

ســرامیک ،عــاوه بــر تامیــن بازارهــای داخلــی بــه بازارهــای

 DURSTایتالیا و کورههای مدرن پخت سریع (رولر) به این

سرافراز باشد باید بدنه دولت را کوچک

کشــــورهـــــای افغانســتان ،پاکستـــــان ،عــــراق و همینطــور

شرکت امکان داده است که بتواند انواع کاشی دیوار وکف

و چابک کنیم و این نیزاز راهی جز فراهم

کشــورهای آســیای میانه ،ســوریه و لیبی محصوالت خود را

مدرن و بخش لعاب مجهز به تجهیزات اعمال لعاب و چاپ

را در طرحهای متنوع وچند چاپ تولید کند.
ایــن واحــد از زمان شــروع به تولید ،هرســاله یک طرح
توســعه راهانــدازی واجــرا کــرده و توانســته اســت در پایــان
سال 95فاز ششم این مجتمع را به بهرهبرداری برساند.

کردن شرایط تولید با پرداخت تسهیالت
باسود بسیار کم یا حتی بالعوض به
تولیدکننده واقعی امکانپذیر نیست

واحدهای خط تولید این کارخانه افزوده شد.
واحدهــای تولیــد کاغــذ ،ورق وکارتن با ســرمایهگذاری

60

بازارهای هدف صادراتی نیز افزایش یافته است.
موفقیــت در تحقــق تولیــد انــواع کاشــی کــف و دیــوار
کــه بنــا برنظــر متخصصــان فنی بــا محدودیتهــای فراوانی
روبروســت ،نشــاندهنده مدیریــت بــا درایت ایــن مجموعه

چندیــن واحــد جانبــی از جمله واحد آمادهســازی پودر
میکرونیــزه و واحــد لعابســازی در ســال  96افتتــاح و بــه

صادر میکند .البته با توجه به افزایش کیفیت این محصول

که جزو صنایع مادر محســوب شــده و اشتغال غیرمستقیم

صنعتی است.

چندیــن هزارنفــری و قطع وابســتگی به خارج بــرای واردات

مجتمــع کاشــی فــرزاد بــا افتخــار اعــام میکنــد در

کاغــذ را در پــی دارد ونیــاز کشــورهای همجــوار بــه خصوص

ســالهای  91تــا 95بــه عنــوان کارآفریــن برتــر و صادرکننده

نمونــه ملــی در ســال  96و تــداوم آن و همچنیــن عنــوان
صنعــت ســبز ملــی در ســالهای  96و 97را کســب کــرده
است.
این واحد نمونه ملی و صنعت سبز و دوستدار کارگر
دارنده استانداردهای بینالمللی  ISO9001و ISO14001در
مدیریــت کیفیــت  CEاروپــا و  OHSASبــوده و بــه عنوان
شــرکتی خوشــنام ،بــا تجربه و با کیفیت برتــر و به روز در
سطح کشور و بینالملل میدرخشد.
مدیرعالــی و مالــک ایــن مجتمــع مهندس علــی اکبر
فالحــی اســت کــه بیــش از  70بهــار از زندگــی را با تالش
بیوقفــه بــرای تولید و اشــتغال و کســب تجربــه در زمینه
صــادرات چــه قبــل از انقــاب( در زمینه فــرش) و چه بعد
از انقــاب در ایــن مــرزو بــوم پشــت سرگذاشــته اســت،
همچنــان بــا همــکاری کادر مجــرب و فرزنــدان خــود که پا
به پای وی گام برمیدارند به صورت خستگیناپذیر تالش
میکننــد .تالشــی که در زنجیــره بیش از  18واحد صنعتی
فعــال و بــزرگ در جهــت تکمیــل زیرســاخت هــای اســتان
از جملــه تولیــد کاشــی وســرامیک ،آجرنمــا و آجرســفال،

صادرکننــده موفــق خراســان جنوبی ادامــه میدهد:

فعــال شــدن بازارچــه های مرزی کار بســیار مهمی اســت

انــواع محصــوالت کشــاورزی و تولیــدات دامــی ،معــدن،

«تــاش مــن ایــن بــوده مشــتریمداری را کــه گرهگشــای

و مــی توانــد وضع اقتصادی مرزنشــینان را ســامان دهد و

آمادهســازی خــاک وفــرآوری مــواد معدنــی ،حمــل ونقــل،

مشــکالت بــوده ســرلوحه کار خــود قــرار داده و در ایــن

به نحوی به مسائل امنیت مرزها هم کمک کند.بنابراین

لعابســازی ،کارتنسازی،شــرکت هادی گســتر خاوران و

اســتان محــروم خراســان جنوبــی مشــغول بــه تولیــد و

فعال شدن تمامی بازارچه های مرزی خراسان جنوبی در
توسعه صادرات و مراودات تاثیر گذار خواهدبود.

کارخانــه تولیــد کاغــذ کربناتــی ،تولید پارکــت و تولید فوم

ایجاد اشــتغال برای مردم کشــورم هســتم وبه کشورهای

 ، pvcو صنایع سلولزی و تبدیلی با رقم بسیار سنگین و

مختلــف دنیــا ایــن تولید را صــادر میکنم .مســئوالن باید

فالحــی ،صــادرات کاالهــای غیرنفتــی را برای کشــور

به داد تولیدکنندگان واقعی برســند .تولید واقعی ،حالل

حائز اهمیت دانســت و افزود:توســعه صادرات مواد غیر

اشتغال پایدار،صنعت بیمه و  ...دیده میشود.
فالحــی روی ســخن خــود را تصمیمگیــران کشــوری

مســائل کشــور اســت که نیــاز به حمایــت واقعــی دارد نه

نفتــی جز سیاســت های کشــور اســت کــه باید بــرای رفع
موانع پیش روی آن برنامهریزی کرد.

قــرارداده و میافزاید«:اگــر میخواهیــم ایــران ماننــد

حــرف و نــه دیگرهیچ».فالحــی در ادامه گفت :در اســتان

همیشــه ســرافراز باشــد بایــد بدنــه دولــت را کوچــک و

خراســان جنوبی به برکت انقالب اســامی کارهای زیادی

مدیرعالــی صنایع کاشــی فرزاد ضمــن تاکید بر لزوم

چابــک کنیــم و ایــن نیــزاز راهــی جــز فراهم کردن شــرایط

انجام شده است؛ اما برغم همه تالشهایی که در این ۴۰

مانعزدایی و پشــتیبانی از بخش تولید به ویژه واحدهای

تولیــد بــا پرداخــت تســهیالت باســود بســیار کــم یــا حتی

ساله انجام شده است باز هم محرومیتهایی در منطقه

شناســنامهدار و صادراتمحــور تصریــح کرد :کشــور برای

بالعــوض بــه تولیدکننــده واقعــی امکانپذیــر نیســت.

وجود دارد که باید برطرف شود.

پیشرفت ،مسیری جز تولید و ایجاد اشتغال پایدار ندارد،

همچنیــن زیرســاختها را در تولیــد بــرای تولیدکننــده

وی یکــی از مســائل و مشــکالت اســتان را وضعیــت

بنابراین ضروری اســت از تولیدکنندگان واقعی به شکلی

بایــد فراهم کرد؛ جلســاتی کــه برای تولیدکننــده خروجی

پروازها  ،جادهها و ارتباطات ریلی دانست و گفت:بازارچه

منطقــی و موثــر حمایت شــده و موانع پیــشروی تولید و

نــدارد را نبایــد برگــزار کــرد .تولیدکننــده بایــد وقتــش

مــرزی یــک فرصــت اســت و یکــی از فرصتهــای مــرز،

صادرات از میان برداشــته شوند .دولت برای توسعه باید

صــرف تولیــد کنــد و مســائل جانبــی وقــت تولیدکننــده را

بهرهبــرداری اقتصــادی اســت و فعــال شــدن بازارچههــای

به بخش خصوصی اعتماد کرده و از ظرفیتها و توانایی

نگیرد».

مرزی میتواند به گســترش و توســعه صادرات بیانجامد.

آن بــه درســتی بهــره بگیرد.فالحــی هــم چنیــن خواســتار
معافیــت مالیاتــی شــهرک هــای صنعتی در تمام اســتان و
از جمله در مرکز اســتان و شهرســتان قائن و تمام مناطق
مرزی استان شد و گفت:این معافیت باید برای  ۵۰سال
اعمــال شــود تــا ســرمایه گذار بــرای حضور در این اســتان
مرزی و محروم و دور از بسیاری زیرساختها رغبت پیدا
کند.
وی از فعاالن در عرصه تولید به عنوان سربازان خط
مقدم جبهه اقتصادی کشــور یاد کرد که برای نگهداشــت
آنهــا در ایــن جبهــه بایــد رغبتــی مثــل معافیــت مالیاتــی
ایجــاد کــرد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای جــذب ســرمایه
گــذاران و ســوق دادن ســرمایه هــای آنهــا بــه ایــن اســتان
مــرزی بایــد حمایتهــای خاصــی از ســوی دولــت صــورت
گیرد،افزود:دولتمــردان و مســئوالن در جریــان مشــکالت
و کمبودهای اســتان خراســان جنوبی هســتند و از دولت
مردمــی امیــد انتظــار مــی رود ایــن اســتان را ویــژه ببیننــد
تــا شــاهد رشــد و توســعه ایــن اســتان کمتر توســعهیافته
باشیم.
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روزملی

وژیهانهم

رئیس انرژی و تأسیسات شرکت فوالدآلیاژی ایران :پاسداشت

آب  ،از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی این شرکت است

با توجه به ارزش باالی آب و محدودیت منابع آبی در دسترس ،یکی از راهکارهای اصلی در بهرهبرداری هرچه بیشتر و مناسبتر از آبهای موجود ،بازچرخانی و استفاده
مجدد از آب اســت.به همین بهانه و به دلیل اهمیت موضوع آب و اهمیت بازچرخانی آن در صنایع ،ســراغ محمدرضا زارعزاده ،رئیس انرژی و تأسیســات شــرکت فوالد آلیاژی
ایران رفتیم تا با دانش فنی و امکانات یکی از مهمترین شرکتهای فوالدی کشور و منطقه در این مورد آشنا شویم.
در ابتدا از ظرفیتها و زیرساختهای تأسیساتی

بــاز چرخانــی آب ،تجهیــزات بهســازی آبهــای صنعتــی،

بخش داشــته و دارد .از آن جمله میتوان به بیش از 50

ایــن شــرکت در رابطــه بــا تأمیــن آب مــورد نیــاز بخشهای

تجهیــزات خنکســازی آبهــای صنعتــی ،مخــازن آب،

هکتار فضای ســبز ایجاد شــده اشــاره داشــت که با اجرای

مختلف به ویژه تولید توضیح دهید.

سیستم لولهکشــی آبیاری قطرهای هوشمند ،تصفیهخانه

پروژه سیستم آبیاری هوشمند قطرهای ،مصرف خود را به

ب بهداشــتی و بســیاری امکانات زیرســاختی از این
فاضــا 

حــد اقــل الزم کاهش داده و پیشــتاز کنترل و بهینهســازی

دست اشاره کرد.

مصرف آب در کشــور اســت و این افتخار را دارد که اولین

شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران ،بزرگتریــن تولیدکننــده
انــواع فــوالد آلیــاژی در ایــران و خاورمیانــه و یکــی از
مدرنتریــن مجتمعهــای تولید فــوالد آلیاژی دنیاســت که

بیشــترین میزان مصرف آب در شــرکت متعلق

در ســال  1388به بهرهبرداری رســیده اســت .دانش فنی،

بــه چــه بخشهایــی اســت و چــه تمهیداتــی در رابطــه بــا

طراحی ،ساخت و تأمین تجهیزات آن را شرکتهای بهلر

بهبود الگوهای مصرف صورت گرفته است؟

صنعت کشور در اجرای این سیستم است.
همچنیــن ایــن شــرکت بــا تصفیــه همــه پســابهای
بهداشــتی شــرکت و بازگردانــدن آن بــه شــبکه و اســتفاده

اتریــش و دانیلــی ایتالیــا بــه عنــوان پیشــتازان این صنعت

بیشــترین میزان مصرف آب در شــرکت فوالد آلیاژی

مجــدد در آبیــاری فضــای ســبز ،از اتــاف آب جلوگیــری

در دنیــا انجــام دادهانــد و متناســب بــا آن طراحــی ،اجــرا و

ایــران ،مربــوط به بخش فضای ســبز اســت کــه آن هم در

کــرده و بازیافــت منابــع آبــی را به عنــوان اســتراتژی پایدار

توســعه تاسیســات زیربنایــی بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز

راســتای برآوردهســازی الزامــات قانونــی و محیــط زیســتی

خــود تعریــف کــرده اســت؛ مضاف بــر اینکــه در بخش آب

شــرکت نیــز مــورد توجــه بایســتهای قرارگرفته اســت که از

صــورت پذیرفتــه؛ نشــان از اهتمــام شــرکت فــوالد آلیــاژی

بهداشــتی و شــرب نیز با تغییر شــیرهای آب از دســتی به

آن جملــه میتــوان به اجرای خطوط انتقال ،سیســتمهای

ایران به حفظ محیط زیست و سرمایهگذاری کالن در این

پدالی ،بهبود مصرف مدنظر قرار گرفته است.
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به طور کلی چند درصد از آب مصرفی شــرکت
از طریــق بازچرخانــی در مدار مصرف مجدد قرار میگیرد
و آیــا برنامــهای بــرای توســعه و بــه روزآوری این سیســتم
دارید؟
شــرکت فوالد آلیاژی ایران با داشــتن سیســتم اسمز
معکوس در دو مرحله (  ،) re use waterسیســتم دمین،
فیلترهای شــنی و کولرهــای هوایی ،تمام آب صنعتی خود
را از طریــق بازچرخانــی و احیای مجــدد به مدار مصرف باز
میگردانــد .در واقــع همه مدارات آب صنعتی این شــرکت
به روش بازچرخانی هستند تا کمترین میزان مصرف را در
بخش صنعتی و تولیدی خود به ثبت برساند و این افتخار
را داشــته باشــد کــه از کمآبخواهتریــن صنایع فــوالدی نه
تنهــا در ســطح اســتان و ملــی بلکــه در ســطح خاورمیانــه
باشد .به جرات میتوان گفت :فوالد آلیاژی ایران در زمینه
کاهــش نــرخ مصــرف آب و اســتفاده حداکثــری از منابــع و
تــاش بــرای حفظ منابع آبــی ،از پرتالشترین صنایع بوده
اســت و موفق شــده است به مصرف کمتر از  500لیتر آب
بــرای تولیــد هــر تن فــوالد آلیاژی برســد .این در حالیســت
که این شــرکت تولیدکننده محصوالت آلیاژی برای صنایع
بزرگ کشــور اســت و از برندهای معتبر جهانی در صنعت
فوالد است.
قابل ذکر است که شرکت فوالد آلیاژی ایران توسعه
و بــه روزآوری خــود در زمینــه بهینهســازی مصــرف آب را از
هنگام آغاز بهرهبرداری هرگز متوقف نکرده و در برنامههای
کوتــاه مــدت و بلندمدت خود توســعه و به روزرســانی این
سیســتم را گنجانــده اســت .هــم اکنون نیز این شــرکت با

عامــل بحــران آب در کشــور ،آدرس غلــط دادن اســت و

شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران چه تعامالتــی را با

هــدف حفظ کیفیــت آب صنعتی خود که منجر به کاهش

گمراهکننده است .به نظر بنده برای نجات کشور از بحران

ســازمان آب منطقــهای اســتان در راســتای بهینهســازی

نرخ مصرف میشود و نیز مطالعات در زمینه سیستمهای

آب باید به اصالح وضع کشاورزی در کشور پرداخت.

مصارف داشته و دارد؟

و امــا اگــر بخواهیــم صنایــع به اصطــاح پرآبخواه را

شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران همــواره ایــن آمادگــی

در اینجــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه

نام ببریم ،میتوان به صنایع تولید مواد شیمیایی ،صنایع

و اهتمــام را داشــته و دارد تــا در همــکاری بــا شــرکت آب

شــرکت فوالد آلیاژی دســت همه شــرکتهای تخصصی و

غذایــی ،بخــش معــدن و صنایــع فلــزی ،صنعت ســیمان و

منطقــهای باشــد؛ لیکــن ایــن انتظــار را داریــم کــه آنهــا

نوین ،پیشرفتهای جهانی در این زمینه را رصد میکند.

نیــز دانشبنیــان را کــه در ایــن زمینــه مطالعه یــا تجربهای

نقــش محوریتــری را در برگــزاری جلســات هماندیشــی،

داشــتهاند بــرای همــکاری میفشــارد و آمــاده اســت تــا از

گردهماییهــای تخصصــی و نیــز ایجــاد فضــای تشــویقی و

تجــارب ،تخصــص ،دانــش و مهــارت آنهــا بــرای بهبــود
سیســتمهای مصــرف آب اســتفاده کنــد یــا در طرحهــای
مطالعاتی همکاری کند؛ همچنان که از گذشــته تاکنون با
دانشــگاههای صنعتــی اصفهان ،دانشــگاه تهران ،مشــهد،
اشــکذر و پژوهشــکدههای مختلــف در زمینــه پروژههــای
مطالعاتی آب در حال همکاری است.
پرمصرفتریــن صنایــع کشــور در زمینــه مصرف
آب چــه صنایعــی هســتند و صنایع فــوالدی در چه ردهای
قرار دارند؟
اجازه بدهید این ســوال را به گونهای متفاوت جواب
دهــم .ایــن تصور غلط وجود دارد که صنعت عامل بحران

زارعزاده  :قابل ذکر است که شرکت
فوالد آلیاژی ایران توســعه و به
روزآوری خود در زمینه بهینهسازی

رقابتــی بیــن صنایــع بــرای بهبــود وضعیــت مصــرف آب در
صنعت داشته باشند.
متاســفانه در کشــور ما تا بحث کاهش مصرف آب یا
انرژی مطرح میشود ،مسئوالن به سراغ قیمت میروند و

مصرف آب را از هنگام آغاز

پایین بودن قیمت را دلیل بی مباالتی در مصرف میدانند

بهرهبرداری هرگز متوقف نکرده و در

در حالــی کــه ایــن هــم از آدرسهای غلط دیگری اســت که

برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت
خود توسعه و به روزرسانی این
سیستم را گنجانده است

آب در کشــور اســت؛ در حالــی که بزرگتریــن مصرفکننده

داده میشود و موضوع قیمت باید در کنار عوامل متفاوت
و بیشتری سنجیده شود؛ چه در زمینه آب و چه در زمینه
انرژیهایی چون برق و گاز به نظر میرسد موضوع قیمت
بیشتر یک بهانه برای افزایش قیمت آنها است تا دلواپسی
و نگرانی از نرخ مصرف.
همانطور که قبال ذکر شد؛ شرکت فوالد آلیاژی ایران

آب در کشــور ،بخش کشــاورزی اســت که در محدوده 90

کاشــی ،محصــوالت کانــی غیــر فلــزی و همچنیــن کاغــذ و

در زمینه کاهش مصرف آب پیش رو بوده است و حد اکثر

درصــد منابــع آبــی کشــور در بخــش کشــاورزی و آنهــم بــه

نیروگاههــای بــرق اشــاره کــرد .صنعــت فــوالد نیز بــا توجه

تالش خود را برای بازیافت آب و استفاده حداکثری از این

روشهای قدیمی و آبیاری غرقابی مصرف میشود و سهم

به چشــمانداز توســعهای متصور بر آن از جمله تولید 55

منابع صورت داده اســت و خواهد داد و خارج از موضوع

صنعــت از منابــع آبی بســیار ناچیز و در حــدود  5در صد و

میلیون تن فوالد ،خودکفایی و تأمین نیاز صنایع مختلف،

قیمتگــذاری آب ،خــود را موظــف و متعهد به پاسداشــت

اشــتغالزایی و برنامه توســعه کشور ،در زمره صنعتهایی

ایــن گوهــر کمیاب خــدادادی میداند و هرگونــه کوتاهی را

است که موضوع مصرف آب برای آنها نقش پر رنگی دارد.

در این زمینه بر خود نخواهد پذیرفت.

حتی کمتر است.
این نشــان میدهد که متهم کردن صنعت به عنوان
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روزملی

وژیهانهم

معاون فروش و بازاریابی شرکت سیمان شرق:

سیمانهای ایرانی جز باکیفیتترین سیمانهای تولیدی
درجهان وکامال مطابق با استانداردهای بینالمللی هستند
در فضــای اقتصــادی حاکــم بــر جهــان امروز ،مصرف ســیمان بــه عنوان یکــی از اصلیترین نهادههای تولیــد در فعالیتهای عمرانی و ســاختمانی و از
مهمترین شاخصهای ارزیابی توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآید و این صنعت ،نقشی بیبدیلی در گسترش زیرساختهای اساسی یک کشور
ایفا کرده است و فارغ از فراز و نشیبهای اقتصادی در سطح جهان ،به مسیر رو به رشد خود ادامه میدهد.
همین امر بهانهای شــد تا با دکترســیدمحمدرضا
طباطبایی ،معاون فروش و بازاریابی شــرکت ســیمان
شــرق بــه گفتوگــو بنشــینیم کــه شــرح آن را در زیــر
میخوانید:
ورود ســیمان بــه بــورس کاال چــه تاثیــری در
روند صادرات این محصول دارد؟

بازارهای صادراتی لحاظ میشد در حال حاضر از طریق
بورس کاال ادامه دارد.

تثبیتشــدهای را در کشــور افغانســتان داشــته باشیم.
امــا در مــورد آســیای میانــه بــا توجــه بــه منابــع مالــی و

بازارهــای افغانســتان و آســیای میانــه چــه

ارتباطــات و همچنیــن شــرایط باثباتتر سیاســی کــه

ظرفیتهای اســتفاده نشــدهای برای صادرات سیمان

نســبت بــه افغانســتان دارنــد ،بحــث متفــاوت اســت.

ایران دارند؟

آنهــا معمــوال توانســتهاند نیــاز خــود را بــه ســیمان بــا

بــه نظــر مــن باید بــازار افغانســتان و بازار آســیای

احــداث کارخانــه به کمک شــرکای خارجی خود از جمله

در حقیقــت بــورس کاال بحــث ســیمان داخلــی

میانه را از هم تفکیک کرد .ما از ایران حدود ساالنه دو

شــرکای چینی یــا بعضــا شــرکای ترک یــا اروپایــی تامین

را مدیریت میکند و عرضههای ســیمان داخلی کشــور

تــا دو و نیــم میلیــون تن صادرات به کشــور افغانســتان

کنند.

در بــورس کاال انجــام میشــود و فعــا تصمیمــی درباره

داشــتهایم کــه در حــال حاضــر در ماههای اخیــر باتوجه

کشورهای تاجیکستان ،قزاقستان و حتی ترکمنستان

اســتفاده از ظرفیتهــای بــورس کاال یا رینگ صادراتی

به تغییرات سیاســی که در این کشــور به وجود آمده ،

بــا توجــه بــه قیمتهــای پایینتــر ســیمان ایرانــی و در

آن بــرای صــادرات ســیمان گرفته نشــده اســت .درباره

مصرف ســیمان در کشــور افغانســتان به شدت کاهش

دســترستر بــودن آن در صــورت نیــاز بــه ســیمان بــه

میزان عرضه نیز تقریبا همان چیزی که قبل از ورود به

یافته است.

صــورت مقطعــی بــه ایــران مراجعــه میکنند .مــا هم به

افغانســتان را بــا دو رویکرد میشــود بررســی کرد،

عنــوان کارخانــه ســیمان شــرق کــه در نزدیکــی مرزهای

کاال چــه در بــازار داخــل و چــه در بازارهــای صادراتــی

رویکــرد اول همیــن تامیــن ســیمان بــه صــورت فعلــی و

ایــن کشــورها هســتیم اقــدام بــه تامیــن ســیمان آنهــا

عرضــه میشــود .با توجه به تفکیــک بازارهای صادراتی

صــادرات اســت .رویکــرد دوم این اســت که با تاســیس

میکنیم.

و داخلــی از یکدیگر هــر آنچه که در ســابق در مدیریت

کارخانــه و یــا آســیاب ســیمان در حقیقــت بازارهــای

بورس کاال در بازار عرضه میشد اکنون از طریق بورس
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آســیــــای میـــــانه ،بــازار مقطــــعی اســــت مثـــــا در

ازبکســتان تعرفه واردات ســیمان کامال شــناور اســت

به عنوان حمایت اشاره میکنم.

در بعضــی از ماهها باالســت و لــذا صــادرات بــه آن

یکــی از موضوعــات مهــم بحــث حمــل و نقــل

کشــور مقــدور نیســت و در بعضــی از ماههــا تعرفــه

اســت؛ تامین کامیون و ماشــینهای حمل کاال برای

پاییــن اســت و امــکان صــادرات بــه آن کشــور فراهــم

شــرکتهای ســیمانی که بتوانند ،کاالی خود را حمل

میشود.

کننــد .موضــوع بعدی ،دادن یارانه از ســوی دولت در

ن در آســیای
اگــر قرار باشــد کــه در حــوز ه ســیما 
میانه اقدامی صورت بگیرد و یا ســرمایهگذاری انجام

حمل و نقلهای خصوصا بینالمللی ،به طور مثال در
شرق کشور حمل ریلی است.

شــود ،بایــد بحــث فرآوردههــای سیمانی متناســب با

بحث رفع تعهدات ارزی چالشی است که واقعا

نیازهای بازار در دستور کار قرار گیرد .احداث کارخانه

برای صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی استرس ایجاد

ســیمان ،آســیاب ســیمان و ...موضوعاتی است که با

میکند و باید از ســوی دولت تمهیدات ویژهای اتخاذ

افغانســتان مشــترک اســت؛ امــا بــه طــور اختصاصــی

شود.

فرآوردههای ســیمانی اعــم از بتــن و تکنولوژیهــای

موضــوع بعــدی حمایــت دولــت در بازاریابــی

نوین در این حوزه یعنی ســرمایهگذاری برای احداث

در کشــورهای هــدف اســت .برگــزاری نمایشــگاهها،

کارخانــه بتــن در کشــورهای آســیای میانه یــا کارخانه

اعزام تیمهــای بازاریابــی و دادن سوبســید در ایــن

تولیــد هبلکــس کــه بــه عنــوان فرآوردههای ســیمانی

خصــوص واقعــا موثــر اســت .انتظــار داریــم کــه در

هســتند ،میتواند در دســتور کار قرار گیرد .در حوزه

اســتانها هــم گروههایــی از ســازمان توســعه تجارت

انــواع مختلف فراوردههای ســیمانی و بتنی و مصالح

روی موضــوع مشــوقهای صادراتــی کار کننــد تــا

ســاختمانی جــا بــرای کار در این کشــورها وجود دارد

کارخانههایــی مثــل مــا کــه در شــهر مشــهد هســتیم

و ســرمایهگذاریها هــم ســرمایهگذاریهای پایــداری

بتوانیم از این شرایط استفاده کنیم.

خواهــد بــود .از لحــاظ منافــع متصــور آتــی نیــز ضمن

موضــوع دیگــر انــرژی اســت اگــر مــا میخواهیم

اینکه در کشــورهای آســیای میانه میتوانیم صادرات

بحــث صــادرات را مطــرح کنیم قطعــا دولــت بایــد

خدمــات فنــی و مهندســی هم داشــته باشــیم که این

چالشــی را کــه در ســالهای اخیــر در حــوز ه برق و گاز

موضــوع یکــی از نکات مغفول حــوز ه صادرات صنعت

داشــتیم حل کند صادرات نیاز به تامین با ثبات کاال

سیمان است.
کارخانجــات ســیمان در ایــران دارای تجربههــای
ارزشمندی هستند .ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان

دارد ،نمیتوانیم امروز به کشوری سیمان صادر کنیم
و فــردا بگوییــم ســیمان نداریــم .ایــن موضــوع مهمــی

ه سیمان شرق به
طباطبایی  :کارخان 
عنوان بزرگترین کارخانه تولید سیمان
در شرق کشور و همچنین عضوی از
خانواد ه هلدینگی سیمانی غدیر متعهد
است که با حداکثر ظرفیت و با تولید با
کیفیتترین محصوالت نیازهای بازار را
تامین کند

است.

بزرگ سیمان در جهان جزو صادرکنندگان برتر است و

نقل و انتقاالت پول ،چالش دیگر صادرکنندگان

این امکان وجود دارد با برنامهریزیهایی که کارخانهها

در کشــور اســت بــا توجــه بــه تحریمهــای بانکــی،

انجام میدهند و با حمایتهای دولت ،بتوانیم صادرات

اســتفاده از ظرفیــت صرافیهــا محدودیتهایــی

ه ســیمان شــرق بــه عنــوان بزرگتریــن
کارخانــ 

خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای میانه در

دارد .صرافیهــا بایــد از ســوی دولــت شناســایی و

کارخانــه تولیــد ســیمان در شــرق کشــور و همچنیــن

دریافــت پولــی که در کشــور دیگــری به صرافــی که از

عضــوی از خانــواد ه هلدینگــی ســیمانی غدیــر متعهد

آیــا تطبیــق ســیمانهای تولیــدی بــا نیــاز

ســوی مثــا ســازمان توســعه تجارت یــا بانــک مرکزی

است که با حداکثر ظرفیت و با تولید با کیفیتترین

حوز ه سیمان داشته باشیم.

برنامهای در دستور کار خود دارید ؟

بازارهــای هــدف بــا اســتفاده از فناوریهــای روز در

معرفــی شــده ،در ایــران تضمیــن شــود.موضوع دیگر

محصــوالت نیازهــای بــازار را تامیــن کند .قطعــا ایــن

این زمینه میتواند به توسعه صادرات سیمان کمک

بحــث خدمــات فنی و مهندســی اســت که مــن اخبار

مساله در مورد طرح جهش تولید مسکن نیز کماکان

جدیــدی دارم مثــا در مــورد کشــور ســوریه اعــام

ادامــه خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه قابلیتهــای

قطعا همینطور است .اصوال برخی از صاحبنظران،

کردنــد  300میلیــون دالر حمایــت ضمانتنامــهای از

ســختافزاری و ماشــینآالت و نیــز قابلیتهــای

فروش به معنای واقعی را خصوصا در بازارهای امروز در

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صــورت میگیرد.

نرمافــزاری در این زمینه حتمــا اقدامات موثری انجام

دنیــا کــه بازارهای به هم پیوســتهای اســت و زنجیرههای

ایــن خبــر خیلــی خوبی اســت که نیــاز به بسترســازی

خواهد شــد .امانکته مهم مجــددا بحث تامین انرژی

ارزش متعــددی دارد ،فروشــی میداننــد کــه بتوانــد در

و حمایــت دارد .در مــورد کشــورهای دیگــر هم همین

الزم اعــم از بــرق و گاز اســت .اگر ما انــرژی الزم را در

ه بینالمللی رقابــت کند ،یعنی امکان صــادرات آن
عرصــ 

حمایت وجود داشــته باشــد .عرض کــردم که االن در

این خصوص نداشــته باشــیم و تامین نشــویم قاعدتا

وجــود داشــته باشــد .خوشــبختانه ســیمانهای ایرانــی

آســیای میانــه کارخانههــای ســیمان وجود دارد که ما

نمیتوانیم هم با حداکثر ظرفیت تولید و هم سیمان

جــزو باکیفیتتریــن ســیمانهای تولیدی در جهــان و

میتوانیــم بــه آنهــا صادرات خدمات فنی و مهندســی

با کیفیت عرضه کنیم؛ بنابراین در بحث تامین انرژی

کامــا مطابــق با اســتانداردهای بینالمللی هســتند .اگر

داشــته باشــیم ولی این امر نیاز به حمایت ،بازاریابی

باید از سوی دولت حمایتهای الزم صورت بگیرد .در

کل ایــران را بــا حــدود  65میلیــون تــن تولیــد ســیمان در

و ایجاد ارتباط موثر با تصمیمگیرندگان اصلی در این

صنعــت ســیمان االن ظرفیت خالی بــرای تولید داریم

نظــر بگیریــم بــه طــور متوســط بیش از بیســت کشــور

حــوزه در بازارهــای هــدف دارد .در هــر صــورت بحــث

و یکــی از چالشهایــی کــه نمیتوانیــم از این ظرفیت

در حــال حاضــر از ایــران واردات ســیمان یــا کلینکــر

صادرات بحث خیلی مفصلی اســت من امیدوارم که

خالــی اســتفاده کنیــم بحــث تامیــن انــرژی اســت اگر

دســتاندرکاران در دولت ســیزدهم به طور خاص به

دولــت ،صنایــع را در تامین انرژی حمایت کند صنایع

این حوزه بیشتر توجه کنند.

نیــز قــادر خواهند بــود نیاز ســیمان پروژههای جهش

کند یا خیر ؟

دارند .
سیمان شرق برای حضور در بازار افغانستان،

در حــال حاضر یکی از چالش های صنعت

تولید مســکن را که پیشبینی میشــود در ســال بین

ســیمان بــه طور حتم تامین نیــاز پروژه جهش تولید

پانــزده تــا بیســت میلیــون تــن باشــد را بــدون هیــچ

مــن بــه اهــم مــواردی کــه بــه عنــوان بزرگتریــن

مســکن در کشــور خواهــد بــود ،در ایــن زمینــه شــما

مشــکلی و بدون فشــار بــر نیازهای فعلی بــازار تامین

تولیدکننده ســیمان در شرق کشــور به آن نیاز داریم

بــه عنــوان عضــوی از خانــواده صنعــت ســیمان چــه

کنند.

پاکستان و ترکمنستان نیاز به چه حمایتهایی از سوی
سیاستگذاران و دولت سیزدهم دارد ؟
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عملکرد درخشان شرکت صنایع مسشهید

باهنر درحوزه تولید ،فروش و صادرات
در شش ماهه نخست سال 1400

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال  ۱۴۰۰شرکت صنایع مس شهید باهنر از شرکتهای تابعه
هلدینگ صدرتامین وابسته به شستا برگزار شد.
درایــن نشســت ویدئــو کنفرانســی که معــاون فنی

مدیرعامــل مــس باهنــر در خصــوص وضعیــت

و نظــارت تاصیکــو ،مدیــران ارشــد هلدینــگ صدرتامیــن

صادرات شــرکت اعالم کرد :این شرکت علیرغم تمامی

و رئیــس هیــات مدیــره ،مدیرعامــل ،معاونــان و مدیران

موانع موجود و تحریمهای همه جانبه و همچنین ادامه

شــرکت مس شــهید باهنر در آن حضور داشــتند ،اعالم

همهگیــری ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از کارکنان به

شد این شرکت در ۶ماهه اول سال جاری توانست ۲۱۰

ایــن بیمــاری و مــواردی از جملــه قطعی هــای مکرر برق،

موفقیت ها از مدیریت ،کارگران و مهندسان شرکت که

در  ۶ماهه سال جاری توانست  ۲۱۰درصد تناژ صادرات

در عرصه کار و صنعت سختکوش و تالشگر حاضر شده

خود را افزایش دهد.

و توفیقات متعددی را رقم زدهاند تشکر کنیم.

درصد تناژ صادرات خود را افزایش دهد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــس باهنــر در آغــاز
ایــن جلســه مجیــد ضیائــی ،مدیــر عامــل شــرکت ضمــن

وی افزود :صــادرات مــس باهنــر در دوره  ۶ماهــه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت در شــش ماهــه

تبریــک مــاه ربیــع االول ،مــاه شــادی اهلبیــت کــه بــا

ابتدایــی ســال  ۱۴۰۰از نظــر دالری ۳۴۵درصــد و بــا

نخســت موفــق شــده همــه رکوردهــای تولیــد ،فروش و

مناســبتهای ارزشــمند برکتــی مضاعــف گرفتــه اســت

محاســبه ریالــی ۳۷۵درصــد افزایــش داشــته و نزدیــک

صــادرات را در ده ســال گذشــته افزایــش دهد؛اظهــار

و بــا تشــکر از همراهــی هلدینــگ صدرتامیــن ،هیــات

بــه ۳۰درصــد از ســود تحقــق یافتــه در شــش ماهه اول

داشــت :مــس باهنر از مهمترین شــرکت هــای صادرات

مدیــره  ،مدیــران ،مهندســان و کارگــران ســختکوش

امسال مربوط به صادرات است.

محــور تاصیکــو اســت کــه باید در خصوص حل مســائل

مــس باهنــر ،در خصــوص عملکرد مالــی ،وضعیت تولید

در این جلســه همچنین حمزه وکیلی ،معاون فنی

کارخانــه هــا و دیگــر اقدامــات شــرکت گزارشــی ارائــه

و نظــارت تاصیکــو ضمن تبریــک توفیقات مس باهنر در

صادراتــی و ارتبــاط آن با بــازار جهانی اقدام الزم صورت
پذیرد.

زمینه صادرات  ،از عملکرد ویژه شــرکت در شــش ماهه

معــاون فنی و نظارت هلدینگ صدرتامین همچنین

در ایــن گــزارش ســود خالــص شــرکت  ۹۴درصــد،

ابتدایــی ســال  ۱۴۰۰وتحقــق بودجه تشــکر کــرد و اظهار

اظهــار امیــدواری کــرد :رونــد روبه رشــد  ۶ماهه اول ســال

ســودعملیاتی ۷۲درصد ،فروش ریالی ۹۴درصد و رشــد

داشــت :خوشــبختانه بــا بررســی عملکــرد  ۶ماهــه اول

جــاری تــا پایــان ســال ادامــه پیــدا کــرده و تمامــی پیــش

تولید نســبت به دوره مشــابه ســال  ۹۹معادل  ۹درصد

سالجاری در مس باهنر اقدامات مثبت وخوبی در سایه

بینیهــای بودجــه به خصــوص در بخش صادرات و ســود

اعالم شد.

همدلــی کارکنــان انجــام شــده که جــا دارد بــه دلیل این

شرکت محقق شود.

کرد.
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مجتمع جهان فوالد سیرجان؛ برند ایرانی با اعتبارجهانی
مجتمع جهان فوالد سیرجان یکی از قطبهای فوالد

گفتنی اســت ،در این پروژه با پیشــرفت فیزیکی  ۳۰درصد،

یکــی از اصلیتریــن مشــکالت پیــش روی شــرکت را

کشــور از ســال  1388فعالیت خود را شــروع و با ســرعت

پیمانــکار داخلــی و مشــاور طــرح نیــز طــی مناقصــه عمومــی

بروکراســیهای ســخت و زمانبــر اداری هســتند ،مثــا ًبــرای

در سالهای اخیر پروژههای متعدد و عظیم فوالدی را در

انتخاب و مستقر شدهاند.

واگــذاری زمیــن پــروژه فوالد آلیــاژی بیش از دو ســال درگیر

کشور اجرا کرده است.

پــروژه فــوالد آلیاژی بردســیر ،دومین پروژه توســعهای

ایــن مرحلــه بودهایــم و هنــوز هــم مــدرک معتبــری بــرای مــا

در شهرســتان محروم بردســیر از سال  1394اقدام به

ایــن شــرکت در شهرســتان بردســیر پــس از تحویــل زمیــن

ارائــه نکردهانــد و این موضوع باعث تقلیل روحیه و طراوت

اجــرای پــروژه کارخانه نــورد میلگرد کرد و ســال 1395موفق

عملیــات احــداث ابنیــه و زیربناهای طرح آغاز شــده اســت.

سرمایهگذار برای اجرای این گونه پروژهها میشود.

بــه راهانــدازی این کارخانه با ظرفیت  500هزار تن در ســال

ایــن عملیــات شــامل تجهیــز کارگاه ،بــرق رســانی ،احــداث

مواجهه با مشکالت گمرکی و ترخیص کاالها خواهد بود.

شد و به موجب آن اشتغالزایی بیش از  200نفر از جوانان

در ســالهای اخیر با هزاران مشــکل تحریمی و تمایل

بومی به طور مستقیم انجام شد.
تجهیــزات برقــی و اصلــی ایــن کارخانــه بــا اســتفاده از
بهتریــن برندهــای اروپایی خریداری و تــوان تولید میلگرد با
گریدهــای  -A3-A4A2بــا ابعــاد  8تــا  32میلی متــر را دارد و
در حال حاضر با اخذ کلیه مجوزهای اســتاندارد مربوطه به
کیفیت و مجوز صادرات اروپا ،محصوالت این شرکت عالوه
بــر مصــارف داخلــی به کشــورهای دیگــر از جمله پاکســتان،

از دیگــر موانــع پیــش رو بــرای اجــرای پروژههــا قطعــا ً

پروژه فوالد آلیاژی از آغاز عملیات نصب

نداشتن شرکتهای خارجی برای ساخت و فروش تجهیزات

به مدت سه سال و نیم زمانبر خواهد بود

به ایران و مشکالت بانکی جهت ارسال پول به سازندگان،

و در دوران اجرای پروژه حدود۵۰۰نفر
و دوران بهرهبرداری  ۳۰۰نفر به طور
مستقیم مشغول به کار خواهند شد

متأسفانه تجهیزات خریداری شده ماهها و بعضا ًسالها در
گمرک جمهوری اسالمی ایران باقی میماند و بعضا ً مرجوع
میشــود .ایــن رویــه ســخت و زمانبرگمرکــی و ترخیــص باید
هرچه ســریعتر از ســوی مســئوالن حل و فصل شود وگرنه
آینده کلیه صنایع کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

عراق ،و افغانستان نیز صادر شده است .

ســالهای اخیــر علیرغــم تمــام کــم و کســریها و

با توجه به حمایت مدیریت شــرکت معدنی و صنعتی

ســاختمانهای جانبــی واحــد فوالدســازی و محوطهســازی

گل گهــر ،ســیرجان از طرحهــای توســعه شــرکتهای تابعه

است .ضمن آنکه ،برای این پروژه نیز مشاور طرح انتخاب

تحریمهای ظالمانه و جنگ نابرابر اقتصادی عوامل خارجی

در حــال حاضــر پروژههــای اجرای خــط کالف کارخانه نورد و

و مســتقر شــده و در حال انتخاب پیمانکار نصب هســتیم.

علیه ایران ،خوشبختانه مسیر اجرای پروژههای فوالدی در

بردســیر و پــروژه فــوالد آلیــاژی بردســیر در دســتور کار قــرار

پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود  ۲۰درصد است.

گرفته و در حال اجرا هستند.
پــروژه خــط تولیــد کالف فــوالدی با ظرفیــت  ۳۰۰هزار
تن در ســال که اولین پروژه توســعه این شــرکت اســت و در

کشــور علیالخصوص در اســتان کرمان صعودی بوده و این

خط کالف از شــروع عملیات نصب به مدت یک ســال

به همت مردان و مدیران توانمند فوالدی و اراده مسئوالن

اجرا و آماده راهاندازی خواهد شــد و با راهاندازی آن حدود

دلسوز بوده است .در شرکت مجتمع جهان فوالد دلیل این

 ۸۰نفر بهطور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

موفقیتها همت باالی تمامی پرســنل شــرکت و عزم اراده

حال حاضر قرارداد تأمین تجهیزات خارجی آن منعقد شده

پــروژه فــوالد آلیــاژی از آغــاز عملیات نصب به مدت

توســعه مدار مدیریت ارشــد مجموعه و حرکت پرشــتاب به

اســت و شــرکت اروپایی در حال ساخت تجهیزات هستند،

ســه ســال و نیم زمانبر خواهد بود و در دوران اجرای پروژه

ســوی اجرای پروژههای فوالدی بدون درگیرشــدن با مسائل

ضمــن آنکــه با ارســال فاز اول نقشــهها به ایــران ،عملیات

حــدود ۵۰۰نفــر و دوران بهرهبــرداری ۳۰۰ ،نفــر بــه طــور

حاشیهای و غیر فنی بوده است.

خاکبــرداری و اجــرای فونداســیونها نیــز آغــاز شــده اســت.

مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
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