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رسمقاهل

  علی پاکزاد 

از ســال 1387هرســال مقام معظم رهبری در شعار سال بر مباحث 

اقتصــادی تاکیــد می کنــد؛ ولــی طــی چهــارده  ســال گذشــته شــاهد 

کمترین بازخورد عملی از ســوی مســئولین در تمامی سطوح نسبت 

به این نکات بوده ایم.

متاسفانه شعارزدگی، بخشی نگری، روزمرگی و بی توجهی به مباحث 

بنیادین که نیازمند صرف انرژی و زمان در دوره های بلند مدت دارد، 

باعث شده که برخوردی سرسری با مباحث مطروحه از سوی رهبری 

را شاهد باشیم.

نکتــه جالــب آنکــه تمامی طیف های سیاســی کــه طی چهارده ســال 

گذشــته ســکاندار اقتصاد کشــور بوده اند در این بی توجهی شــریک 

بوده اند. البته این موضوع تنها حول محور شعار سال نبوده و حتی 

اسناد باال دستی بسیار با اهمیتی مانند اقتصاد مقاومتی نیز در این 

بین فدای بی توجهی ها شده  است.

نتایج این بی محلی ها و ساده انگاری ها، شرایط امروز اقتصاد کشور 

را رقم زده است و تلخ تر آنکه امروز کار به جایی رسیده است که پس 

از دیــدار تولید کننــدگان با مقام معظم رهبری، به رغم بیانات صریح 

ایشــان در مــورد غیرقابل پذیرش بودن برخــی از اتفاقات رقم خورده 

از ســوی صنایعی مانند خودروســازی، لوازم خانگی و نظام بانکی در 

نهایت شاهد تکرارهمان رفتارهای همیشگی هستیم و انگار نه انگار 

که باالترین مقام کشور، برای اصالح نکاتی را به صراحت بیان کرده 

اســت. انتظــار برخــورد چکشــی نیســت ولی حداقــل رفتــاری از خود 

نشان ندهید که در راستای توجیه موارد مورد شماتت تلقی شود.

در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشته باشیم ساختارهای اجرایی 

هیــچ تعهــدی در قبال اجــرای دقیق برنامه ها، قوانین و دیگر اســناد 

قانونی اقتصاد کشــور داشــته باشــند و این به معنی آشفتگی نظام 

اقتصادی و تعمیق فساد.

نکته دردآور دیگر هم، سردادن مداوم شعار مبارزه با فساد است که 

در صدر فهرســت مغفول مانده قرار دارد؛ در ســال 93 همایشــی از 

سوی دولت با موضوع برخورد با فساد برگزار شد، در همان همایش 

پیــام مقــام معظــم رهبــری با این محتــوا که حرف بس اســت، عمل 

کنیــد قرائت شــد؛ ولی بازهم تــداوم برخوردهای شــعاری را تا امروز 

شاهدیم.

حــال در اولیــن ســال فعالیــت دولــت ســیزدهم، انتظار مــی رود این 

چرخه معیوب شکســته شــود، منویات اقتصادی رهبری مانند دیگر 

دســتورات ایشــان در اولویت عملیاتی و نه تنها شــعاری قرار گیرد و 

نتایج آن در سفره مردم ملموس شود.

یادمــان باشــد، دشــمنان انقــالب اســالمی طــی چهاردهــه گذشــته، 

اقتصــاد ایــران را زیــر ضربــه گرفته انــد و آنچــه تیرهایــی را بــه ســنگ 

نشــانده، همراهــی و همدلــی مــردم غیور ایران بوده اســت. امید که 

دولت ســیزدهم بیش از گذشــتگان قدر این همراهی دانســته و در 

حفظ و قدردانی از آن کوشا باشد. 

نتیجه 14 سال کم توجهی به شعارسال
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اعتالی جایگاه علمی و تولیدی شهرستان های سیرجان و 
بردسیر در چشم اندازی 14 ساله

آمارها نشان می دهد، طی 14 سال گذشته شهرستان های 

ســیرجان و بردســیر از توابــع اســتان کرمــان در زمینــه توســعه 

فعالیت هــای تولیــدی و کشــاورزی همچنیــن رشــد جایگاه علمی 

دستاوردهای چشمگیری داشته اند.

گزارشــی آمــاری فــوق بــه همراه متنــی کوتاه به قلم شــهباز 

حســن پــور بیگلــری، نماینــده محتــرم شهرســتان های بردســیر و 

ســیرجان در مجلــس شــورای اســالمی کــه خطــاب بــه مــردم این 

شهرستان ها نوشته و به تشریح اقدامات صورت گرفته طی دوره 

14 ســاله فعالیتش به عنوان نماینده ایشــان پرداخته اســت، در 

ادامه تقدیم شما می شود. امید که این نوع گزارش دهی الگویی 

باشــد بــرای تمامــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی که طی 

دوره فعالیت هــای خــود بــه صورتی شــفاف به تشــریح اقدامات، 

عملکردها و دستاوردهای خود بپردازند. 

به نام خدای خوب و مهربان

آنچــه کــه در ایــن مــدت 14 ســال انجــام گرفتــه، در وهلــه 

نخســت به مدد لطف الهی و دعای خیر و همراهی مردم شــریف 

شهرســتان های ســیرجان و بردسیر بوده است. مشارکت، سخت 

کوشی، صبر شما عزیزان عطیه ای بی مثال است که همواره به آن 

تکیه کرده و بر مشکالت پیش رو فائق آمده ایم و اغراق نیست اگر 

بگویم در این مســیر مطالبه گری بحق شــما همواره راهگشــا بوده 

اســت. اما آنچه امروز می توان به آن بالید جایگاه شهرســتان های 

ســیرجان و بردســیر اســت که در مقایســه با سایر شهرستان های 

همتــراز از نظــر جمعیــت و امکانــات، کامــال در موقعیتــی متمایز و 

شــاخص قرار گرفته و در همه محافل و مجالس از این موقعیت 

به زیبایی و خوبی یاد می شود و باید به دلیل چنین تمایزی شاکر 

درگاه خدای متعال باشیم که نعمت و افتخار را برما ارزانی داشته 

اســت.به قــول حافــظ شــیراز کــه »قصر فــردوس به پــاداش عمل 

می بخشند« و از نظر حقیر، اصلی ترین نکته خودباوری مردم بوده 

که اعتالی جایگاه شهرســتان های ســیرجان و بردســیر پاداش آن 

است. خودباوری و اعتماد به نفسی که شما همشهریان عزیز به 

آن شهره اید و در فرازهای بسیاری از تاریخ با افتخار ایران اسالمی 

آن را به اثبات رســانده اید، توشــه راهی اســت که طی این سال ها 

بارها با توسل به آن و توکل به درگاه الهی برای رسیدن به اوج قله 

ترقی و پیشــرفت به مصاف مشــکالت و رفع چالش ها رفته ام.این 

بنده که مفتخر به نمایندگی شما مردم نجیب هستم هر زمان که 

در برخورد با مشکالت نیازمند توان مضاعف بودم، همراهی توام 

با شادابی و نشاط شما عزیزان و بزرگواران آن را به من بخشیده 

و مــرا در مطالبه گــری خواســته های بــه حقتان یاری کرده اســت و 

برخــورداری از ایــن ثروت عظیم باعث شــده اســت، طی 14 ســال 

گذشته هیچ دری که به منظور برآوردن مطالبات شما کوفته ام، در 

مقابلم بسته نماند. این همراهی مشوقانه این توان را به من داده 

اســت که مرتباً و مکرراً از همه مســئوالن و ارکان نظام  مطالبه گر 

و به دنبال دســتیابی به افقی درخشــان در چشــم انداز ۲۰ ســاله 

شهرســتان های ســیرجان و بردسیر باشــم. در همین راستا اولین 

روزهــای شــروع بــه کارم در مقــام وکیــل شــما در مجلس شــورای 

اســالمی، اصفهان را الگویی موفق برای ســیرجان متصور شــدم و 

یزد را الگویی موفق برای بردسیر در نظر گرفتم )در جایی چنانچه 

حوصلــه بحــث اجــازه دهــد، دالیــل ایــن انتخاب ها را بــه تفضیل 

شرح خواهم داد(. همگان به خاطر دارند که در همان زمان اعالم 

کردم، سیرجان باید به قطب علمی و دانشگاهی کشور بدل شود 

و در مــورد بردســیر هــم با توجــه به توانمندی هــای بالقوه منطقه 

از آن بــه عنــوان بهشــت فراموش شــده یاد کــردم. توانمندی های 

ویژه به خصوص در عرصه کشــاورزی و تولید محصوالت مرغوب 

و ارگانیــک باغــی و زراعــی مــا را بــر آن داشــت که متناســب با نیاز 

منطقه بری ایجاد و افزایش رشته های دانشگاهی به خصوص در 

بخش کشاورزی تالش کنیم. حال با زبان آمار به خوبی می توان 

بــه بیــان نتایــج ایــن تالش ها بپردازیــم که الحمــدهللا والمنه، طی 

ســال ها همان طور که اشــاره شــد به مدد همراهی مشوقانه شما 

عزیزان، بیشــتر اهداف و برنامه های تعریف شــده در چشم انداز، 

محقــق شــده اســت و کــه امیــدوارم تمامی این تالش هــای به ثمر 

نشسته، رضای خداوند متعال را در پی داشته باشد.
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1400

سال 
1386

سال 
1400

سال 
1386

سال 
1400

سال 
1386

سال 
1400

سال 
سال 13861400

۲6 %11۰۰1۰6۰613394-71۰-8۰۰۲1864۲۰64648۲5۰55۰15۰5۰۰4۰۰7۰۰48۰۰3۰۰۰تعداد کل دانشجو1

و ۲ علمی  هیأت  تعداد 
6 %76818866-1۲7-691741981834۰73۲۰5۰35634561۲۰اساتید همکار)مدعو(

3

شته ها
تعداد ر

61 %6315۰-1---19۲347۲756 1کاردانی

13۲ %4441۰۲-9-4۲5۲6-4-4-۲171734کارشناسی

سی  رشنا کا
31۰۰ %۲64----۲15------4۲-7-ارشد

7۰۰ %7-------------7---دکتری

سطح زیر بنای دانشگاه  4
5 %۲5۰۰896874937385-56۰۰-14141366۰۰871857874961۲4۰۰3۲۰۰1976197615۰۰5۰485۰۰۰75۰۰)مترمربع(

و 5 آزمایشگاه  تعداد 
15۰ %65۲13۰-11-1۰3819۲959161۰15716کارگاه

دانش 6 شرکتهای  تعداد 
3۰۰ %3-----۲-------1---بنیان

15۰۰ %4464-۲-3---1---1۲-44۲تعداد واحدهای فن آور7

8

ی
ن ورزش

اماک

6۰۰ %34۲8---۲13-----۲1713تعداد

مورد  فضای 
474 %48۰34581986۰---5۰۰1۲۰۰16۰۰-----1۲5۰135871۰۰83693بهره برداری



19

چکیده آماری از وضعیت دانشگاه آزاد واحد بردسیر طی سالهای 1386 تا1400ردیف

افزایش تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه از 1 رشته به 15 رشته1

افزایش تعداد دانشجو از 8۲5 نفر به 173۲ نفر۲

افزایش تعداد فارغ التحصیالن به بیش از 5۰۰۰ نفر3

افزایش تعداد رشته ها از ۲3 رشته به 56 رشته تحصیلی4

جذب دانشجو در مقطع دکتری برای اولین بار5

راه اندازی مرکز رشد واحد و ارتباط با صنایع شهرستان6

چاپ ۲۲5 مقاله علمی، 7۲ طرح پژوهشی و 15 عنوان کتاب، ثبت ۲ اختراع و 63۰ پایان نامه تحصیالت تکمیلی7

مقایسه شاخصهای شهرستان بردسیر در عرصه صنعت و کشاورزی با کل استان کرمان

رتبهسهمبردسیراستانواحدشاخصردیف

74.91 %83576۲6۰تنمیزان تولید گلستان) گل محمدی (1

۲3.52 %846۲781986۰۲تنمیزان تولید نباتات علوفه ای ۲

1۲.73 %17746۲۲47تنمیزان تولید گردو3

۰.۰115 %1651۲۲ میلیارد تومان ارزش افزوده بخش معدن 4

۲.۰17 %393۲7791 میلیارد تومان ارزش افزوده بخش صنعت5

3.158 %1۲74واحدتعدادكارگاههای صنعتی دارای ٥٠ نفر كاركن و بیشتر6

شاخص های صنعتی، کشاورزی و زیر ساختی شهرستان سیرجان در مقایسه با استان

رتبه سهم از استانسیرجاناستانواحدشاخصردیف

18.5۲ %1111۰۲۲۰5۰۰تنمیزان تولید پسته1

۲۰.۲۲ %۲1۲۰5۰4۲741هکتارسطح زیر کشت پسته ۲

34.71 %9۰۰۰3119تنمیزان تولید بادام 3

35.۰1 %1516۲53۰۲هکتارسطح زیر کشت  بادام4

1۰۰.۰1 %5656کیلومترآزادراه5

13.4۲ %1976۲64کیلومتربزرگراه6

4.96 %194995کیلومترراه اصلی 7

7.33 %3۰۲۲۲۲1کیلومترراه فرعی8

6.14 %7۰8۰43۰کیلومترراههای روستایی آسفالته9

1۰.33 %1913۰۲919739۲مترمربعمساحت فضاهای ورزشی1۰

1۰.9۲ %1۲67568138۰17تعدادتعداد مشترکین برق11

1۰.93 %143۲156تعدادتعداد روستاهای گازرسانی شده تاکنون1۲

53.31 %1651۲88۰1 میلیارد تومان ارزش افزوده بخش معدن 13

5.64 %393۲7۲۲17 میلیارد تومان ارزش افزوده بخش صنعت14

16.5۲ %1۲7۲1واحدتعدادكارگاههای صنعتی دارای ٥٠ نفر كاركن و بیشتر15

سهم مالیات ارزش افزوده طی سال های 99-1395  از کل استان کرمان شهرستان

میانگین 99 98 97 96 95

1.8 ۲.۰۰ 1.7 1.8 1.7 1.7 بردسیر

15.7 13.7 15.3 18.3 16.8 14.5 سیرجان

کل جوازها  و پروانه های بهره برداری صادره توسط اداره صنعت و معدن شهرستان سیرجان طی سالهای 99 تا 98

اشتغال مجوز سرمایه مجوز )میلیارد ریال( تعداد سال نوع مجوز ردیف
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۲۰

حضور شرکت های فناورانـه و تغییرهای ساختـاری 
صندوق های بازنشستگی

رضا امیدوار تجریشی

ایــجـــاد رفــــاه و تـامـیـــن 

مـعـیشــــت مـــــردم در دوران 

بازنشستگی وظیفه ای است 

کــه دولت ها در هر کشــوری 

بــر عهده دارنــد و برای تامین 

ایــن امنیــت ، صندوق هــای 

بازنشســتگی راه انــدازی شــده اســت کــه ایــن صندوق هــای 

بازنشستگی عملکردی تقریبا یکسان دارند.

بــه ایــن معنــی که افــراد در طول ســال های فعالیت و 

اشتغال، هزینه بیمه پرداخت می کنند و در نهایت پس از 

رســیدن به سن بازنشســتگی، حقوقی متناسب با شرایط 

دریافــت می کننــد کــه اکنــون بــا توجــه بــه رونــد جمعیتــی 

کشــور کــه بــه ســمت میانســالی و کهنســالی در حرکــت 

 اســت، مشــکالت و هزینه های زیادی برای صندوق ها رقم 

خواهد زد.

صندوق هــای  از  اســتفاده  عمــده  راســتا،  ایــن  در 

بازنشســتگی مربــوط بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و 

دیگــری تامیــن اجتماعــی اســت؛ از میــان ایــن ۲ نیز ســهم 

عمده فعالیت و بهره برداری بخش خصوصی از بیمه تامین 

اجتماعی اســت. اما نباید فراموش کنیم که سیاســت های 

اجتماعی و اقتصادی در حال پیشــرفت اســت و ما نباید از 

آن غافل شویم و عقب بمانیم. 

بــرای درک ایــن موضــوع بــد نیســت، نیــم نگاهــی بــه 

صندوق هــای بازنشســتگی در دنیــا بیاندازیــم. کشــورهای 

اســترالیا، برزیــل و کانــادا از لحــاظ میــزان دارایی ها در دنیا 

رتبه اول تا ســوم را دارا هســتند و در ادامه شــیلی، چین، 

فنالنــد، فرانســه، آلمان، هنگ کنــگ، هند، ایرلنــد، ایتالیا، 

ژاپن، مالزی، مکزیک، هلند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، 

اســپانیا، ســوئیس، بریتانیــا و آمریــکا بــه ترتیــب رتبــه دار 

هســتند. بــر اســاس مــدل تجــاری بــه وجــود آمــده، محــل 

درآمدهای این صندوق ها در دنیا بسیار متفاوت است؛ نه 

اینکه خود آنها تبدیل به معضلی برای دولت ها شوند بلکه 

ایــن تغییــرات بایــد در پایــداری و ســرمایه گذاری بلندمدت 

در نظر گرفته شــوند و همپوشـــانی در حوزه های مختلفی 

 Environmental, social and corporate مثــل پایــداری

در  بایــد  ســـرمایه گذاران  باشــند.  داشــته   governance

راهبـرد خـود، باورهـای سـرمایه گذاری و انگیزه هـای پایداری 

بیشـــتر را باهــم ترکیــب کنند. همچنیــن آنها بایــد اهداف 

توســـعه پایـــدار Sustainable Development Goals  و 

موقعیت هــای تأثیرگــذار را همــگام با راهبردهایشــان برای 

روبرو شدن با تغییر اقلیم ترکیب کنند.

بــا این شــرایط باید تشــریح کــرد که اکنــون بزرگترین 

خانواده در صندوق های کشورمان، صندوق سازمان تامین 

اجتماعــی اســت و در راســتای رســیدن بــه اهــداف بایــد به 

آمارهای آن توجه کرد. بر اساس اطالعات اداره کل روابط 

عمومی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جمعیت تحت 

پوشــش این ســازمان، 37 میلیون و 315 هزار و 469 نفر 

بیمه شده و 7 میلیون و ۲۰9 هزار و 54۲ نفر مستمری بگیر 

هستند. از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا 

پایان اســفند سال گذشــته، 14 میلیون و 58۰ هزار و 188 

نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و 735 هزار و 

۲81 نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند. 

بیمه شــدگان اجبــاری بــا 1۰ میلیــون، 78 هــزار و 73 

نفــر بیشــترین تعــداد بیمه شــدگان اصلــی ســازمان تامین 

اجتماعــی را تشــکیل می دهنــد و بیمه شــدگان خــاص با 4 

میلیون و 1۲9 هزار و 14۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری 

با ۲13 هزار و 98۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با 158 هزار 

و 993 نفر دیگر گروه های بیمه شدگان اصلی این سازمان 

هستند.

در گروه های بیمه شــدگان خاص، زنبورداران )3 هزار 

نفــر(، خادمین مســاجد )۲8 هزار و61۰ نفــر(، باربران )4۲ 

هــزار و 565 نفــر(، کارفرمایــان صنفــی )14۲ هــزار و 758 

نفــر(، بافنــدگان )۲7۲ هــزار و633 نفــر(، اختیــاری )7۲3 

هــزار و 867 نفــر(، کارگران ســاختمانی )835 هزار و 779 

نفــر(، راننــدگان )893 هزار و ۲59 نفر( و حرفه ومشــاغل 

آزاد )یک میلیون و 186 هزار و661 نفر( قرار دارند.

همچنین، از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین 

اجتماعی در همین مدت، 4 میلیون و ۲۲8 هزار و 899 نفر 

آن ها، مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و 98۰ هزار و 643 

نفر مستمری بگیر تبعی هستند. در گروه مستمری بگیران 

اصلی تامین اجتماعی می توان به ۲ میلیون و ۲۰8 هزار و 

3۰۲ نفر بازنشسته و 959 هزار و 86۰ نفر بازمانده و 141 

هزار و 558 نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

بر اســاس همین آمار اســت که تامین اجتماعی باید 

بــرای جــذب ســرمایه و ســهولت کســب وکار بازنگــری در 

قوانین، بخشــنامه ها و آیین نامه های خود را داشــته باشد 

کــه نیازمنــد همراهــی دولــت و مجلــس خواهد بــود. نباید 

فرامــوش کنیــم که اصالحاتی از دولت قبل آغاز شــده و با 

توجه به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین 

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال رفع موانع است. 

اما تا امروز نه در حوزه خدمات و نه برای ســهولت محیط 

کسب و کار، اصالحاتی اساسی رخ نداده است.

الزم به ذکر اســت، رشــد صنعت در کشــور نسبت به 

پیــش از انقــالب چندین برابر شــده و برای بقا و ماندگاری 

صنایع یاد شده دولت و حاکمیت باید هم از بَعد فرهنگی 

و هم از بَعد اقتصادی کمک کنند تا همانند کشورهای اروپا 

و آســیای شــرقی که شــرکت هایی با قدمت 5۰ و 1۰۰ سال 

وجــود دارنــد، ما نیز بتوانیم شــرکت های خود را ســرپا نگه 

داریم. هر چند که کسب و کارهای خانوادگی ما نیز قدمتی 

طوالنی دارند اما ســبک کســب و کار آنها ســنتی بوده و با 

روند کنونی متفاوت است.  

رفــع موانــع در حــوزه صنایــع بایــد از تامیــن اجتماعی 

گرفتــه تــا ســازمان امــور مالیاتــی مــورد اصــالح قــرار گیرد و 

از سیســتمی یکپارچــه اســتفاده کننــد تــا هــم هزینه هــای 

شــرکت ها و هــم هزینه هــای دولتــی کاهــش پیــدا کند. به 

عنــوان مثــال در صورتی که سیســتم حسابرســی ســازمان 

تامیــن اجتماعــی و ســازمان امــور مالیاتــی یکــی شــود، دو 

هزینه متفاوت از دو سازمان متفاوت دریافت نمی شود و 

همچنین سازمان ها هم از لحاظ هزینه های سربار با روند 

کاهشی رو به رو خواهند شد.

نظــر  در  مشــوق  بایــد  حســاب  خــوش  افــراد  بــرای 

گرفتــه شــود. بــه این معنــی که در صورت بدحســابی دیگر 

پرداخت کنندگان از طرف کارفرما علی الخصوص اگر دولت 

نباشد، باید به افراد خوش حساب تخفیف یا خدمات ویژه 

ارائه شود. البته می توان گفت: تجمیع تمام پرداختی های 

دولتــی بایــد بــه صــورت یکپارچــه صــورت بگیــرد و هــر روز 

خبری از بخشــنامه و دســتوالعمل نباشد. سوق شرکت ها 

به فناورری و ایجاد شفافیت درآمدی و مالی بزرگترین گام 

در مسیر استقالل صندوق ها است.

فعالیــت  رونــد  کــه  صورتــی  در  نکنیــم،  فرامــوش 

صندوق هــا اصــال ح نشــود، ایــن صندوق های پــر کاربرد در 

کشــور با مشــکالتی بیش از پیش مواجه خواهند شــد که 

شرایط را هر روز سخت تر از قبل خواهد کرد.

برای افراد خوش حساب باید مشوق 

درنظر گرفته شود. به این معنی که در 

صورت بدحسابی دیگر پرداخت کنندگان 

از طرف کارفرما علی الخصوص اگر دولت 

نباشد، باید به افراد خوش حساب 

تخفیف یا خدمات ویژه ارائه شود
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خاص بودن همیشگی مشتریان استراتژی شرکت موناکو
»ماموریــت عطــر موناکــو در راســتای قولــی اســت کــه به 

مشــتریان خــود داده اســت کــه ریشــه در هــدف، اســتراتژی و 

ارزش های تعریف شــده دارد،»خاص بودن همیشــگی آنها«، 

این موضوع با اهداف مجموعه ما گره خورده و جز  اصلی ترین 

اســتراتژی های عطــر موناکــو محســوب می شــود؛ مــا بــا تلفیق 

ســنت و مدرنیته با الهام از افســانه های شــرقی و اعتبارگرفتن 

از فرهنــگ و تاریخ غنی ایران باســتان عطرهــای خود را در یک 

بســتر منســجم جهانی ارائه می دهیم.« این تعریفی است که 

شرکت موناکو درباره حوزه فعالیت خود دارد.

اســتراتژی شــرکت موناکو، بهانه ای شــد تا به ســراغ مجید 

مونــا، مدیرعامــل ایــن شــرکت برویــم. در زیــر شــرح گفت و گوی 

خبرنگار عصراقتصاد را با مدیرعامل شرکت موناکو می خوانید:

 ایــده تولیــد عطــر کامــال ایرانی چگونه به ذهن شــما 

متبادر شد؟

از دیربــاز بــه دلیل زمینه کاریمــان که واردات عطر و ادکلن 

بــود رویــای تولیــدات خود را در ســر می پروراندیم. بعــد از اعمال 

تحریم ها و پس از تصمیمات دولت مبنی بر منع واردات عطر و 

ادکلن به کشور بستر مناسبی برای تولیدات داخلی در این زمینه 

فراهم شــد. لذا با توجه به داشــتن زیرســاخت های مناســب در 

این خصوص و با تکیه بر دانش و تجربه 15 ساله در زمینه عطر 

و ادکلــن و بــا الهــام گرفتــن از ایده های نوآورانه و خالق در ســال 

1395 اقــدام بــه تولید نخســتین محصول خــود در زمینه عطر و 

ادکلن کردیم که خدا رو شکر در این زمینه بسیار موفق بودیم و 

از تجربیات خود درتولید هر محصول استفاده کردیم تا تولیدات 

بعدیمان موفق تر، باکیفیت تر و خاص تر از محصوالت قبلیمان 

باشد و امروز توانسته ایم به بسیاری از استانداردهای موجود در 

سطح بین الملل برسیم.

 در حالــی کــه عطــر یکــی از عالیــق بــزرگان دیــن هم 

است چرا در این مورد ضرورت تولید آن لحاظ نمی شود؟ 

همانگونه که شما اشاره کردید از توصیه های دینی بزرگان 

خوشــبو بــودن، معطربــودن و داشــتن عطــری خــوش اســت که 

جزئی از بهداشت فردی محسوب می شود. خوشبختانه در زمان 

حاضــر نگاه هــا بــه این قضیه جدی تر و با توجه بیشــتری اســت. 

بــا توجــه بــه تغییــر ســبک زندگــی و ضــرورت اســتفاده از عطر و 

خوشــبوکننده ها امــروزه ایــن محصوالت از حالــت لوکس و غیر 

ضروری به بخشــی از محصوالت مورد نیاز هر فرد تبدیل شــده 

است. حتی روحانیت و مراجع هم با استناد به مفاهیم دینی به 

ضرورت استفاده و تولید عطر تاکید دارند.

 بــا توجــه بــه ایــن مطلــب کــه محصــوالت آرایشــی 

و بهداشــتی جــز کاالی لوکــس اســت؛ انتظــار شــما از مراجع و 

مســئوالن چیســت و اساسا این نوع تعریف از صنایع )صنعت 

لوکس( چه چالش هایی را همراه دارد؟ 

امــروزه محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی و عطــر و 

ادکلن همانگونه که اشاره شد جزئی از ملزومات زندگی 

روزمــره محســوب می شــود. تلقــی ایــن محصــول تحــت 

عنــوان کاالی لوکــس باعــث می شــود کــه ایــن صنعت از 

برخــی  سیاســت های حمایتــی دولــت محــروم شــود کــه 

خود مانع از حرکت رو به رشــد صنعت کازماتیک و عطر 

و ادکلــن می شــود. بــا توجــه بــه منــع واردات محصوالت 

در   کشــور  بــه  ادکلــن  و  عطــر  و  بهداشــتی  و  آرایشــی 

سال های اخیر زمینه برای فعالیت تولیدکنندگان کشور از 

لحاظ حضور کم رنگ رقبای خارجی فراهم شد که اگر این 

امر با سیاســت های حمایتی  بیشــتر از جانب مســئوالن 

و مدیران کشــور همراه شــود تاثیر بســیار مثبتی در این 

صنعت و صنایع جانبی آن رخ خواهد داد. تولیدکنندگان 

چالش هــای  بــا  اقتصــادی  کنونــی  شــرایط  در  داخلــی 

بســیار زیــادی روبرو هســتند. شــرایط متغیــر قیمت ها و 

نوســانات ارزی و نیــز دشــوار ی های تامیــن مــواد اولیه بر 

اثر تحریم ها چالش های بزرگی هستند که تولیدکنندگان 

بــا آنهــا دســت و پنجه نرم می کننــد. حمایت های معنوی 

دولــت علی الخصــوص در زمینــه تبلیغــات و مارکتینــگ 

خــود می توانــد کمکــی موثــر در هموارکــردن مســیر بــرای 

تولیدکننده داخلی باشد.

 شــما به عنوان تولیدکننده کاالی صدر در صد ایرانی 

آیا رقیبی در خارج و داخل دارید؟ چه ایده ای برای رشد بیشتر از 

جهت کیفیت در نظر دارید تا در میدان رقابت ماندگار باشید؟

قطــع بــه یقین رقبــا در این صنعت هــم در داخل و هم در 

خارج از کشور وجود دارند. وجود رقبا در هر صنعتی باعث رشد 

و شــکوفایی آن صنعــت می شــود، چرا که تولیدکننــده را ترغیب 

می کنــد  تــا اســتانداردها و کیفیــت کاالی تولیــدی خــود را بهبود 

بخشــد و روز بــه روز بــر ارتقای کیفیت کاالی خود توجه داشــته 

باشــند. هــر چــه بــازار رقابتی تــر باشــد تــالش تولیدکننــدگان بر 

افزایش اســتاندارد کاالی تولیدیشــان بیشتر خواهد بود. برنامه 

ما در راســتای ارتقای هر چه بیشــتر محصوالتمان این اســت که 

در وهله اول،  مواد اولیه در آزمایشــگاه ها به طور دقیق بررســی 

شــوند و پروســه آزمــون و خطــا در خصــوص تولیــد کاال بــا دقت 

الزم صورت پذیرد و در راســتای اســتانداردهای جهانی و رسیدن 

بــه معیارهــای بین المللــی تمــام اقدامــات الزم صورت گیــرد و در 

نهایت کاالیی تولید شــود که مصرف کننده با اطمینان خاطر آن 

را خریداری کند.

 شما به عنوان صادرکننده عطر و ادکلن هم فعالیتتان 

را آغاز کردید که بی شک غرورآفرین است چه مشکالتی در این 

زمینه پیش روی شما بود و هست و برای رفع آن چه کرده اید؟ 

یکی از مهمترین موانع و مشکالت داخلی بر سر راه توسعه 

صادرات کاال های غیرنفتی، تعدد بخشــنامه ها و آیین نامه هایی 

است که آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور گذاشته و خواهد 

گذاشــت.  نکتــه بعــدی ایــن کــه بســیاری از مســائلی کــه اکنــون 

صــادرات غیرنفتــی کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده، می توانــد 

ناشــی از سیاســت های داخلــی و خارجــی در حوزه های سیاســی 

و اقتصادی باشد.

بــه عــالوه بخشــی از مشــکالت رونــق صــادرات کاالهــا بــه 

موضــوع بازاریابــی و توزیــع بازمی گــردد. در ایــن زمینه، دســتگاه 

دیپلماسی اقتصادی کشور چندان مناسب و با جدیت اقدامات 

حمایتی خود را از صادرکنندگان انجام نداده است و سهم ایران 

از بازارهای صادراتی در کشــورهای همســایه به  واسطه اقدامات 

فعاالنه برخی از کشورهای رقیب، کاهش یافته است. به عبارت 

بهتــر، بازاریابــی فعــال محصــول، نیازمند فعال شــدن حداکثری 

سازمان توسعه و تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 

کشــور اســت کــه بتــوان با رایــزن بازرگانــی کارآمــد و متخصص، 

بازاریابی فعال را در خصوص صادرات محصوالت داخلی انجام 

داد. 

در  خصــوص  صــادرات، مجموعــه ما راهکارهایــی را در 

نظر دارد از جمله:حضور در  دوره های آموزشی قیمت گذاری، 

بازاریابی و بسته بندی برای صادرکنندگان تالش برای گسترش 

بازارهــای هدف و ایجــاد تنوع در محصوالت صادراتی- جذب 

ســرمایه، منابــع مالی و فناوری پیشــرفته خارجــی برای تولید 

محصــوالت صادراتــی- زمان بنــدی مناســب تولیــد و تحویــل 

محصوالت صادراتی- تدوین و وضع اســتانداردهای تولیدات 

صادراتــی- توســعه فضاهــای انبــار و نگهــداری كاال در مبــادی 

تولید

یکی از مهمترین موانع و مشکالت داخلی بر 

سر راه توسعه صادرات کاال های غیرنفتی، 

تعدد بخشنامه ها و آیین نامه هایی است که 

آثار منفی عمیقی بر صادرات کشور گذاشته 

و خواهد گذاشت
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صنایع معدنی خواستار ورود رهبری به حوزه معدن شدند؛

خون معدن در رگ صنایع خشکید
 شهرام شریعتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون 

معــدن و صنایع معدنی خانه 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

ایــران تاکیــد کرد که بــا اینکه 

رگ  در  خــون  ماننــد  معــدن 

صنایــع اســت؛ اما متاســفانه 

به جای نگاه حکمرانی به این بخش مانند بخش کشــاورزی 

یک نگاه کارگری به آن داشته اند.

شهرام شریعتی ادامه داد: همیشه صنایع بزرگ مانند صنعت 

خودرو در کشــور داشــته ایم که برای آن ارزش بســیاری قائل 

شــده ایم؛ صنعتــی کــه نــه آنچنان صــادرات دارد و نــه عایدی 

داخلی برای کشور داشته است؛ یعنی که خودروهای ساخت 

داخــل کــه ارزش ذاتــی باالیی هــم ندارند بــا قانونگذاری های 

خود به مردم تحمیل کرده ایم. همچنین صنایع بخش معدن 

در کنار خود صنایع فوالد، ســیمان، ســرامیک و ... را دارد که 

همیشه با صادرات حداکثری مواجه بوده اند.

او تاکید کرد: درست است که صادرات محصوالت سرامیکی 

بــه کشــورهای کانــادا، امریــکا و ژاپــن نبــوده اســت؛ امــا بــه 

کشــورهای همســایه و حتــی کشــورهایی اروپایــی صــادرات 

داشــته ایم. همچنین صادرات ســیمان و فوالد به کشــورهای 

همجوار ادامه دار بوده اســت. آمارها نشــان می دهد که مواد 

معدنی به اقصی نقاط جهان صادر شــده اســت، در حالی که 

سایر صنایع کشور چنین مزیتی را ندارند.عضو هیات رئیسه 

کمیســیون معدن و صنایع معدنی خانه صمت درباره بخش 

معدنی نیز گفت: باید ذکر کنم که در تمام 43 سال گذشته 

صنعــت معــدن ایران با رشــد همراه بوده اســت؛ اما واقعیت 

ایــن اســت کــه این رشــد مانند یک گیــاه خودرو بوده اســت. 

صنایع معدنی تاکنون هر رشدی داشته اند؛ نقش حاکمیت و 

دولت ها حداقلی بوده اســت، در واقع این صاحبان معدن و 

صنایع معدنی بودند که برای رشد صادراتشان تالش کردند و 

تجهیزات جدید وارد کردند. شریعتی خاطرنشان کرد: در این 

مدت زیرســاخت معادن دولتی هم بســیار قوی بوده اســت؛ 

یعنی اگر بخواهیم به شرکت ملی مس ایران، چادرملو، گل 

گهر و ... نگاه کنیم، رشد آن ها در سال های متمادی به دلیل 

زیرســاخت های بســیار قــوی آن ها بوده اســت. بــه این معنی 

کــه اگــر می خواســتیم ایــن زیرســاخت ها را از ابتــدای انقالب 

بسترســازی کنیــم، چنیــن اتفــاق رخ نمــی داد و تــوان آن را 

نداشــتیم. به عنوان مثال معدن ســرب و روی مهدی آباد که 

قرار بود در سال های اخیر فعالیت آن آغاز شود؛ اما تاکنون 

هیچ گام موثری در این زمینه برداشــته نشــده اســت. همین 

اتفــاق بــرای معــدن پتــاس خوروبیابانــک و یــا معــادن بــزرگ 

عناصــر ســنگین نیــز رخ داده اســت و همچنــان از راه انــدازی 

آن ها باز مانده ایم.

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولت هــا در این شــرایط باید 

چــه کار کننــد؟ اظهــار کــرد: دولــت هــا بایــد حداقــل حمایــت 

را در تامیــن زیرســاخت ها و تامیــن منابــع مالــی از بخــش 

خصوصی در این راستا انجام می دادند؛ اما متاسفانه یک روز 

بخشنامه های زیست محیطی، یک روز بخشنامه های منابع 

طبیعــی و روز دیگــر بخشــنامه های نظامــی و ارگان های نیمه 

دولتــی مانــع کار شــدند. وزارت صنعــت، معــدن و تجارت به 

عنوان متولی این بخش با بخشــنامه های تکراری، بی فایده 

و مخــرب در این ســال ها باعث شــده اســت تــا بخش معدن 

نتواند در این سال ها جایگاه خود را پیدا کند.

عضو هیات رئیســه کمیســیون معدن و صنایع معدنی خانه 

صمــت ادامــه داد: مــا سال هاســت که به جایــگاه پانزدهمین 

کشــور دارنــده مواد معدنــی افتخار می کنیم؛ اما کشــوری که 

نتواند اکتشافات خود را گسترش دهد و مواد معدنی خود را 

از زیر زمین استخراج کند، چه ارزشی دارد؟! 

شریعتی تاکید کرد: اکنون جز بزرگترین دارندگان منابع نفت 

و گاز دنیــا هســتیم و ســرمایه گذاران خارجــی برای گســترش 

منابــع نفتــی ایران ســالیان ســال برنامه ریزی کردنــد. پس از 

انقالب و قبل از تحریم ها نیز شرکت هایی مانند: توتال، شل 

و گروه های بزرگ نفتی وارد ایران شدند و سرمایه گذاری های 

ً 7۰ درصد صنعت   کالن در ایــن بخــش انجام دادند و ما عمال

نفــت و گاز خــود را مدیــون خارجی ها هســتیم؛ اما در بخش 

معــدن چــه کردیم؟ کدام ســرمایه گذار بــزرگ خارجــی را وارد 

کشور کردیم که بتوانیم معادن خود را راه اندازی کنیم؟!

در ادامــه او بــا بیــان اینکــه معادن ایران  به ۲ بخش تقســیم 

شــدند، تشــریح کرد: یا معادن دولتی هســتند که از پیش از 

انقــالب باقــی مانده انــد و ما آن ها را حفظ کردیم و گســترش 

داده ایــم و یــا معــادن متوســط و کوچکــی هســتند کــه بخش 

خصوصــی آن هــا را مدیریت می کند؛ اما نقــش دولت در این 

بخش چیست؟ 

عضو هیات رئیســه کمیســیون معدن و صنایع معدنی خانه 

صمــت گالیــه کــرد: اینکــه پــس از دوندگی های بســیار مجوز 

اکتشاف، بهره برداری، تاسیس و هزاران مجوز دیگر را دریافت 

کنــد؛ امــا در زمــان صادرات با درخواســت مجوزهــای جدید و 

دریافت عوارض محدودیت هایی اعمال شــود که راه توســعه 

در آن ســوی آب هــا را ببنــدد و معــدن دار یــا صنعتگــر معدنی 

ملــزم شــود، پــول حاصــل از صــادرات را بــه کشــور بازگردانــد 

بســیار اتفاق مثبتی اســت؛ اما  مساله این است که باید یک 

سری تسهیالت برای بحث معدن در نظر بگیریم. این موارد 

ادبیــات، ابتــدای حمایــت از بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 

اســت. بــه عنــوان مثــال پنجــره واحــد در کشــورهای جنــوب 

شــرق آســیا از ویتنــام گرفتــه تا تایلند، ســنگاپور و ســریالنکا 

راه اندازی شــده اســت؛ ما درباره کشورهایی مانند: انگلیس، 

آلمان و فرانسه صحبت نمی کنیم بلکه مساله کشورهای در 

حال توســعه اســت که سیســتم پنجره واحد آن ها راه اندازی 

شــده اســت و دیگر بحث مجوزها به ســبک کشــور ما وجود 

 نــدارد. رونــد فعالیت کنونی بــرای معدن کار صرفــه اقتصادی

 ندارد.

شریعتی با بیان اینکه معدنکاری فعالیتی ویژه است و ادبیات 

آن نیــز بــا همــه صنایع متفاوت اســت، اظهار کــرد: به همین 

دلیــل می گوینــد که معدن، خون در رگ ســایر صنایع اســت. 

به عنوان نمونه اگر بخواهید کشاورزی توسعه پیدا کند، باید 

صنعت کود توســعه پیدا کند کود فســفاته، کود پتاسه، کود 

منگنز، کود آهن و ... بنابراین این حمایت نکردن دولت و این 

سنگ اندازی و این ندانم کاری ها باعث شده است که صنعت 

معدن ما در این محدوده قرار بگیرد.

 در این 43 ســال صنعت معدن کشــور رشــد کرده است؛ اما 

اگر حمایت های الزم از ســوی دولت شــکل می گرفت به جای 

یک کودک، اکنون یک جوان بالغ داشتیم. با پتانسیل معدن 

و صنایــع معدنــی کشــور اندکی توجه و برنامه ریــزی برای این 

حــوزه باعث می شــود تــا نقش این صنعــت در GDP افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

در ســال های پــس از انقــالب سیاســت گذاری بخــش معــدن 

بسیار متفاوت بوده است. در ابتدای انقالب و دولت موقت، 

وزارتخانه ای به نام صنایع و معادن داشتیم که بعد تبدیل به 

وزارت معادن و فلزات ســنگین شــد. دیری نپایید که  مجدد 

تبدیــل بــه وزارت صنایــع و معــادن و در نهایــت بــه وزارتخانه 

 کنونــی یعنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تغییــر نــام

 داد.

 در این 43 سال صنعت معدن کشور 

رشد کرده است؛ اما اگر حمایت های الزم 

از سوی دولت شکل می گرفت به جای 

یک کودک اکنون یک جوان بالغ داشتیم. 

با پتانسیل معدن و صنایع معدنی کشور 

اندکی توجه و برنامه ریزی برای این حوزه 

 GDP باعث می شود تا نقش این صنعت در

افزایش چشمگیری داشته باشد
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مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:

انجام بیش از 54 هـزار متـر حفاری تا پایان دی ماه
در 10 ماهــه ســال جــاری بیــش از 54 هــزار 

متــر حفــاری در حوزه هــای پلــی متــال ، آهــن و 

زغال ســنگ انجام شــده اســت، که این مقدار در 

مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 6 درصد رشد 

داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید 

مــواد معدنــی ایران،امیرعلــی طاهــرزاده بــا بیــان 

ایــن مطلــب گفــت: در ده ماهه ســال جــاری بیش 

زمین شناســی  نقشــه های  از 9۰۰ کیلومترمربــع 

در بخش هــای پلــی متــال و آهــن تهیه و برداشــت 

ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی با 4۰ هزار 

قرائت در حوزه پلی متال  انجام شده است.

وی در ادامه افزود: 1۲  فقره پروانه اکتشــاف 

جدیــد در حــوزه هــای آهــن، پلی متــال و غیرفلزی 

در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، خراســان 

جنوبــی و لرســتان از دیگــر دســتاوردهای شــرکت 

تهیه و تولید طی 1۰ ماهه سا ل14۰۰ می باشد، که 

این مقدار در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 

33 درصد رشد داشته است.

فرآینــد  داشــت: همچنیــن  اظهــار  طاهــرزاده 

جــذب ســرمایه گــذار معــدن مــس و طــالی جانجــا 

 بــا ذخیــره ای بالــغ بــر یــک میلیــارد تــن در جریــان 

از  یکــی  بــه  نزدیــک  ای  آینــده  در  کــه  می باشــد 

بزرگترین معادن کشور تبدیل خواهد شد.

 تولیــد بیــش از 47 میلیــون تن انواع مــواد 

معدنی

مدیرعامــل شــرکت تهیه و تولیــد مواد معدنی 

ایــران بــا اشــاره بــه میــزان تولیــد ســنگ آهــن در 

بیــش  گفــت:  ســالجاری  ماهــه   1۰ طــی  معــادن 

از 46 میلیــون تــن ســنگ آهــن در 11 معــدن تحت 

پوشش و نظارت این شرکت تولید شده است.

معدنــی  مــواد  ســایر  خصــوص  در  همچنیــن 

اضافــه کــرد: بیش از یک میلیون تــن مواد معدنی 

از معــادن انگوران، خراســان جنوبــی)روی ملوند(  

در ایــن مــدت اســتخراج و ۲79 کیلوگــرم شــمش 

طــالی  مجتمــع  توســط   14۰۰ ماهــه  ده  در  طــال 

موته اســتحصال شــده که این مقدار در مقایســه 

داشــته  رشــد  درصــد   4 قبــل،  ســال  مشــابه   بــا 

است.

وی در ادامــه از 7 مجتمــع راهبــر ایمپاســکو 

شــامل: ســنگ آهــک پیربکــران، کک ســازی زرند، 

اســفوردی،  فســفات  کلیبــر،  ســینیت  نفلیــن 

و  و سیســتان  نخلــک  ســرب  ســبزوار،  فروکــروم 

بلوچستان یاد کرده و به تولید بیش از 85۰ هزار 

تن مواد معدنی در ده ماهه نخســت ســال در این 

مجتمع ها اشــاره کرد. که رشــد  35 درصدی را در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل به همراه داشته 

است.

در  معدنــی  مــواد  تولیــد  میــزان  طاهــرزاده 

مجتمع های تحت پوشش ایمیدرو شامل زغال سنگ 

البــرز مرکــزی، طالی زرشــوران، گل گهریــک تا پنج، 

ســنگ آهــن جالل آبــاد، فالت مرکــزی و پتاس خور 

و بیابانک را بیش از 46 میلیون تن در مدت مذکور 

بیان کرد که این امر تحت نظارت ایمپاسکو  صورت 

پذیرفته است.

 سرمایه گذاری در طرح های توسعه

وی در ادامه با اشــاره به طرح های توســعه  ای 

متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو خاطر نشان کرد: در 

ســال جاری 17 طرح توســعه  ای متعلق به ایمیدرو 

و 14 طرح توســعه ای متعلق به ایمپاســکو در حال 

اجرا است.

همچنیــن،  در راســتای طرح  هــای توســعه ای 

بــا  جاری 7 طــرح  ســال  در  می  شــود  پیش  بینــی 

بــرآورد ســرمایه  گذاری 34 میلیون یورو و اشــتغال 

مستقیم ۲94 نفر افتتاح گردد.

مــواد  تولیــد  و  تهیــه  شــرکت  مدیرعامــل 

معدنــی ایــران سیاســت ایــن شــرکت را در راســتای 

اصل 44 قانون اساســی استفاده حداکثری از توان 

بخــش خصوصــی اعــالم کــرد و افــزود: در 1۰ ماهــه 

ســال جاری از 8 معــدن واگــذار شــده میــزان جــذب 

میلیــارد  حدود 14 هــزار  در  شــده  انجــام  ســرمایه 

تومــان بــرآورد می  شــود. که ایــن مقدار در مقایســه 

 با مدت مشــابه ســال قبل ، رشــد 3 برابری داشــته 

است.

داریــم  تــالش  افــزود:  پایــان  طاهــرزاده در 

بــا افزایــش میــزان جــذب  تــا پایــان ســال جــاری 

در  بخــش خصوصــی  و مشــارکت  ســرمایه گذاری 

طرح  ها، بتوانیم در راســتای رونق تولید و افزایش 

اشــتغال و محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار 

کشور سهم بیشتری ایفا نماییم.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران، سیاست این شرکت 

را در راستای اصل 44 قانون 

اساسی استفاده حداکثری از توان 

بخش خصوصی اعالم کرد و افزود: 

در 10 ماهه سال جاری از 8 معدن 

واگذار شده میزان جذب سرمایه 

انجام شده در حدود 14 هزار 

میلیارد تومان برآورد می  شود  که 

این مقدار در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل  رشد 3 برابری 

داشته است
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خبر خوش مدیرعامل فملی برای سهامداران: تولیدات 
شرکـت مـس طی 9 ماهه سالجاری باز هم رکورد زد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید بر 

اینکه این شرکت طی 9 ماهه سالجاری باز هم رکورد زد، 

اعالم کرد: شرکت مس طی 9 ماهه سالجاری در مجموع 

152 میلیون و 554 هزار تن ماده معدنی استخراج کرده 

کــه بــر اســاس عملکــرد معدنی نســبت بــه برنامــه مدنظر 

جلوتر بوده و 8 درصد رشد داشته است.

میــزان  خصــوص  در  ســعدمحمدی  اردشــیر  دکتــر 

محصوالت تولیدشده طی این مدت اظهار کرد: طی 9 ماهه 

14۰۰ در ســنگ ســولفوری بــا تولید 4۰ میلیــون و 971 هزار 

تن ۲ درصد، کنسانتره مس با تولید 9۲4396 تن 5 درصد 

و کنســانتره مولیبدن با 595۲ تن 13درصد رشــد را شــاهد 

بوده ایم.وی افزود: در این مدت ۲67۰15 تن آند تولید شده 

که از رشــد 6 درصدی برخوردار بوده اســت. همچنین تولید 

۲16334 تــن کاتــد بــا رشــد 5 درصــد و ۲۲۲۰8۲ تــن مــس 

محتــوی بــا 4 درصــد رشــد نســبت به برنامه پیشــی  داشــته 

اســت.مدیرعامل شــرکت مس در ادامه با تاکید بر عملکرد 

شرکت مس در آذر سال جاری گفت: کل استخراج شرکت 

ملــی صنایــع مــس در آذر 16874 تــن بــوده کــه ایــن میــزان 

نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل 9 درصد رشــد داشــته 

است.سعدمحمدی در ادامه به رکورد های به دست آمده در 

تولیــدات شــرکت ملــی صنایع مــس ایران طــی 9 ماهه اول 

ســال 14۰۰ تاکیــد کــرد و ادامــه داد: بر اســاس ایــن گزارش 

کنســانتره مس کارخانه تغلیظ سرچشــمه از 536773 تن 

از سال 99 به 548885 تن در 9 ماهه 14۰۰ رسیده است.

وی افــزود: همچنیــن کنســانتره مــس کارخانه تغلیظ 

تــن و  بــه 117143  تــن در ســال 97  از 115739  میــدوک 

کنسانتره مس تولیدی شرکت ملی صنایع مس از 9۰5441 

تن در سال 99 به 9۲4۲96 تن در 9 ماهه سالجاری رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه 

از ابتدای امسال تا پایان آذر سال جاری آند تولیدی کارخانه 

ذوب خاتون  آبــاد از 9۰593 تــن در ســال 99 بــه 94444 

تن رســیده، گفت: در همین راســتا آند تولیدی شرکت ملی 

صنایع مس ایران از ۲63۰71 تن در سال 99 به ۲67۰15 تا 

پایان آذرماه سالجاری رسیده است.سعدمحمدی همچنین 

از ثبــت فــروش 55 هــزار و 188 میلیــارد تومانــی طی 9 ماه 

خبــر داد و افــزود: ایــن میــزان فــروش، با رشــد 97 درصدی 

نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل همــراه بوده اســت.وی 

اظهــار کــرد: در آذر، موفــق بــه ثبــت فــروش 7 هــزار و ۲85 

میلیارد تومانی شــده ایم که نســبت به مدت مشــابه ســال 

پیش، رشد 49 درصدی داشته است.



۲5

 برنامه تولید 5 میلیون تن کنسانتره در غرب کشور
 به وسیله شرکت صبـانـور

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور بیان 

کرد که در راســتای توســعه هر چه بیشــتر شــرکت صبانور، با 

هماهنگــی هلدینگ یک اســتراتژی ترســیم کردیــم و طبق آن 

قرار است میزان تولید کنسانتره در صبانور به 5 میلیون تن و 

میزان تولید گندله نیز به 5 میلیون تن برسد. 

بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، محمــد کالنتــری ادامــه داد: 

عالوه بر اینکه قرار اســت طبق برنامه ریزی، در این مدت تولید 

ســنگ آهن دانه بنــدی حــدود 8 میلیــون تــن در ســال باشــد. 

بنابراین برنامه ریزی کرده ایم با حمایت شــرکت ســرمایه گذاری 

توســعه معادن و فلزات، ســودهای کســب شــده در صبانور در 

همیــن شــرکت ســرمایه گذاری شــود و بــا ایــن ســودها بتوانیم 

طرح های توســعه ای کنســانتره و گندله به صورت جدی دنبال 

کنیم.

او  اظهار کرد: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در 

5 سال گذشته در حوزه استخراج سنگ آهن از یک میلیون تن 

به 3 میلیون تن رسیده است و استخراج سنگ آهن خود را 3 

برابر افزایش داد.مدیرعامل شــرکت توســعه معدنی و صنعتی 

صبانور افزود: تولید کنســانتره در صبانور طی 4 ســال گذشــته 

از 7۰۰ هــزار تــن بــه یــک میلیون و 4۰۰ هــزار تن افزایش یافت 

و شــاهد رشــد 1۰۰ درصــدی تولید در این حــوزه بوده ایم. ضمن 

اینکه واحد گندله ســازی در صبانور وجود نداشــت و این واحد 

در سال 1396 راه اندازی شد و اکنون با تمام ظرفیت 5۰۰ هزار 

تن مشغول تولید است.کالنتری خاطرنشان کرد: درآمد صبانور 

از سال 1396 که حدود 1۰۰ میلیارد تومان بود، تا پایان امسال 

به 3 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب در حوزه 

یاد شــده، صبانور طی 4 ســال گذشــته توانســت درآمد ساالنه 

خود را 3۰ برابر کند.

 پیش بینی افزایش سه برابری ذخایر صبانور

او بیــان کــرد: یکــی از اقداماتــی کــه به صورت جــدی آن را 

دنبال خواهیم کرد، توسعه اکتشافات است. اکنون اکتشافات 

تکمیلــی را انجــام می دهیــم. میــزان ذخیــره قطعــی معــادن در 

حدود 55 میلیون تن است؛ اما امیدوار هستیم با اکتشافاتی 

کــه در ســال جــاری شــروع کردیــم و در ســال آینــده نیــز ادامــه 

خواهیم داد، ۲۲ هزار متر حفاری اکتشافی محقق شود. با این 

اکتشافات، امیدوار خواهیم بود میزان ذخایر قطعی سنگ آهن 

صبانور از 55 میلیون تن به 15۰ میلیون تن افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور تاکید 

کــرد: بــه دلیــل رشــد درآمد صبانور طی ســه- چهار ســال اخیر، 

قصــد داریــم عالوه بــر فعالیت در حوزه ســنگ آهن و فوالد، به 

ســایر حوزه هــای فلــزی ازجملــه طــال و مــس و ســرب و روی نیز 

وارد شویم. در این رابطه، پهنه های اکتشافی مختلفی را واقع 

در اســتان های غربی کشــور مانند کردستان، همدان، زنجان و 

آذربایجان در اختیار خواهیم گرفت تا در دیگر حوزه های فلزی 

نیز فعالیت کنیم.

 طرح توسعه گندله و کنسانتره در دستور کار است

کالنتری اذعان کرد: در خصوص توسعه واحدهای فرآوری 

چند راه پیش روی ما قرار دارد. در راستای دستیابی به تولید 5 

میلیون تن کنسانتره و برای افزایش تولید، یک پروژه دو میلیون 

تنــی در گاللــی تعریــف کرده ایــم. فعالیت هــای اجرایی پــروژه به 

صورت عملیاتی آغاز شــده اســت. در این رابطه، جواز تاســیس 

ایــن واحــد فــراوری را اخــذ کردیــم و زمیــن مــورد نیــاز اجــرای آن 

انتخاب شــده است. ضمن اینکه تامین زیرساخت های اساسی 

ماننــد آب، گاز و بــرق را نیــز پیگیــری می کنیــم. در همیــن حال، 

مشــاور اجــرای پــروژه نیز انتخاب شــده اســت.او اظهار کــرد: در 

منطقــه باباعلــی همدان، مجوز احــداث یک کارخانــه 8۰۰ هزار 

تنی کنسانتره از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است. 

عالوه بر اینکه در ۲ کارخانه کنونی فعال در استان های همدان 

و کردستان، توسعه زیر سقف را دنبال می کنیم تا ظرفیت این 

دو کارخانه را در مجموع از یک میلیون و 6۰۰ هزار تن کنونی به 

دو میلیون تن افزایش دهیم.مدیرعامل شرکت توسعه معدنی 

و صنعتی صبانور تصریح کرد: در زمینه تولید گندله، یک پروژه 

یک میلیون تنی در استان کردستان در دست اقدام داریم. این 

طــرح اکنــون ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و شــرکت فوالد 

تکنیــک بــه عنــوان پیمانکار انتخاب شــده اســت. عالوه بر اینکه 

ســرعت کار افزایــش یافتــه و در حال تامین تجهیزات هســتیم. 

برنامه داریم این طرح طی ۲ سال آینده به بهره برداری برسد.

 زنجیره تولید را کامل خواهیم کرد

ایــن شــرکت در فــوالد  بــه فعالیــت  بــا اشــاره  کالنتــری 

کردســتان، بیان کرد: صبانور در فوالد کردســتان ســهام خود را 

از ۲۰ درصد به 3۰ درصد افزایش داده و شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات نیز در این راستا، سهام دیگر سهامداران 

این پروژه را خریداری کرده است. در این پروژه، سهام هلدینگ 

»ومعادن« و صبانور غالب شــده اســت.او در پایان خاطرنشان 

کــرد: در پــروژه فــوالد کردســتان قرار اســت یک میلیــون و 5۰۰ 

هــزار تــن آهن اســفنجی و یک میلیون تن فــوالد تولید خواهد 

شد. با اجرای این پروژه ها، به نوعی صبانور دارای زنجیره کامل 

تولید از معدن تا فوالد خواهد شد؛ به این ترتیب، شاهد تحول 

اساسی در شرکت خواهیم بود.



۲6

بانک ها منبع معتبری برای توسعه صنعت نفت نیستند
فرزین سوادکوهی

 

طی ســال های اخیر منابع بانکی، نقطه اتکای مناســبی 

برای توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نبوده اند. بانک ها 

همــواره تنهــا در شــرایطی به ایــن صنعت ورود پیــدا می کنند 

که از بازپرداخت اقســاط تســهیالتی خود اطمینان صددرصد 

داشته باشند و این در حالی است که اقتصاد صنعتی ایران، 

بویــژه اقتصــاد نفت همواره با تنش هــا و بی ثباتی های عموما 

سیاسی، تحت تاثیرات منفی قرار می گرفته اند.

به تعبیری ساده تر می توان گفت: تورم موجود و بی ثباتی 

نــرخ ارز و در عیــن حــال قطــع و وصل شــدن گاه و بیــگاه ارتباط 

شــرکت های نفتــی )کــه در حالت معمــول می توانند ســودهای 

کالنــی بدســت بیاورنــد( در بــازار فــروش داخــل و خــارج دچــار 

مشکالتی عدیده می شوند که بازپرداخت این اقساط را بسیار 

چالش برانگیز می کند.

در عین حال مدیران ارشد وزارت نفت از توسعه گسترده 

صنایع نفتی با اتکا به منابع مالی بانک ها خبر می دهند که در 

عمل به وعده هایی می ماند که هیچگاه عملی نمی شود.  

مثــال همیــن اواخــر محســن خجســته مهــر، مدیرعامــل 

شــرکت ملــی نفــت ایــران در ســخنرانی ها و یــا مصاحبه هــای 

مطبوعاتی اش اظهار می کند که می خواهیم از بانک ها و صنایع 

پاییــن دســتی پتروشــیمی بــرای توســعه بخش های باالدســتی 

صنعــت نفــت کمک بگیریــم و این در حالی اســت که می دانیم 

14.5درصــد درآمدهــای نفتــی که به خود نفــت اختصاص دارد 

کفاف مخارج جاری این تشکیالت را نیز نمی دهد. بخش دوم 

صحبت های وی کامال درســت است. سهم14.5درصد از درآمد 

بــه لحــاظ حجــم پولی متعلق به روزگاری اســت که نفــت ایران 

آقایــی می کــرد و در فــروش برو بیایی داشــت. آنهم بــا درآمدی 

کــه می شــد هــم خرج مملکــت را با آن گذراند و هم در توســعه 

از آن کمــک گرفــت. امــا حــاال اســتفاده از ایــن مبلــغ -کــه تــازه 

برخی معتقدند همان هم در این سال ها بطور کامل پرداخت 

نمی شود- دردی از پیشبرد طرح ها و برنامه ها دوا نمی کند. اما 

بخش اول این سخنان جای اما و اگر زیاد دارد.

توانمندتــر  شــرکت های  و  بانک هــا  از  خواســتن  کمــک 

پتروشیمی و به مشارکت طلبیدن آنها، طبق قاعده مرسوم باید 

اســاس و ســاختار درست ومعنی داری داشته باشــد، اما ندارد. 

چنین کاری نه فقط در اجرا بلکه در تعریف هم شفافیت باالیی 

طلب می کند. کار توسعه در نفت، بخصوص وقتی پای بانک ها 

وسط باشد، حیطه ای است که مستقیما با منافع ملی سروکار 

دارد و شــوخی بردار هم نیســت و نمی توان آن را همانند دیگر 

تجارت ها تلقی کرد.

ایــن مدیــر فعــال صنعــت نفــت تاکیــد می کند:»بایســتی 

از داشــته های داخــل کشــور بــه خوبــی اســتفاده کنیــم؛ زیرا ما 

معتقدیــم حتــی در شــرایط تحریــم اگــر از ظرفیــت داخلــی بــه 

معنای واقعی اســتفاده شــود، در این وضع هم می شــود نیازها 

را رفــع کــرد. در ایــن راســتا بــا بانک هــا مذاکــره کرده ایــم کــه به 

صورت کنسرسیوم برای توسعه صنعت نفت وارد شوند و تمام 

بانک های کشور در این موضوع سهیم خواهند بود.«

برای صحیح دانســتن یا ندانســتن گفته های معاون وزیر 

نفت نیازی نیست سر به انبوه اسناد مالی بانک ها فرو ببریم. 

همه می دانند که بانک های دولتی هشتشان گرو هشتادشان 

اســت، چــرا کــه مثــال همیــن دوســال پیش بانک ملــی بیش از 

6۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت و بانک صادرات هم 

8.5 هزار میلیارد تومان و بانک سپه نیز همچنین.

طبق آمارمنتشرشده 5 بانک دولتی، بانک ملی با 6 هزار 

میلیارد و 547 میلیون و ۲59 تومان بیشترین زیان را در میان 

بانک های دولتی در سال قبل داشته است.

متاســفانه کار بــه همیــن جــا خاتمــه نمی یابد. بر اســاس 

مشاهدات و محاسبات انجام شده، مجموع سود خالص این 

5 بانــک دولتــی در ســال 98، عــدد 149 میلیارد و ۲43 میلیون 

تومان را نشان می دهد که در سال 99 به ۲56 میلیارد و 337 

میلیون تومان رسیده که رشد 71 درصدی را اثبات می کند.

طبــق صورت هــای مالــی منتشــر شــده از بانک هــای مورد 

نظر، مجموع زیان خالص این بانک ها در سال 98، به عدد 17 

میلیارد و ۲۰5 میلیون و 319 تومان رسیده بود؛ که این میزان 

در سال 99 به 8 میلیارد و ۲63 میلیون و ۲۲1 تومان می رسد.

در مجمــوع می تــوان گفــت: بانک ملی و مســکن نســبت 

به ســال 98، همچنان زیان ده بوده اند. تنها بانک های توســعه 

صــادرات و کشــاورزی ســودده بودنــد کــه بــر اســاس فلســفه 

وجودیشان نمی توانند در حوزه نفت سرمایه گذاری مستقیمی 

داشته باشند وفقط بانک صنعت و معدن نیز با توجه به زیانی 

که در سال قبل داشته، در سال 99 سودده بوده است.

همچنین، در میان بانک های دولتی که صورت های مالی 

آن ها تا این لحظه منتشــر شــده اســت، بانک ملی نســبت به 

بقیه اســالفش زیان ده ترین بانک بوده و بانک مســکن پس از 

آن در جایگاه دوم قرار دارد. 

وضع بانک های خصوصی هم که واضح اســت. آنها عمال 

یا زیان ده هســتند یا اگر ســودی برده اند کســی آن را درچرخه 

صنعتی بکار نیانداخته است. رسانه ها نوشته اند »از 17 بانک 

بورسی کشور تا پایان سه ماهه سوم امسال، 9بانک همچنان 

بــا زیان انباشــته مواجه هســتند. این بررســی نشــان می دهد، 

بیشــترین زیان انباشــته در ایــن بازه زمانی با رقــم 3۲8 هزار و 

535 میلیــارد ریــال بــه بانک ســرمایه تعلــق دارد و کمترین آن 

بــا رقــم 185 میلیارد ریــال به بانک گردشــگری اختصاص یافته 

است.

بانــک آینــده 176هــزار و ۲84 میلیــارد ریال زیان انباشــته 

را به ثبت رســانده و بانک ایران زمین، رقمی معادل 113 هزار و 

693 میلیارد ریال زیان انباشته دارد.«

بایــد پرســید مدیــران ارشــد صنعــت نفــت ایران بــه کدام 

رابطــه مناســب بانکــی دل خــوش دارند؟ کــدام بانــک دولتی و 

یــا خصوصــی حاضر اســت در نفت ایــران ســرمایه گذاری کند؟ 

چرا شــرکت های فناور وتولیدکننده تجهیزات صنعت نفت که 

وضعی بســیار وخیم دارند و گالیه هایشــان از سر زبان مدیران 

صنفیشان نمی افتد باید بیایند و روی 75۰ چاه کم بازدهی که 

خجسته مهر حرفشان را می زند، کار کنند و نفعی ببرند؟ اصال 

کدام نفع؟

قــرار اســت ایــن بانک هــا یا شــرکت های فنــاور و یــا پایین 

دســت پتروشــیمی باســرمایه گذاری بــر بخش هایی کــه معاون 

وزیر نفت روی توسعه شان انگشت گذاشته به چه شکلی سود 

ببرند؟

آیــا ایــن ســودهای –فعــال روی کاغــذ- قــرار اســت برپایــه 

الگوهــای جدیــد قراردادی باشــد و یــا بر اســاس قراردادهای به 

ســبک قدیــم؟ آنها قرار اســت بــه جای پولی که ســرمایه گذاری 

کرده انــد پــول بگیرنــد یــا نفــت ببرنــد؟ آیــا تاریخچــه ذلــت بــار 

»بنگاه دارشدن بانک ها« که صغیرو کبیر بر آن اتفاق نظر دارند 

از یادها رفته؟

حال و روز صنایع پایین دست پتروشیمی هم که نیازی به 

توضیح ندارد. تولیدکنندگان این بخش هرساله با سیاست های 

خلق الســاعه وزارت صمــت در خصــوص ســهمیه مــواد مــورد 

نیازشــان روبرو هســتند و برای تهیه این مواد باید ســر از بازار 
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ســیاه دربیاورنــد و از آنجــا کــه صرف چنیــن هزینه های تحمیل 

شــده ای توش وتوانی برای ادامه مســیر تولید باقی نمی گذارد، 

آنها در هنرمندانه ترین شکل فقط بتوانند امورات روزمره خود 

را بگذراننــد و ایــن مخــارج اضافه را بــر روی محصوالت تولیدی 

خــود سرشــکن کننــد که در نهایــت هم مصرف کننــده معمولی 

سیه روز، همچون همیشه، باید تاوانش را بدهد.

بوجــود آمــدن شــرکت های صــوری و مجــازی بــرای تهیــه 

مــواد اولیــه، خــود پتروشــیمی ها را هــم بــه داخــل بــازی زشــت 

داللی کشــانده اســت.آنها هرگز امکان ســرمایه گذاری در حوزه 

باالدست را ندارند و کمک خواستن از آنها به شوخی می ماند.

خــود اهالــی صنایــع پاییــن دســت پتروشــیمی و بویــژه 

پلیمری هــا، باال بودن قیمت فروش مــواد به واحدهای تولیدی 

بــه  بانکــی  تســهیالت  اعطــای  نــرخ  بــودن  ســنگین  داخلــی، 

تولیدکننــده، دریافت مالیات عملکرد در شــرایط رکود حاکم بر 

اقتصاد کشور، دریافت حق بیمه 3۰ درصدی از کارگر و کارفرما، 

دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی از واحدهای تولیدی 

داخلــی، صــادرات مواد اولیه پلیمری پیــش از تامین نیاز داخل 

و نبود ســاختار حمایتــی الزم برای صــادرات محصوالت صنایع 

پایین دســتی پتروشــیمی به کشــورهای هــدف را یکســره فریاد 

می زنند، آن وقت معاون وزیر نفت از آنها برای توسعه صنعت 

نفت انتظار کمک دارد؟

مدیــر بلنــد پایــه شــرکت ملــی نفــت ایــران می گویــد: »ما 

نیــز  زیــادی  انگیزه هــای  امــا  محدودیت هــای متعــددی داریــم 

داریم.« بعد اضافه می کند:»شرکت نفت برای ایجاد جذابیت 

بیشــتر می توانــد در یک بازه زمانی طوالنی خــوراک مورد نیاز را 

به آنها تحویل دهد.«

آیــا واقعــا بزرگتریــن شــرکت نفتــی ایــران کــه ذیــل وزارت 

نفــت فعالیــت می کنــد قــادر خواهد بــود تنها بــا داشــتن انگیزه، 

مجتمع های پتروشیمی را به آینده ای نامعلوم و مبهم حواله دهد 

و توقــع داشــته باشــد تاجــر و ســرمایه گذار و فعــال پایین دســت 

پتروشیمی وارد کارزار نفت شود؟ آنهم نفتی که نه برای تولیدش 

برنامه درست و حساب شده ای وجود دارد و نه برای فروشش؟ 

اینکــه معــاون وزیــر نفــت از نیازهای برخــی از میدان های 

نفتی جنوب صحبت می کند حرفی به صواب زده است؛ اما این 

که می گوید روش های مختلف پروژه هایی که به سرمایه گذاری 

نیــاز دارنــد را اعــالم می کنیــم و از هر توانی که در کشــور وجود 

داشــته باشــد اســتفاده خواهیم کرد، معلوم می شود که پس، 

نه روشــی وجود دارد و نه توانی. که اگر می داشــت، هم اکنون 

نفــت ایــران بــا آنهمــه کبکبــه دبدبــه ســال ها، چشــم امیــد بــه 

سرمایه گذاری ورشکسته ها نمی دوخت.

مهمتر از آن، این که اگر قرار باشد این دعوت شدگان سر 

از صنعت نفت در بیاورند با چه فرمی از قراردادها می خواهند 

کار کننــد؟ آیــا الگوهــای جدیــد قراردادهــای نفتی)که همچنان 

چــوب تکفیــر می خــورد( مناســب حالشــان خواهــد بــود یا مثال 

»بــای بک«های قدیــم که به بیع متقابل معروف بودند؟ نکند 

قرار است مدعوین به شرکت نفت پول قرض بدهند؟ شرکت 

نفت که تا همین جایش هم تا ِخرِخره به بانک مرکزی مقروض 

است و این بدهکاری به سقف 6۰ میلیارد دالر رسیده است؟ 

حــال روشــی کــه خجســته مهــر می گویــد بر چــه اساســی قوام 

می یابد که در عین حال غیر شفاف هم نباشد؟ این پرسش ها 

نیاز به پاسخ هایی صریح و روشن دارد.

وزیر نفت که رئیس خجسته مهر است رسما در خصوص 

سرمایه گذاری در صنعت نفت اظهار نگرانی می کند و می گوید: 

»برای صنایع نفت و گاز به 16۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 

داریم و اگر برای توسعه آن هزینه نشود، در آینده به واردکننده 

ایــن محصــوالت تبدیل می شــویم.« آیــا 16۰ میلیــارد دالر پولی 

اســت کــه داخلی هــا از پــس آن بر بیایند؟ آیــا از حجم این رقم 

نمی توان به سهمگین بودن تحریم ها پی برد؟

ســید مهدی حســینی که خود از طراحان الگوهای جدید 

قراردادهــای نفتــی بــود در مصاحبه هایش می گویــد:»در نفت 

باتوجــه بــه مخازن موجود در کشــور که معمــوال هزینه های آن 

نســبت به ســایر کشــورها کمتر اســت، بین ۲۰ تا 3۰ هزار دالر 

بــرای هــر بشــکه ظرفیت نیازمند ســرمایه گذاری هســتیم و اگر 

قرار باشــد یک میلیون بشــکه میزان ظرفیت را افزایش دهیم، 

بین ۲۰ تا 3۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز داریم.« او حتی 

تاکید می کند: »پارس جنوبی نیز در هر 3۰ میلیون متر مکعب 

نیازمند دو میلیارد دالر سرمایه گذاری است.«

چگونگــی  بــه  راجــع  ابهامــات  تفاســیر،  ایــن  همــه  بــا 

بانک هــا  ســوی  از  هیدروکربــوری  بــه صنایــع  توسعه بخشــی 

همچنان وجود دارد. چنین شرایطی در حالی واقعیت های تلخ 

خود را به رخ می کشد که حتی کشورهایی مانند چین و روسیه 

که ده ها سال است در نفت ایران حضوری پررنگ دارند حاضر 

نیســتند وضــع فعلــی اقتصــاد نفتی ایــران را محمل و بســتری 

مناســب برای ســرمایه گذاری خود تلقی کنند و مثال فاینانس و 

وام های خود را روانه چنین صنعتی کنند. 
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 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، الگویی 
برای تضمین موفقیت مجتمع های پتروشیمی کشور

موفقیت هــای پــی در پــی بزرگتریــن قطب پتروشــیمی 

ایران یعنی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بی دلیل 

نیســت واین هلدینگ با مدیریت ده ها شــرکت پتروشــیمی 

اینک به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی در این صنعت 

شناخته می شود.

اگر در جهان پتروشــیمی 1۰۰ شــرکت برتر وجود داشــته 

باشــد ایــن هلدینــگ خلیــج فــارس اســت که توانســته اســت 

رتبــه چهلــم آن را تصاحــب کنــد. چنیــن اعتبــاری در حالی به 

دســت آمده اســت که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

تمــام تنگناهــا و فشــارهای تحریمی را با موفقیت پشــت ســر 

گذاشــته و هــم اینــک مجموعه هایــی در قالب هــای مختلــف 

مانند ســرمایه گذاری، مهندســی، تولید، آمــوزش و خدمات را 

نیــز پوشــش می دهد.آخریــن دســتاورد ایــن شــرکت در نتایج 

رده بنــدی جدیــد IMI_1۰۰ ، هیبتی خیره کننده تــر از این بنگاه 

بزرگ اقتصادی کشــور ترســیم کرده اســت که بر مبنای آن از 

نظر ارزش بازار رتبه نخست را کسب کرده است.

در این رتبه بندی پانصد شرکت برتر کشور حضور یافته 

بودنــد که شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس بیشــترین 

عناویــن را از دیگــران ربــود و افتخــاری بــه دیگر دســتاوردهای 

خــود افــزود. شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس در این 

رتبه بندی نه تنها عنوان »شــرکت پیشــرو« را از آن خود کرده 

اســت بلکه توانســته ســکوی اول بخش هایی مانند شــاخص 

ارزش افــزوده و ســودآوری وهمچنیــن رتبــه فروش و شــرکت 

نمونه حوزه صادرات را هم در کارنامه خود ثبت کند.عالوه بر 

معرفی به عنوان »شرکت پیشرو« در بین شرکت های ایرانی، 

این مجموعه توانست رتبه اول از نظر شاخص ارزش افزوده 

و همچنین رتبه اول از نظر شاخص فروش، رتبه اول از نظر 

ســودآوری، شــرکت برتــر صادرات گرا و رتبــه اول از نظر ارزش 

بازار را از آن خود کند و رتبه اول در شاخص فروش در گروه 

پتروشیمی را نیز به خود اختصاص دهد.

همچنین در این رده بندی پتروشــیمی نوری رتبه اول از 

نظر بهره وری کل عوامل در بین شرکت های گروه پتروشیمی 

و همچنیــن پتروشــیمی پــارس رتبــه اول از نظر بهــره وری کل 

عوامــل در بیــن شــرکت های گــروه فرآورده های نفتــی را از آن 

خــود کردنــد. ایــن دو مجتمع، تحت مدیریــت هلدینگ خلیج 

فارس هدایت و رهبری می شــوند بنابراین چنین دســتاوردی، 

نمــره ممتــاز بــرای ایــن بنگاه بــزرگ صنعــت پتروشــیمی ایران 

اســاس  بــر  بدانیــم،  کــه  تلقــی می شــود.قابل توجــه اســت 

ارزیابی های صورت گرفته از ســوی ســازمان مدیریت صنعتی 

کشور، باالترین رتبه فروش با ثبت1468617  میلیارد ریال به 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق گرفته که رشدی 

65۰۰64 میلیاردریالی نســبت به ســال گذشــته را ثبت کرده 

است.

همچنین در این رده بندی، بیشــترین ســودآوری با ثبت 

687858 میلیارد ریال در حالی به شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیــج فــارس تعلق گرفت که رشــدی 3988۰5 میلیارد ریالی 

را نســبت به ســال گذشــته داشته اســت.بر این اساس بدون 

کمتریــن اغــراق می تــوان شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج 

فــارس را بازویــی توانمنــد برای اقتصاد کشــور محســوب کرد.

صادرات که اصلی ترین وجه مزیتی برای نهادهای تولید کشور 

مــورد ارزیابــی قرار می گیرد نیز یکی از مهم ترین و مطلوبترین 

عملکردهای هلدینگ خلیج فارس است.هم اکنون با اهتمام 

شــبانه روزی مدیریــت ایــن شــرکت، هلدینــگ خلیج فــارس با 

بیشــترین صــادرات بــا ثبــت ۲646۲7۰ هــزار دالر بــه خــود را 

در اقتصاد ایران موفق تر جلوه داده اســت. چنین دســتاوردی 

بــدان مفهــوم اســت کــه اختالف این شــرکت با رتبــه دوم این 

رده بندی 17۰5۰16 هزار دالر است که طبعا عددی خیره کننده 

خواهد بود.این شــرکت در عین حال امســال رتبه اول ارزش 

بــازار در بــازار ســرمایه را با 3۰5۰81۰ میلیارد ریــال از آن خود 

کــرده اســت و بــر این پایــه می توان گفت: همه سیاســت های 

اعمــال شــده بــرای شــرکت های زیــر مجموعــه شــرکت صنایع 

پتروشــیمی خلیــج فــارس موفــق ارزیابــی می شــود.در جهــان 

صنعــت پتروشــیمی و بــه خصــوص در حــوزه پیشــگام بــودن 

ایــن صنعت با شــرکت های بین المللی، هدفمنــدی تاب آوری 

و آمادگــی بــا نگاهــی بــه آینــده آن می توانــد بازارهــای رقابتــی 

را بــه چالــش بکشــد کــه در ایــن خصــوص نیز شــرکت صنایع 

پتروشــیمی خلیــج فــارس دســتاوردهایی بســیار گرانمایــه را 

تصاحب کرده است. رویکرد آینده نگری هلدینگ و برنامه ریزی 

بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده، به خصوص وقتی 

که صنایع کشور تحت تنگناها و محدودیت های تحریمی قرار 

گرفته انــد، یــک آرمــان بســیار مطلــوب تلقی می شــود که این 

مجموعــه در آن نیــز بــه توفیقــات فوق العاده ای دســت یافته 

و موجــب شــده خلــق ارزش افــزوده کــه اقتصادکشــور در این 

دوران ســخت به آن نیازمند اســت، از ســوی این بنگاه معظم 

نمــرات ممتــازی را از آن خود ســازد. بدیــن ترتیــب با توفیقات 

کســب شــده، می توان اذعان کرد صنعت پتروشــیمی کشــور 

می تواند از درس آموخته های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس استفاده های فراوانی داشته باشد و الگوهای آن را برای 

رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی مورد حمایت قرار دهد.

در جهان صنعت پتروشیمی و به خصوص در 
حوزه پیشگام بودن این صنعت با شرکت های 
بین المللی، هدفمندی تاب آوری و آمادگی با 

نگاهی به آینده آن می تواند بازارهای رقابتی را 
به چالش بکشد که در این خصوص نیز شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس دستاوردهایی 

بسیار گرانمایه را تصاحب کرده است
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درخشش پتـروشیمی پـارس مرهـون ترسیم 
هدفگذاری های حرفه ای

صنعت پتروشیمی ایران طی سال های اخیر موفقیت های 

فراوانی را از آن خود کرده که در این میان شرکت پتروشیمی 

پارس درخشش های فراوانی را به رخ کشیده است.

پیشرفت های صنعتی و تولیدی شرکت پتروشیمی پارس 

در همــه عرصه هــای حــوزه تولید، کیفیت، فروش، صــادرات و 

از همه آنها مهمتر »بهره وری« مقوله ای است که فعاالن این 

صنعت به آن غبطه می خورند.

ایــن درخشــش ها بــا اتــکا بــه آخریــن رویدادهــای خبری 

منتشر شده، شرکت پتروشیمی پارس را در صدر توانمندی های 

شرکت های ایرانی نشان می دهد.

وقتی پتروشــیمی پارس توفیق می یابد که رتبه نخســت 

بهــره وری کل عوامــل در گــروه فرآورده هــای نفتــی و همچنین 

رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش را کسب کند، طبعا این 

پیروزی ها، کارنامه پر افتخار این مجموعه بزرگ صنعتی کشور 

را پربارتر خواهد کرد.رویداد مهم بیســت و چهارمین همایش 

رتبه بنــدی 1۰۰ شــرکت برتــر ایــران )IMI-1۰۰( محملی اســت بر 

ایــن توفیقــات کــه بــر اســاس آن امســال شــرکت پتروشــیمی 

پــارس، موثــر بودن فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود را در 

آن بــه نمایــش می گذارد. اخبار منتشــر شــده در حوزه صنعت 

پتروشــیمی ایران مبین این موضوع هســتند که این رتبه بندی 

که 5۰۰ شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور را معرفی 

می کند؛ با هدف معرفی و شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی 

و گروه های صنعتی، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی انجام 

شده و در این ارزیابی، شرکت های برتر بر اساس شاخص هایی 

ســودآوری«،  »بیشــترین  فــروش«،  »بیشــترین  همچــون 

»باالترین ارزش بازار«، »باالترین ارزش افزوده«، »بیشترین 

دارایــی«، »باالتریــن اشــتغال زایی«، »باالتریــن بهــره وری کل 

عوامل«، »شاخص های اندازه و رشد شرکت«، »شاخص های 

صادرات«، »شــاخص های نقدینگی«، »شاخص های بدهی« 

بــزرگ  می شــوند.مجموعه  معرفــی  بــازار«  »شــاخص های  و 

پتروشیمی پارس که در روز ۲ اسفند 1377 تاسیس و به نام 

شرکت پتروشیمی عسلویه به ثبت رسیده و فعالیت های مؤثر 

آن بــا تشــکیل هیات مدیره جدیــد از تاریخ 78/۰7/1۰ شــروع 

شــد هــم اکنــون به عنــوان غولــی در صنعت پتروشــیمی ایران 

شناخته می شود و اغراق آمیز نبودن این گفته زمانی به اثبات 

می رســد کــه بدانیــم در تاریخچــه ایــن شــرکت هر روز رشــد و 

توسعه به عینه مشاهده شده است.

بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شــده میزان صادرات 

و فــروش داخلــی در ســال 1396، میــزان فــروش داخلــی ایــن 

شــرکت  55 هزارتــنLPG، فــروش داخلی گســولین  113 هزار 

تن، فروش داخلی اتان  1 میلیون 43۲ هزار تن، میزان فروش 

داخلــی اســتایرن منومــر۲89 هزار تن، فــروش داخلی مخلوط 

بنزن و تولوئن 16 هزارتن،میزان صادرات LPG: 1 میلیون ۲64 

هــزار تــن و میــزان صادرات اســتایرن منومر این شــرکت، ۲46 

هزار تن بوده است.

ایــن ارقــام بدیــن جهــت مــورد مداقــه قــرار گرفتــه اســت 

پــارس  پتروشــیمی  شــده  کســب  موفقیت هــای  بدانیــم  کــه 

مرهــون همیــن خروجی هــای پــر مزیت در صنعت پتروشــیمی 

کشــور اســت و طبعا این شــرکت در مجموعه بزرگ هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس به عنوان ستاره ای درخشان به چشم 

می آید.این شرکت از بدو شروع فعالیت، نقشه راه خود را به 

گونه ای دقیق ترسیم کرد تا بر اساس آن سهامداران خود را از 

سودهایی که به دست می آورد خرسند و منتفع سازد. نگاهی 

بــه ســیر صعودی تولیــدات و ارزش آفرینی هــای پولی آن مبین 

همیــن نکتــه اســت. طیف متنوعــی از محصوالت پتروشــیمی 

مانند محصوالت پاالیشگاهی اتان، پروپان، بوتان، گسولین و 

همچنین دیگر محصوالت پتروشیمی مثل اتیل بنزن، استایرن 

منومــر و مخلوط بنزن تولوئن، باعث شــد بــازار رقابتی داخلی 

و خارجــی نیــز پتروشــیمی پــارس را بــه عنوان یــک برند معتبر 

ایرانی بشناسند.

همانگونــه کــه مدیــران ارشــد پــارس بــه آن تاکیــد دارنــد 

و در شــرایطی کــه میــزان تقاضــا در ایــران بــرای محصــوالت 

پتروشــیمی پــارس حکــم می کنــد، اولویــت ایــن مجتمــع بزرگ 

پتروشیمی کشــور، تامین کلیه نیازمندی های مصرف کنندگان 

داخلــی موجــود در زنجیــره ارزش، همراســتا بــا سیاســت های 

اقتصاد مقاومتی است، صد درصد محصوالت اتان، اتیل بنزن، 

مخلــوط بنــزن وتولوئن و گســولین، 38 درصد از کل محصول 

اســتایرن تولیــدی،1 درصــد از کل محصــول LPG تولیــدی، این 

تقاضای بازار را به بهترن نحو ممکن پاسخ می دهند و این روند 

همچنان به مطلوبترین شکل ممکن ادامه دارد.

در حــوزه بین الملــل نیــز پتروشــیمی پــارس رویکردهــای 

قابل تاملی را در دســتور کار خود قرار داده اســت. اســتفاده از 

شرکت های متعدد کارگزار مجرب وتوانمند، جهت بازاریابی و 

صادرات، مطالعات مستمر و منسجم بازار، جهت شناسایی و 

ارتباط با بازارها و مشــتریان جدید و اســتفاده از سیســتم های 

نرم افزاری و سامانه های یکپارچه، جهت تسریع فرایند صادرات 

 محصــوالت، مولفه هایــی اســت کــه بــه طریقــی هوشــمندانه 

مد نظر پتروشیمی پارس قرار گرفته است و بی شک درخشش 

پتروشــیمی پــارس، مرهــون ترســیم هدفگذاری هــای حرفــه ای 

مدیران آن است.

اقتصــاد مقاومتــی و توســعه تولید و صــادرات که همواره 

از ســوی مقــام معظــم رهبری به عنوان یک سیاســت مطلوب 

مورد تاکید قرار گرفته، با محورهایی مانند استفاده حداکثری 

از ظرفیت هــای تولیــد، بومی ســازی مــواد شــیمیایی مــورد نیاز 

بــا حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان، خودبــاوری ســاخت 

تجهیــزات و لــوازم یدکــی بــا اتکا به تــوان داخلی در مهندســی 

معکوس پیشگامی شرکت پتروشیمی پارس را عیان تر ساخته 

اســت و بی تردیــد چنین رویکردی توفیقــات بیش از پیش این 

مجموعه بزرگ صنعت پتروشیمی ایران را رقم خواهد زد.
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پتروشیمی اروند، ققنوسی که از دل خاکستر تحریم 
سر بلند بیرون آمد

ثبــت رکوردهــای جدیــد در تولید و فــروش محصوالت 

پتروشــیمی در صنعــت پتروشــیمی ایــران ســرفصلی حائــز 

اهمیت است که معاون وزیر نفت آن را شاخصه ای بسیار 

پراهمیت برای شرکت پتروشیمی اروند می داند.

وقتی مهر تاییدی از این دســت از ســوی متخصصان به 

پتروشــیمی ارونــد زده می شــود می تــوان توفیقات ســال های 

گذشته تا به امروز این شرکت را اثبات شده دانست.

شــرکت پتروشــیمی ارونــد، یکــی از بزرگتریــن بازوهــای 

فعــال زنجیره هــای تولیــد کلــر در دنیا اســت به طــوری که به 

تعبیــر حســن نشــان زاده، مدیرعامــل ایــن شــرکت از ســال 

۲۰۰3 که شرکت پتروشیمی اروند تولید خود را آغاز کرده جز 

بزرگترین مجتمع های تولیدکننده کلر قرار گرفته و اکنون در 

بین 1۰ مجتمع بزرگ تولیدکننده کلر دنیا خود را شناســانده 

است. 

بســیاری از دیگر شــرکت های حوزه پتروشــیمی از سوی 

شرکت پتروشیمی اروند تغذیه می شوند. شرکت هایی مانند 

ارونــد، غدیــر، خوزســتان، کارون، و پــی وی ســی بنــدر امــام 

خوراک کلر خود را از اروند می گیرند.

این شرکت با ظرفیت تولید 585 هزار تنی خود در سال 

در صدر تولیدکنندگان این محصول پربازده قرار گرفته است؛ 

چــرا کــه درســت در وقتی کــه ظرفیت تولید ایــن محصول در 

ســکوی 6۰ درصــد  قــرار داشــت، ارونــد آن را با تالش های پی 

در پی خود به 85 درصد رساند و این اتفاق فرخنده در حالی 

رخ داد که اروند سال 99 را سالی طالیی برای خود دانست.

اروند وقتی دریافت که بخش عظیمی از مجموعه های 

پتروشــیمی کشــور به دریافت تولیدات آن نیاز دارند، بخش 

تعمیــر و نگهداری و نوســازی تکنولوژیــک خود را به نحوی به 

انجام رساند که تا 5 تا8سال آینده نیازی به اورهال مجدد و 

کلی نداشته باشد.

ارونــد  پتروشــیمی  بــرای  مانعــی  ظالمانــه  تحریم هــای 

محســوب نشــد و این مجموعه با بهره گیری مطلوب از توان 

 و تولید داخلی توانســت درب واردات را بر روی خود ببندد و 

در کمال بهره وری به خود متکی باشد.

بر همین اساس هم هست که این مجموعه هم اینک 

در تدارک توسعه هرچه بیشتر کارخانه پی وی سی که قلب 

تپنده نیازهای صنایع پایین دست است، قرار گرفته است. 

ســود انباشــته 5هزار میلیارد تومانی و همچنین ســود 

بــدون مالیــات 8۲۰۰ میلیــارد تومانــی و رقــم ســود بــا مالیات 

63۰۰ تومانی پتروشیمی اروند، نشانگر این است که اهداف 

عالیه این مجموعه همچون درختی پربار به ثمر رسیده است. 

پتروشــیمی اروند ســال گذشــته)99( در تولید، رکوردی 

خیره کننــده داشــت و دو میلیــون و پنجــاه هــزار تن محصول 

تولید کرد و این در حالی بود که به نســبت ســال پیش از آن 

رشدی 6درصدی را از آن خود کرد. 9 ماه از سال نگذشته بود 

کــه پتروشــیمی اروند خبر از فروش 13۰ میلیــون دالری خود 

داد که باز در مقایســه ســال قبل از آن 3 برابر شــد و این در 

حالــی بــود کــه این مجتمع بزرگ تولیــدی 97 درصد ارز تعلق 

گرفته به خود را به سامانه نیما تحویل داد. 

تنهــا تولیدکننــده مــواد اولیــه چــرم در منطقــه در حــال 

حاضر در ظرفیت 1.۲ میلیون تنی پی وی ســی بســر می برد و 

ایــن محصــوالت را به قیمت 8۰۰ دالر به فروش می رســاند و 

این در حالی است که در بازار جهانی و منطقه ای این قیمت 

گاه تا باالی یکهزار دالر نیز رسیده است. 

شــرکت  چنــد  خــوراک  تامیــن  کنــار  در  شــرکت  ایــن 

پتروشــیمی منطقــه، اکنــون بیــش از 4۰۰ مشــتری دارد و 7۰ 

درصد محصول خود را در داخل کشــور به فروش می رســاند 

کــه نیــاز صنایــع کابــل، دارو، چــرم مصنوعــی، ســاختمان، 

کشــاورزی، خــودرو و… را برطــرف می کنــد و 3۰ درصــد دیگــر 

از محصــوالت خــود را بــا هدف تامین ارز مورد نیاز کشــور در 

رینگ خارجی عرضه می کند.

موفقیت هــای پــی در پــی شــرکت پتروشــیمی ارونــد را 

نمایندگان مجلس نیز تایید کرده اند.این نمایندگان معتقدند 

بنابر مشاهداتشــان، تولید بی وقفه و ارزآور این مجموعه به 

اقتصــاد کشــور کمک های شــایان توجهــی کرده اســت. اروند 

هــم اکنــون 1۰۰ درصــد نیــاز واحدهــای چــرم ســازی را پاســخ 

داده اســت، در حالیکــه تــا همیــن چنــدی پیش بخــش قابل 

مالحظــه ای از ایــن مــواد اولیــه از کشــورهای خارجــی تامیــن 

می شــد و بر این اســاس، ارز قابل تاملی نیز از کشــور خارج 

می شد که به نفع اقتصاد امروز ایران نبود.

 پازل توفیقات پتروشیمی اروند در عین حال با کسب 

رتبه های برتر کامل شــد. با این همه مدیر عامل این شــرکت 

این موفقیت ها را به مفهوم توفیق کامل صنعت پتروشیمی 

کشور تلقی نمی کند و معتقد است علیرغم آنکه 11۰ سال از 

اکتشــاف نفت و گاز در ایران می گذرد و جایگاه دوم و ســوم 

انــرژی در دنیــا را دارد، امــا متاســفانه صنعــت پتروشــیمی و 

سرعت رشد آن نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. 

نشــان زاده بیــان می کنــد کــه »در کنــار منابع خــدادادی 

عظیــم، کشــور مــا تنهــا ۲.5 درصــد از حجــم تنــاژی صنعــت 

پتروشیمی جهان و تنها چهار دهم درصد این صنعت از نظر 

ریالی را به خود اختصاص داده است که می طلبد با توجه به 

آنکه صنعت پتروشــیمی در کشور بیشــترین ارزش افزوده را 

خلق می کند، تمام ارکان نظام پشــت این صنعت قرار گیرند 

و به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور از آن بهره ببرند.«

وی در عین حال با اشاره به جایگاه مجتمع پتروشیمی 

اروند در صنعت پتروشیمی دنیا تصریح می کند که مجموعه 

تحت مدیریتش در حال حاضر به عنوان دومین تولیدکننده 

شرکت پتروشیمی اروند یکی از بزرگترین 
بازوهای فعال زنجیره های تولید کلر در دنیا 

است به طوری که به تعبیر حسن نشان زاده 
مدیرعامل این شرکت از سال 2003 که شرکت 

پتروشیمی اروند تولید خود را آغاز کرده جز 
بزرگترین مجتمع های تولیدکننده کلر قرار گرفته 
و اکنون در بین 10 مجتمع بزرگ تولیدکننده کلر 

دنیا خود را شناسانده است
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شرکت پتروشیمی اروند در بزنگاه تحریم های 

گسترده غرب، به مانند ققنوسی که سر از 

خاکستر در می آورد پیکره ارزش آفرین خود 

را از گزند تنگناهای تحمیل شده محفوظ نگه 

می دارد و افتخاری دیگر به ویترین افتخارات 

صنعت پتروشیمی کشور می افزاید

زنجیره PVC خاورمیانه حدود ۰/7 درصد پی وی ســی و ۰/7 

درصد کلر دنیا را تامین می کند.

این فعال صنعت پتروشیمی وضع پیشین این شرکت 

را مــورد اشــاره قــرار می دهــد و می گویــد: »ما بعــد از اصالح 

ســاختار مالی خود در شــرکت توانستیم برنامه حضور خود 

در بــورس را عملیاتــی کنیــم؛ امــا دلیــل تاخیــر عرضــه اروند 

در بــورس التهابــات و نوســاناتی بــود کــه وجــود داشــت. 

ســهامداران مــا تقاضا داشــتند که زمان عرضــه در بورس به 

وقتی موکول شــود که این التهابــات پایان یابد.«مدیرعامل 

شرکت پتروشیمی اروند همچنین تصریح می کند: »بیش از 

6-7 سال از راه اندازی این مجتمع گذشته بود ولی همچنان 

زیــان ده بــود؛ امــا ایــن بدهی هــای کالن خاتمــه یافــت و هم 

اینــک نــه ســهامداران و نه بانک ها هیچکدام از پتروشــیمی 

اروند طلبی ندارند.«

وی در دیــدار بــا هیــات اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 

اظهــار مــی دارد که در صنعت پتروشــیمی حــدود ۲۲ درصد از 

کشور عربستان عقب هستیم. در واقع عربستان 45 درصد 

پتروشــیمی خاورمیانه را در اختیار دارد درحالیکه ســهم ایران 

در خاورمیانه تنها ۲۲ درصد است و در محصول پی وی سی 

نیز بعد از عربستان در جایگاه دوم خاورمیانه قرار داریم که با 

توجه به ظرفیت های موجود باید شــتاب بیشتری به توسعه 

این صنعت دهیم.  

چنیــن حساســیت هوشــمندانه ای در مدیــران صنعتــی 

کشور کمتر دیده می شود به این دلیل که نشان زاده معتقد 

از  ایــران در صنعــت پتروشــیمی حــدود ۲۲ درصــد  اســت: 

کشــور عربستان عقب اســت و در واقع عربستان 45 درصد 

پتروشــیمی خاورمیانه را در اختیار دارد درحالیکه ســهم ایران 

در خاورمیانه تنها ۲۲ درصد است و در محصول پی وی سی 

نیز ایران بعد از عربستان در جایگاه دوم خاورمیانه قرار دارد 

کــه بــا توجــه به ظرفیت های موجود باید شــتاب بیشــتری به 

توسعه این صنعت داده شود.

مدیرعامــل پتروشــیمی ارونــد در ایــن دیــدار بــا تشــریح 

شــرایط پــس از اعمــال تحریم هــای یکجانبــه علیــه صنعــت 

پتروشیمی کشور می گوید که  در سال های گذشته تحریم ها 

باعث تالطم و ایجاد مشــکل برای صنعت پتروشــیمی شــد، 

امــا ایــن صنعت به دلیــل چابکی و تنوع محصول و نیازمندی 

جهانی در ادامه، کمترین اثر را از تحریم داشته است. 

او در عیــن حــال خطــاب بــه مقامــات ارشــد حــوزه 

دیپلماسی کشور می گوید که صنعتگران حوزه پتروشیمی 

از رایزنــان اقتصــادی کشــور توقــع دارنــد کــه فراینــد تهیــه 

تکنولــوژی، کاتالیســت و مــواد شــیمیایی تســهیل شــود تا 

بتــوان از ســرمایه گذاری کشــورهای صاحب تکنولــوژی نیز 

بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان خــط مقــدم 

جنــگ اقتصــادی بهــره گرفــت.وی با تشــریح وضع شــرکت 

پتروشــیمی ارونــد در ســال های پــس از تحریــم می گویــد: 

اکنون در پتروشیمی اروند پس از رسیدن به تولید ایده آل، 

برنامــه توســعه مجتمــع را داریــم کــه بــا احداث یــک واحد 

دیگــر ظرفیــت مجتمــع را 8۰۰ هزارتــن افزایــش خواهیــم 

داد کــه البتــه رســیدن بــه این هــدف نیازمند دســتیابی به 

تکنولوژی های چندگانه اســت تا قدرت چانه زنی باالتری را 

در مذاکرات اقتصادی داشته باشیم. 

بدیــن ترتیــب می توان گفت: شــرکت پتروشــیمی اروند 

در بزنــگاه تحریم هــای گســترده غرب، به مانند ققنوســی که 

ســر از خاکســتر در می آورد پیکره ارزش آفرین خود را از گزند 

تنگناهای تحمیل شده محفوظ نگه می دارد و افتخاری دیگر 

به ویترین افتخارات صنعت پتروشیمی کشور می افزاید.
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درخشش دستاوردهای جهادگران پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در صنعت نفت کشور

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس ضمــن 

تشریح اقدامات برجسته  یک ساله این شرکت در دهه مبارک 

فجــر انقالب اســالمی از درخشــش دســتاوردهای جهادگران 

ابرپاالیشــگاه میعانات گازی جهان در راســتای پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها برای رونق تولید خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت 

ســتاره خلیج فــارس، محمدعلــی دادور ضمــن گرامیداشــت یاد 

و خاطــره بنیانگــذار انقالب اســالمی حضرت امــام خمینی )ره( 

و شــهدای جلیل القــدر ایــران اســالمی بــا تبریــک بــه مناســبت 

فرارســیدن بهــار پیــروزی انقــالب و دهــه مبــارك فجــر، اظهــار 

کرد: دهه مبارک فجر ایام هللا اســت و مصداق بارز آیه شــریفه 

»وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَْشرٍ« است، روزهایی که یادآور پایان استبداد 

و مداخلــه نظــام ســلطه در کشــوری اســت کــه مــردم آن در راه 

اســتقالل و آزادی بــا تــالش و جهــاد فراگیر به رغــم همه موانع 

و کارشکنی ها، تحقق عملی آن را به جهانیان اثبات کردند.

وی ادامه داد: بدخواهان نظام جمهوری اسالمی همچنان 

بــه شــیوه های مختلف در پی ممانعت از تحقــق اهداف نظام، 

بالندگــی و پیشــرفت کشــور هســتند و تحریم هــای اقتصــادی 

ظالمانه نمونه بارزی از این بدخواهی ها از جانب نظام ســلطه 

است.

دادور افزود: در این شــرایط پرســنل شــرکت نفت ســتاره 

خلیج فــارس کــه همواره بــا مجاهدت و تالش در پی اســتقالل 

و خودکفایی ایران اســالمی در تأمین فرآورده های اســتراتژیک 

سبد سوخت کشور بوده اند به مانند گذشته با پشتکار و درک 

وظیفــه  خطیــر خــود در حفاظــت از امنیــت ســبد انرژی کشــور 

اقدامات ســترگ دیگری را رقم زدند تا ایران اســالمی همچنان 

عالوه بر خودکفایی در بازارهای صادراتی نیز بدرخشد.

درخشش در بازارهای شرق آسیا

وی عنوان کرد: حفظ موقعیت اســتراتژیک شــرکت، رشد 

و گسترش فعالیت های صادراتی در سطح بازار رقابتی موجود 

بــا مذاکــره و تقویت کانال های بازاریابی بــرای ورود به بازارهای 

شــرق آســیا و ایجــاد فرصــت جــذب مشــتریان جدیــد، تأثیر به 

ســزایی در تســهیل رونــد ارزآوری بــه میهــن اســالمی مان و بــه 

دنبــال آن دســتیابی بــه اهداف ارزشــمند شــرکت نفت ســتاره 

خلیج فارس داشته است.

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیج فارس با اشــاره به 

نقش مؤثر ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان در تعیین قیمت 

فرآورده های ویژه در رینگ بین الملل بورس انرژی اشاره و اضافه 

کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به سبب مقیاس تولید و 

تنوع فرآورده، نقشی تعیین کننده در بازار دارد و در مدت اخیر 

بــه ســبب حجــم تولید، با تــوان و عملکــرد خوب کارگــروه ویژه 

قیمت گذاری فرآورده و به کارگیری از الگوریتم های نوین جهانی 

بــرای پیش بینــی قیمت هــا، برنامه ریزی مــدون و تحلیل و رصد 

بازار هدف، موفق به عرضه دو فرآورده ویژه در رینگ بین الملل 

این بازار انرژی شده است.

وی ادامــه داد: ایــن دســتاورد را مدیــون تــالش تمامــی 

همکارانمــان در پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره خلیج فــارس 

در راســتای تقویت ورود به بازارهای بزرگ بین المللی، افزایش 

تحریم هــای  دوران  در  ایرانــی  فرآورده هــای  فــروش  مارجیــن 

ظالمانه و استفاده از تمام ظرفیت های صادراتی کشور هستیم 

کــه علی رغم تمامی فشــارهای جهانی، با حداکثــر بهره گیری از 

توان، تخصص و تعهد خود توانسته اند به آن دست پیدا کنند.

اجــرای موفقیت آمیــز فــاز دوم طــرح افزایــش ظرفیــت 

پاالیشگاه

دادور، اجرای موفقیت آمیز فاز دوم طرح افزایش ظرفیت 

پاالیشــگاه را از جمله گام ها و دســتاوردهای ارزشــمند امســال 

برشــمرد و افزود: اســتمرار تولید در این پاالیشگاه و نیاز کشور 

به اســتحصال حداکثری گاز از میدان  مشــترک پارس جنوبی و 

همچنین تأمین امنیت ســبد ســوخت، امری حیاتی در صنعت 

نفت کشور به شمار می رود که با تکیه بر توان فنی و کارگروهی 

جوانان متخصص ایرانی در بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی 

جهان در طی سال جاری رقم خورد.

وی با بیان اینکه در اجرای این پروژه کلیدی در پاالیشگاه 

ســتاره خلیج فــارس، طرحــی مبتکرانه برای نخســتین مرتبه در 

صنعت نفت کشور صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در راستای 

تعهــد بــه اســتمرار عملیــات تولید اجــرای تعمیرات اساســی بر 

روی کوره های واحدهای تقطیر بدون از ســرویس خارج شــدن 

واحدهای عملیاتی در راستای پیشگیری از زیان های حاصل از 

توقف تولید نیز صورت گرفت.

حفظ سرمایه های ملی

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس از دیگــر 

و  ضایعــات  کاهــش  بــه  عظیــم  طــرح  ایــن  دســتاوردهای 

مشعل ســوزی در راســتای حفظ ســرمایه های ملی اشــاره کرد و 

گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت پاالیشی ستاره خلیج فارس 

به 455 هزار بشــکه در روز رســید که نســبت به طراحی اولیه 

افزایــش 95 هــزار بشــکه ای ظرفیت را شــاهد هســتیم که این 

دســتاورد منجــر بــه افزایــش بهــره وری و ســودآوری بزرگ ترین 

پاالیشگاه میعانات گازی جهان شده است.

اجرای پروژه ها با تکیه بر توان داخلی

وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون اجرای پروژه های مختلف 

در راســتای بهبود فرآیندها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 

جریان است که می تواند به پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در 

ذخیره سازی و انتقال فرآورده  کمک شایانی کند.

دادور تصریــح کــرد: در اجــرای پروژه هــا، هدف گــذاری مــا 

در ایــن راســتا بــوده اســت کــه با تکیه  بــر دانش بومــی و القای 

 اجرای پروژه های مختلف در راستای بهبود 

فرآیندها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

در جریان است که می تواند به پشتیبانی 

از تولید و مانع زدایی در ذخیره سازی و 

انتقال فرآورده  کمک شایانی کند
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خودبــاوری در تولیدکننــدگان ایرانــی بــا همــکاری شــرکت های 

توانمند داخلی و طرح های در دست اقدام را پیش ببریم.

رفع آسیب دیدگی خط لوله انتقال میعانات گازی

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در بارندگی هــای هفته هــای 

گذشــته در اســتان و ورود ســیالب بــه مســیر خط لولــه انتقال 

میعانات گازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با توجه به فشار 

وارده ایــن خــط دچار آســیب دیدگی شــد، ابــراز کــرد: قرارگیری 

لوله هــا در مســیر ســیالب، عملیــات رفــع آســیب دیدگی را بــا 

دشــواری های فراوانی رو به رو کرده بود و متخصصان شــرکت 

نفــت ســتاره خلیــج فــارس بــا اقدامــات جهــادی بــی وقفــه در 

چندین شبانه روز عملیات اتصال این خط لوله را اجرایی کردند 

تــا دریافــت میعانــات گازی از میدان مشــترک پــارس جنوبی از 

سرگیری شود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اظهار کرد: با 

وجود این، شرایط عملیات تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

لحظــه ای بــا وقفــه رو بــه رو نشــد و روزانــه بالغ بــر 43 میلیون 

لیتــر بنزیــن تولیــدی خــود را بــه شــرکت ملی پاالیــش و پخش 

فرآورده های نفتی تحویل داد.

وی یکــی از وظایــف پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس را 

برداشت صیانتی از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تصریح 

کــرد و خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت یــک کشــتی میعانــات 

گازی را از مخــازن ایــن میادیــن بارگیــری کردنــد و بــا هماهنگی 

و برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه بــا مدیریــت نظــارت بر تولید 

و امــور بین الملــل وزارت نفــت، برداشــت میعانــات گازی را در 

ســطح مطلــوب حفــظ کردیــم تــا فشــار گاز طبیعــی در کشــور 

 بــا توجــه بــه فصــل زمســتان و نیــاز هم وطنــان بــا افــت مواجه 

نشود.

توجه به توسعه  پایدار

دادور افزود: شرکت نفت ستاره خلیج فارس هم راستا با 

اهداف عالی نظام همواره تالش داشــته اســت تا وظایف خود 

را به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در قبال 

جامعــه به ویــژه مــردم هرمزگان ایفا کنــد، افزود: تــالش خود را 

در تحقــق توســعه ی پایــدار اجرایــی کرده ایــم و امیدواریــم ایــن 

اقدامــات بــه افزایــش رضایــت عمومی، بــاال رفتن ســرمایه های 

اجتماعــی و کیفی ســازی خدمــات ارائه شــده بــه مــردم ایــران و 

دریادالن هرمزگانی بیانجامد.

ساخت منازل مسکونی مناطق زلزله زده

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس به تشــریح 

اقدامات این شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

پرداخــت و عنــوان کــرد: پس از وقــوع زلزله های مهیب اخیر در 

شهر فین، از ساعات اولیه وقوع زمین لرزه با هماهنگی و طبق 

نیازسنجی صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران استان 

هرمــزگان امدادرســانی به ســاکنان این مناطق را آغــاز کردیم و 

با اعزام انواع ماشــین آالت ســبک، ســنگین و راه ســازی و ارائه 

خدمات امدادی و پشــتیبانی به ســاکنان نواحــی زلزله زده پس 

از آواربرداری هــا، ســاخت ضرب االجــل واحدهــای مســکونی در 

روســتاهای گیشــان غربــی و زرتــو را اجرایی کردیم کــه روند آن 

از پیشرفت قابل توجهی در این مدت برخوردار بوده است.

وی در تشریح دیگر اقدامات در زمینه ایفای مسئولیت های 

اجتماعی اضافه کرد: ادامه ی ساخت بیمارستان ۲64 تختخوابی 

نفت ستاره خلیج فارس، اهدای بیش از ۲4۰ تخت بیمارستانی، 

1۰ تخت ICU، 1۰ دستگاه مانیتور عالئم حیاتی بیمار، 16 دستگاه 

ساکشن جراحی و دو دستگاه بالدگاز به شبکه ی درمان هرمزگان، 

راه اندازی بزرگ ترین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در شهر 

بندرعبــاس، بازســازی و تجهیز درمانگاه فرهنگیــان بندرعباس و 

کاهش بار مراجعات بر شــبکه درمانی شــهر بندرعباس با ایجاد 

مرکز تخصصی درمان پاالیشــگاه از جمله دیگر اقدامات مهم در 

این حوزه به شمار می رود.

دادور ادامه داد: حمایت از برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر 

والیبال ســاحلی کشــور در بندرعباس، حمایت از برگزاری ســی 

و ســومین جشــنواره تئاتر هرمزگان، مشــارکت در اجرای طرح 

پیک ســایی شــبکه بــرق بندرعباس، تأمین بــرق و آب موردنیاز 

آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس و ده ها اقدام 

دیگر نشان از جدیت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایجاد 

توســعه  پایــدار در جنــوب کشــور و نــگاه ویژه بــه جوامع محلی 

است.

حفاظت از محیط زیست

دادور، شرکت نفت ستاره خلیج فارس را پیشگام در حفظ 

محیط زیست خواند و افزود: یکی از مهم ترین سنجش هایی که 

صنایع نفتی در دوران اخیر در دستور کار خود دارند، مدیریت 

ســبز اســت. مدیریت ســبز به مفهوم همگرایی مسئولیت های 

اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی است که این رویکرد 

در چند بعد قابل اندازه گیری و کنترل است.

وی ادامــه داد: حوزه هایــی ماننــد انــرژی، آب، تجهیــزات 

اداری، حمل ونقل، پسماند، مواد اولیه و ... همواره در شرکت 

نفــت ســتاره خلیج فــارس پایــش و بهینه ســازی می شــوند و بــا 

تکیه بر رویکرد مدیریت ســبز با مصرف بهینه منابع و کاهش 

حداکثری آلودگی ها امســال نیز موفق به اخذ گواهی مدیریت 

سبز شدیم.

تمرکز کامل منابع مالی در استان هرمزگان

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس با بیان اینکه 

در حــال حاضــر مــا بــا بســیاری از بانک هــای اســتان هرمــزگان 

همــکاری نزدیــک و مــراودات قابــل توجهــی داریــم، اضافه کرد: 

این پاالیشــگاه با اتکا به توان نیروهای متخصص و مهندســان 

ماهر داخلی توانســته اســت عالوه بر ایفای نقش عظیم خود 

در صادرات انواع فرآورده های نفتی، با تمرکز کامل منابع مالی 

خــود در اســتان هرمــزگان، الگوی بی نظیری برای ســایر صنایع 

فعال در استان باشد.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه انتقــال پرونده مالیاتی شــرکت 

نفــت ســتاره خلیج فــارس بــه اســتان هرمــزگان از ابتدای ســال 

14۰۰، اظهــار کــرد: شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس به عنوان 

بزرگ ترین بنگاه اقتصادی هرمزگان از ابتدای سال تاکنون بیش 

از 15/8 هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به 

ً به صورت  مجمــوع وصولی هــای مالیاتی اســتان افزوده و عمــال

غیرمستقیم منابع بسیاری را در اختیار توسعه و آبادانی استان 

قرار داده است.
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اختصاص ۳5هزار میلیارد ریال برای تامین زیرساخت های 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیـج فـارس

بــا اعتبــاری بالــغ بــر 35هــزار میلیــارد ریال بــرای تامین 

زیرســاخت های موردنیاز، ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شتاب بیشتری می گیرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقه ویــژه اقتصــادی خلیج 

فــارس، مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس با تایید 

مطلــب فــوق درباره اعتباری بالغ بر 35هــزار میلیارد ریال برای 

تامین زیرساخت های موردنیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی 

توضیح داد: این اعتبار برای تامین زیرساخت های ۲5۰۰هکتار 

ســایت توســعه منطقــه ویــژه طــی بــازه زمانــی 4الــی 5ســاله 

اختصاص یافته است.

توســعه زیرســاخت های ایــن ناحیــه، شــامل آب، بــرق و 

روشــنایی، گاز، خطــوط ارتباطــی، جمــع آوری آبهــای ســطحی و 

پست برق و … به طورکلی تمامی نیازهای بخش خصوصی برای 

ورود عملی و سرمایه گذاری در منطقه ویژه را تامین می سازد.

از 45۰۰هکتــار مســاحت منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس، فضایی بالغ بر ۲5۰۰هکتار سایت 

توسعه، دارای توپوگرافی بسیار خشنی است که مدت هاست 

از لحــاظ فراهم ســازی زیرســاخت ها و یوتیلیتــی در دســتور کار 

ایمیدرو و منطقه ویژه قرار گرفته است.

دکتــر حســن خلج طهرانــی در این باره افــزود: با همکاری 

و موافقت روســای ســابق و فعلی ایمیدرو با تزریق این اعتبار، 

رونقی جدی در مسیر جذب سرمایه ها ایجاد می شود.

جزئیات اجرای طرح تامین زیرساخت های سایت توسعه 

و برنامه زمان بندی، پیش بینی و به ایمیدرو ارائه شده است.

خلج طهرانی با اشاره به اخذ مصوبه کمیته سرمایه گذاری 

و مصوبــه مدیریت ها و معاونت های تخصصــی، ابراز امیدواری 

کرد: این اقدام به سرعت اجرایی شود.

ارتقــا زیرســاخت های پدافنــد غیرعامــل بــرای افزایــش 

اطمینان خاطر سرمایه گذاران

از ســوی دیگــر مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج 

فارس در نشست با سردار محسن ساسانی، جانشین رئیس 

ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور، بــر اهمیت آمــوزش مدیران 

در حــوزه  پدافنــد غیرعامــل تأکیــد کــرد و گفت: یکــی از راه های 

راهکارهــای  مهم تریــن  از  و  ســرمایه گذاران  در  اعتمادســازی 

افزایش سرمایه پذیری توجه بیشتر به مباحث پدافند غیرعامل 

است.

خلج طهرانی، همچنین با تأکید بر اهمیت مباحث حوزه  

پدافند غیرعامل، بیان کرد: همان گونه که برای اجرای طرح های 

توسعه ای پیمانکار آب، گاز و برق جذب می کنیم باید در تمامی 

این حوزه ها گروهی نیز مباحث پدافند غیرعامل را بررسی کنند 

تا خطرات به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: ما در مقابل سرمایه گذارانی که برای تکمیل 

یــک پــروژه تمــام دارایــی خــود را می گذارند، مســئولیت داریم و 

باید اعتماد آنان را جلب کنیم و یکی از راه های اعتمادسازی در 

سرمایه گذاران و از مهم ترین راهکارهای افزایش سرمایه پذیری، 

توجه بیشتر به مباحث پدافند غیرعامل است.

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فارس ســپس 

ضمــن تشــریح اهمیــت پدافنــد غیرعامل برای ایجاد توســعه ی 

اقتصادی، تصریح کرد: در زمینه  پدافند غیرعامل باید مسئله ی 

آموزش را بیش ازپیش مدنظر قرار دهیم.

وی در پایان بر حاکم شدن نگاه تخصصی در حوزه  پدافند 

غیرعامل تأکید کرد و گفت: شــاید برخی از مدیران ما از ســطح 

تهدیــدات آگاه نباشــند؛ امــا باید راهکارهــای مدیریتی در بحث 

آموزش مورد استفاده قرار گیرد تا نگاه تخصصی آنان ارتقا یابد.

سردار محسن ساسانی، جانشین رئیس سازمان پدافند 

غیرعامل کشور چهارم بهمن میهمان منطقه ویژه خلیج فارس 

بود و ضمن بازدید از این منطقه عظیم اقتصادی، نشستی نیز 

با حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج 

فارس و سایر مدیران عامل شرکت های مستقر در این منطقه  

استراتژیک برگزار کرد.

نگاهی کوتاه به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 

فلزی خلیج فارس

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

در کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی در غرب بندر عباس واقع 

شده است. این منطقه در تاریخ 76/1۰/۲4 با نام منطقه ویژه 

اقتصــادی معــادن و فلــزات، بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیران 

تاســیس و از تاریــخ 83/1۲/16 بــه منطقــه ویــژه صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس و ســپس با اضافه شــدن عبارت اقتصادی 

در ابتــدای ســال 88 به منطقــه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 

فلزی خلیج فارس تغییر نام داده اســت.این منطقه با وســعت 

تقریبــی 5۰۰۰ هکتــار در 4 ســایت جنوبــی، میانــی، شــمالی و 

توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی 

و شرکت های سرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری طرح های 

مــورد نظــر بــوده و 3۰۰۰ هکتــار دیگــر در حــال آماده ســازی 

زیرســاخت ها اســت. منطقــه از شــمال بــه کوه هــای پــوالدی 

پاالیشــگاه های هشتم، ســتاره خلیج فارس و هرمز و از جنوب 

به اسکله های تخلیه و بارگیری مواد معدنی و مواد نفتی، آبهای 

آزاد و خلیــج فــارس، از غــرب بــه بندر شــهید رجایی و از شــرق 

بــه نیــروگاه 1۲۰۰ مگاواتــی توانیر و شــهر بندرعبــاس و خطوط 

ریلی مرتبط شــرایط متمایزی را پدید آورده اســت.فراهم آوردن 

شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هدایت آنها در 

جهــت احــداث واحدهــای صنعتــی و معدنی صنایع انــرژی بر و 

فرآوری مواد معدنی و همچنین رشد توسعه اقتصادی، افزایش 

فرصت های شــغلی، افزایش و توسعه فناوری های مدرن حوزه 

تولید، مهارت های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش 

توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی جزء اهداف 

ترســیم شــده منطقــه اســت. فعالیت های شــرکت بــا عملیاتی 

شدن سایت جنوبی و احداث ساختمان های اداری، حصارکشی 

ســایت میانــی، احــداث شــبکه های راه و تاسیســات، هتل پنج 

ستاره خلیج فارس، کارخانجات آب شیرین کن، پل های روگذر 

به محور شهید رجایی و راه آهن شروع و با ادغام شرکت نورد 

بندرعباس )بارکو( و ملحق شــدن اسکله های تخلیه و بارگیری 

مواد معدنی، نفتی و استقرار گمرک با عملیاتی شدن سایت ها 

محقق شد و هم اکنون با توجه به استقرار صنایع بزرگی نظیر 

فوالد – آلومینیوم و سایر صنایع، این منطقه به قطب صنعت 

فوالد، آلومینیوم، آند، تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی و 

انرژی برق تبدیل شده است.
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 رشد ۳.۳ برابری صادرات نفتـی و غیر نفتـی 
طی 10 ماهـه سال 1400

بــا توجــه مدیــر بنــادر و دریانــوردی غــرب هرمــزگان، با 

توجه به فعالیت 24 ســاعته پرســنل بنادر غرب هرمزگان و 

همچنین ایجاد بستری ایمن و اقتصادی برای تولیدکنندگان 

و صادرکننــدگان در 10 ماهــه ســال 1400، شــاهد تخلیــه و 

بارگیری بیش از 8.5 میلیون تن کاالهای نفتی و غیر نفتی، 

رشــد 3.3 برابــری صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی، جهــش 5 

برابری تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی، رشد چشمگیر 65 

درصــدی ترانزیــت نفتــی و غیر نفتی و همچنیــن تردد بیش 

از 22 هزار فروند شناور در بنادر غرب هرمزگان بوده ایم.

دریانــوردی  و  بنــادر  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

بندرلنگه، قاسم عسکری نسب ضمن اشاره به عملکرد بنادر 

غرب استان هرمزگان طی 1۰ ماهه سال »تولید، پشتیبانی ها، 

مانع زدایی هــا« اظهــار کرد: در مجموع 8 میلیــون و 551 هزار 

و 619 تــن انــواع کاال در بنــادر غرب اســتان هرمزگان تخلیه و 

بارگیری شــده اســت که نشان از رشــد 1۰1 درصدی نسبت به 

سال گذشته است.

عســکری نســب افــزود: از مجمــوع عملیــات تخلیــه و 

بارگیری انجام شده، 5 میلیون و 5۲8 هزار و ۲8۲ تن با رشد 

167 درصدی به فرآورده های نفتی اختصاص دارد و همچنین 

3 میلیــون و ۲3 هــزار و 337 تــن کاال های غیر نفتی از جمله 

میــوه و تــره بار، خشــکبار، مــواد معدنی و مصالح ســاختمانی 

به کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر شــده اســت که رشدی 

39 درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته را نشــان 

می دهد.

 رشد 3.3 برابری صادرات نفتی و غیر نفتی

وی میــزان صــادرات کاالهــای نفتی و غیرنفتــی در بنادر 

غــرب هرمــزگان را 5 میلیون و 194 هــزار و 851 تن اعالم کرد 

و گفــت: عمــده این محموله های صادراتی شــامل میــوه و تره 

بار، خشــکبار، مواد معدنی و مصالح ســاختمانی بوده که این 

میزان از صادرات نمایانگر رشد ۲31 درصدی در 1۰ ماهه سال 

جاری است.

عســکری نســب اضافه کرد: از مجموع صادرات نفتی و 

غیرنفتــی انجــام شــده، یک میلیــون و  535 هــزار و ۲35 تن 

با رشد 48 درصدی مربوط به صادرات غیر نفتی و 3 میلیون 

و 659 هــزار و 616 تــن بــه صــادرات نفتــی اختصــاص دارد که 

این میزان از صادرات نفتی نمایانگر رشد 587 درصدی در 1۰ 

ماهه سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« است.

وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش گفــت: از مجمــوع 

عملیــات انجــام شــده، ۲ میلیــون و 988 هــزار و 865 تــن 

فرآورده هــای نفتــی و غیرنفتی با رشــد ۲۲ درصدی به صورت 

رویــه کابوتــاژ )حمل و نقل ســاحلی( در بنادر غــرب هرمزگان 

جابجــا شــد کــه از این میــزان بنادر غــرب هرمزگان بــا کابوتاژ 

یــک میلیــون و 1۲۰ هــزار و ۲11 تــن فــرآورده هــای غیرنفتــی و 

کابوتاژ یک میلیون و 868 هزار و 654 تن  فرآورده های نفتی 

توانست هر دو بخش رشد ۲۲ درصدی در سال جاری داشته 

باشد.

جهــش 5 برابــری تخلیه و بارگیــری کانتینر یخچالی و 

کســب جایگاه نخســت این بخش از عملیات بندری در بین 

بنادر کشور 

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: در 1۰ ماه 

ســال 14۰۰ بــا تخلیــه و بارگیــری 66 هــزار و TEU 1۲8 کانتینر 

یخچالــی بــا تنــاژ 51۰ هزار تن، بنادر غرب هرمزگان توانســت 

رشد 416 درصدی را به ثبت برساند و عملکرد قابل توجهی را 

در ایــن حــوزه تجربه و همچنان جایگاه نخســت در بین بنادر 

کشور در این زمینه داشته باشد.

عسکری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه توانســتیم بــا وجــود 

تحریم ها و وجود ویروس کووید 19 نقش پررنگی را در جهت 

افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری و صادرات کاالهای 

یخچالــی ایفا کنیــم؛ افزود: حجم صادرات کانتینر یخچالی از 

طریــق بنــادر غــرب هرمــزگان طی ســال جــاری 33 هــزار و 64 

TEU می باشد که نسبت به میزان صادرات کانتینر یخچالی 1۰ 

ماه سال 99 رشد ۲55 درصدی را دربر داشته است.

رشد چشمگیر 65 درصدی ترانزیت نفتی و غیر نفتی 

در بنادر غرب هرمزگان و کسب رتبه سوم در بین بنادر کشور 

این مقام مسئول تصریح کرد: طی دوره زمانی یاد شده، 

حجم ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی )که عمده آن محموله 

خودرو بوده اســت( به ۲41 هزار 995 تن رســید که نشــانگر 

رشــد 65 درصدی در همســنجی با مدت مشــابه ســال پیش 

از آن اســت و همچنین بنادر غرب هرمزگان توانســته جایگاه 

سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در سطح بنادر ایران 

را به خود اختصاص دهد.

ترانزیت بیش از 103 هزار دستگاه خودرو از بندرلنگه 

به آسیانه میانه

 عسکری نســب ضمــن اشــاره بــه جابجایــی 1۰3 هــزار و 

798 دســتگاه خــودروی ترانزیتــی طــی 1۰ ماه ســال جــاری، از 

رشد 44 درصدی این بخش از فعالیت های بندری خبر داد و 

گفت: این تعداد خودروی ترانزیتی پس از تخلیه از یک هزار 

و 879  فروند شناور فلزی و انجام تشریفات گمرکی، از سوی 

17 هزار و 3۰۰ سواری کش و کامیون حمل خودرو به مقاصد 

کشــورهای عراق، افغانســتان و همچنین كشــورهای آســیای 

میانه بارگیری و به درب خروج هدایت شده است.

تردد بیش از 22 هزار فروند شناور و کسب جایگاه 

نخست در بین بنادر کشور

وی تعــداد تــردد شــناورها در بنادر غرب هرمــزگان را ۲۲ 

هــزار و 165 فرونــد با رشــد 38 درصدی اعالم کــرد و افزود: از 

این میزان تردد در 1۰ ماهه سال جاری، ظرفیت بارگیری 64۰ 

فرونــد شــناور بــا رشــد 56 درصــدی، باالی هزار تــن و ظرفیت 

بارگیری 1۰ هزار و 5۰3 فروند شناور با رشد 39 درصدی، زیر 

هزار تن بوده است.

عسکری نســب تصریــح کــرد: مرکــز جســتجو و نجــات 

دریایــی )MRCC( بنــادر غــرب هرمــزگان در راســتای اعمــال 

وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقای ایمنی دریانوردی، 

در 1۰ ماهه سال جاری با ۲1 پیام اولیه و 48 عملیات جستجو 

و نجــات، موفــق بــه نجــات جــان 118 نفــر در آب هــای حــوزه 

استحفاظی خود شده است.
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اقتصاد گلخانه ای؛ معضل 4 دهه تاریخ انقالب
نیلوفر جمالی

انقالب اسالمی ایران ثمره 

بــاور قلبــی مــردم بــه دین 

آنهــا  اعتقــادات  و  اســالم 

بــود. اینکــه باورهای دینی 

مــردم یــک جامعــه بتوانــد 

را  نگــرش و حاکمیــت آن 

به ســوی دیگری هدایت کند، می تواند از توانمندی آن 

رویکرد نشــات بگیرد؛ اما طی سال های متمادی اوضاع 

اقتصادی هماهنگ با رویکرد اسالمی پیش نرفت.

سال هاســت کــه بــه دالیل مختلف، انحصــار در تار 

و پــود بــازار ایــران رخنــه كرده اســت. بیمــاری مهلكی که 

اقتصاد كشور در جاده زوال و نابودی قرارداده است.

تــورم افســار گســیخته و غیرقابــل كنتــرل، کاهــش 

GDP، نــزول کیفیــت کاالهــا و خدمــات، كاهــش ســهم 

بازارهــای داخلــی و خارجی و آلودگی بخش های مختلف 

اقتصــاد به فعالیت های مافیایــی و اثرپذیرنبودن قوانین 

حاكمیتی، فساد سازمانی و .... از جمله عوارض ویرانگر 

انحصار بازار است.

اتفاقــی کــه در اقتصاد مدرن برای آن چاره اندیشــی 

شــده و بــرای درمــان بیماری انحصار، از واژه اســتراتژیک 

رقابت بهره می برند.

در اقتصاد مدرن آمده است که اگر خواهان توسعه 

در بازارهــای داخلــی و بین المللی هســتید باید کیفیت و 

قیمــت در اولویــت برنامه های تولید قــرار گیرد و اگر قرار 

اســت، صنعت و GDP کشــور رشــد کرده و چشم اندازی 

روشن برای بازار و اقتصاد كشور ترسیم شود، باید ساز 

و كار شكل گیری بازار رقابتی تمام عیار را مهیا كرد.

زمانی كه از ممنوعیت های وارداتی ســخن به میان 

می آیــد و بــرای اجــرای آن قوانین و دســتورالعمل اجرایی 

تدوین می شود نباید شك كرد كه یك جای كار می لنگد! 

تصمیم هــای احساســی، غیــر علمــی و متاثــر از خواســته 

مافیــای بــازار کــه ثمره آن را نزدیك بــه ٤ دهه در صنعت 

خودروســازی و چنــد ســال اخیــر در بازار لــوازم خانگی و 

دیگر محصوالت شاهد هستیم .

استمرار استراتژی افزایش قیمت و كاهش کیفیت 

تــا آنجــا پیش رفته كه اعتراض رهبر انقــالب را در دیدار 

با صنعتگران هم درآورده اســت. فراموش نكنیم افرادی 

كــه بــه عنــوان متولیــان و برنامه ریــزان و فعــاالن بــازار از 

بــازار  اقتصــاد  یــا  واردات صحبــت می کننــد  ممنوعیــت 

و مــدرن را نمی شناســند و یــا عمــداً و ســهواً و متاثــر از 

مشاوره های منفعت طلبانه، مافیای بازار هستند.

واردات هــم ماننــد دیگر حلقه هــای اقتصاد نقش 

روابــط  تقویــت  رقابــت،  ایجــاد  در  كننــده ای  تعییــن 

اقتصــادی، كاهــش قیمــت، افزایــش كیفیــت كاالهــا، 

رونق اقتصادی و چرخه پولی ایفا می كند و تا زمانی که 

واردات را بر اساس جوسازی های مافیا و انحصار طلبان 

بــازار منکــوب کنیم، با محصــوالت بی کیفیت، افزایش 

قیمــت، تــورم دو رقمــی و حتــی بیشــتر مصرف كننده و 

تولیدكننــده، كاهــش ســهم بازارهای داخلــی و خارجی 

همراه با بازاری رها روبرو خواهیم بود. نمونه این نوع 

بازار در ســال های اخیر، بازار مســکن است که مردم با 

پوســت و اســتخوان آن را لمس کرده اند و می بینیم که 

ظرف چهار ســال گذشــته قیمت مســکن 13 برابر شده 

است!

عده ای مدت ها برجام را مایه ننگ خواندند و اکنون 

ســنگ توافق بر ســینه می کوبند؛ مشــکل اینجاســت که 

مردم سال هاســت، هزینه مدیریت احساسی،  هیجانی 

و سیاســی را پرداخت می كنند كه خالی از نگاه منطقی، 

علمی و منافع ملی است.

در واقع اقتصاد کشــور تاوان مدیریت احساســی را 

پس می دهد نه مدیریتی که منافع ملی را در نظر دارد و 

تا زمانی که اســتراتژی و نگاه مدیرتی ما در مســیر منافع 

ملی نباشــد، مشــکلی حل نخواهد شــد و نمی توان هیچ 

چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود.

»کیفیــت  کردنــد:  اعــالم  قاطعیــت  بــا  رهبــری 

خودروهــای داخلــی خــوب نیســت، مــردم ناراضی انــد و 

حق با مردم اســت«؛ کار به جایی رســیده است که مورد 

انتقاد صریح رهبر انقالب نیز قرار گرفته و ایشان نیز از 

شــرایط انحصــار در بــازار گله مند هســتند. دولت ها باید 

پیش از این به مشکالت این چنینی فکر می کردند و اگر 

بر اســاس هیجان و تاثیرپذیــری از منفعت طلبان بازار و 

كاســبان تحریــم واردات کاالهــا ممنوع اعالم نمی شــد و 

حوزه اقتصاد بازار به افراد متخصص و معتقد به منافع 

ملی سپرده می شد؛ اکنون جامعه اقتصادی کشور تاوان 

ایــن همــه ســوء مدیریت تقریبــا غیرقابــل جبــران را پس 

نمی داد.

تا قبل از این حقوق و عوارض گمركی براساس نرخ 

ارز 4۲۰۰ تومانــی محاســبه می شــد، اما اکنــون حقوق و 

عــوارض گمركــی براســاس نرخ ٢٣ هزار تومان محاســبه 

می شــود؛ در واقــع حقــوق و عــوارض گمرکــی منطبــق بــا 

پرداخت تعرفه متوسط موثر از ابتدای گمرک شامل حال 

تــورم  بزرگــی مــی شــود و تــا بــه بازار برســد چــه بالهایی 

بر ســر قیمت آن می آید، مشــخص نیست.این در حالی 

اســت کــه رقم ۲3 هــزار تومان حقوق و عــوارض گمرکی 

هــم دور از واقعیــت اســت و بایــد نرخ آن واقعی شــده و 

بــرای جبــران آن حقوق و عوارض گمرکی کاهش یافته و 

یا حذف شــود که این رویکرد به دلیل گســتردگی در این 

مقال نمی گنجد.

تولیدکننده داخلی باید بداند که در بازار رقابتی باید 

روی پای خودش بایستد؛ کودکی که در حال آموزش راه 

رفتــن اســت تا ابد به کمــک احتیاج ندارد؛ بلکه بزرگترها 

یک جایی رهایش می کنند، زمین می خورد اما باز ســرپا 

می ایســتد تــا زمانــی کــه راه رفتــن را به درســتی بیاموزد. 

امــا در ایــن ســال ها مــا بــا پول نفــت تولیدکننــده را روی 

پای خود نگه داشــتیم و این باعث شــد تا توان رقابت از 

تولیدکنندگان ســلب شــود و زمانی که واردات را ممنوع 

می کنیــم، ایــن ناتوانــی چنــد برابــر شــده و تولیدکننــده 

بدلیل نداشــتن رقیب در بازار نه تنها مدیریت بهره وری 

و توســعه حــوزه R&D  و كاهــش هزینه هــای ســربار را 

در اولویــت خــود قــرار نمی دهــد بلكــه بــا تولیــد كاالی 

بی کیفیــت و قیمــت بــاال، یکــه تــاز بــازار داخلــی خواهــد 

شــد؛ بــا این شــرایط چطــور ممکن اســت با تولیــد كاالی 

 غیررقابتی سهم بازار خارجی را بدست بیاوریم؟ با کدام

 توانایی؟!

هیــچ الگــوی موفــق اقتصــادی در دنیــا وجــود ندارد 

كــه بــا اســتراتژی انحصار بــازار مســیر توســعه را پیموده 

باشــد. امریکا 34 درصد و چین 16 درصد از اقتصاد دنیا 

را در دســت دارند با این حال این دو كشــور از بزرگترین 

كشــورهای واردكننــده محســوب می شــوند و بــر اســاس 

دكتریــن اقتصادی خــود مبارزه بی امان بــا ایجاد انحصار 

در بخش های مختلف اقتصادی كشــور خود را در پیش 

گرفته اند.

بخاطر داشته باشیم آب هم در چاله بماند می گندد 

و اگر اقتصاد سالم، پویا، قدرتمند می خواهیم باید مسیر 

حركــت و دسترســی آزاد آن را بــه اقتصــاد جهانی فراهم 

کنیــم. اقتصــادی كه متوســل بــه اراده مدیریــت دانش و 

علمی بوده و با اندیشــه راســخ تامین منافع ملی، كشور 

را قاطعانه از انحصار و رانت طلبی رها کند.

اگر اقتصاد سالم، پویا، قدرتمند 

می خواهیم باید مسیر حركت و دسترسی 

آزاد آن را به اقتصاد جهانی فراهم کنیم. 

اقتصادی كه متوسل به اراده مدیریت 

دانش و علمی بوده و با اندیشه راسخ 

تامین منافع ملی، كشور را قاطعانه از 

انحصار و رانت طلبی رها کند
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صـادرات؛ جواهـر گم شده در ایـران
سیّد مرتضی میری

 عضــو هیــات نماینــدگان 

اتاق ایران

بیــش از چهــار دهــه 

بهمــن 1357 شمســی  از 

گذشت و باز هم مانند هر 

سال جشن و گرامیداشت 

این واقعه تاریخی برپاست. به زعم نگارنده این سطور 

البتــه پایکوبــی و ضیافــت و گرامیداشــت زمانــی میّســر 

اســت که مردمی که در این 43 ســال صبورانه مصائب 

عدیــده را تحمّــل کردند، مرفّه و بی دغدغه زندگی  کنند 

و کشــور در مســیر توســعه حرکــت کنــد؛ آنچنــان که با 

این ثروت انسانی، فکری، مالی و خدادادی شایسته آن 

اســت. از این رو ضروریســت دهه فجر را فرصتی برای 

آسیب شناســی آنچــه گذشــت و آنچه کرده ایــم بدانیم 

تــا هــر ســال گامی به ســوی هــدف غایی که آســایش و 

رستگاری ملّت بزرگ ایران است، برداریم. 

 با نگاهی به شاخص های اقتصادی و آمار تجارت 

خارجــی در می یابیــم کــه در چهــل و ســومین ســالگرد 

پیــروزی انقــالب اســالمی شــرایط بســامانی نداریــم و 

بزهــکاری،  ماننــد  اجتماعــی  ناخوشــایند  پدیده هــای 

بــام  پشــت  اجــاره  گورخوابــی،   گســترده،  تکدّی گــری 

ســاختمان ها و آخریــن آنهــا اتوبــوس خوابی که حاصل 

وخامــت اوضــاع اقتصادی هســتند، مســائل و مصائب 

بســیاری را ایجــاد کرده انــد کــه زیبنــده ایــن ســرزمین و 

فرزندانش نیست. 

امــا بــرای تغییر مســیر و رفع مشــکالت کنونی چه 

باید کرد؟ 

بی تردیــد نخســتین قدم بــرای اصالح هــر موضوع 

واقع بینی و پذیرش نقایص موجود اســت. بدیهی ست 

بــدون احصــا و پذیرش نقایــص، امکان رفــع آنها وجود 

نــدارد؛ لــذا برای حرکت در جهت تحقّق شــعائر انقالب 

اســالمی، برقــراری عدالت اجتماعی، اســتقالل و آزادی 

راهی بجز پذیرش این مهم نداریم که مسیر طی شده 

تــا امــروز، مســیری صحیــح یا دســت کــم کاملــی نبوده 

اســت. کاســتی های موجــود را در حوزه هــای گوناگــون 

می توان و باید دنبال کرد؛ اما آنچه موضوع محوری این 

نوشتار و البته مهمترین رکن توسعه یک کشور است، 

موضوع اقتصاد است. 

و  تولیــد  از  حمایــت  موضــوع  کــه  سال هاســت 

کاالی ایرانــی مطــرح شــده و هر ســال نام و شــعاری در 

همیــن بــاب مطرح می شــود که تا پایان همان ســال بر 

در و دیــوار و رســانه و ســربرگ نهادهــا و دوایــر دولتی و 

دیوانی نقش می بندد؛ اما در نهایت نه تنها گشایشــی 

حاصل نمی شود بلکه نظام تولید و تولیدکنندگان مدام 

نحیف تــر و آســیب پذیرتر می شــوند. آنچنانکــه در یــک 

دهه اخیر و در ســال هایی که می توانســت مســیر رشد 

بخوبی طی شــود، میانگین رشــد اقتصادی کشور صفر 

درصد اســت. دلیل تحقّق نیافتن شــعارهای حمایت از 

تولید را نیز می توان اینچنین صورت بندی کرد : 

افزایش فشارهای دوایر دولتی مانند سازمان امور 

مالیاتــی، ســازمان تأمین اجتماعی، بانک هــا و ... بجای 

تســهیل گری در فرایندهــای تولیــدی و تجــاری اعمــال 

سیاســت های مخرّبــی کــه ظاهــراً حامــی تولیــد داخلی 

هستند اما نتیجه ای جز تخریب بنیان های تولید ندارند 

مانند ایجاد ممنوعیت در تجارت خارجی یا تعرفه گذاری 

غیــر منطقی که ســبب حــذف رقیب و ایجــاد رخوت در 

عرصه تولید می شود. 

توجه نکردن کافی به اقتصاد و اســتفاده از 

متخصصان و کارشناسان و اولویّت نداشتن این رکن 

توسعه در دیدگاه سیاستگذاران و مجریان کشور

بی اطاّلعــی و بی توجهــی صــرف سیاســت گذاران و 

مسئوالن کشور از اهمیّت راهبردی صادرات در اقتصاد 

ملّی و نقش آن در رشد و شکوفایی ظرفیّت های تولیدی

آنچه می بایســت در این مقال بدان تأکید ویژه ای 

داشــته باشــیم ایــن اســت که تــا زمانی اقتصــاد به طور 

اعــم و صــادرات غیرنفتــی و مــردم محور بــه طور اخص 

در اذهــان، ادبیــات و تصمیمــات مســئوالن در رده های 

گوناگون کشور اهمیّت و اولویّت پیدا نکند ما گامی به 

سمت توسعه بر نخواهیم داشت. 

صــادرات بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد و مهمتریــن 

معیــار کیفیــت کاالهای تولید شــده هــم بــا ارزآوری در 

هر شرایطی کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز می کند 

و ابــزار مالــی توســعه را فراهــم مــی آورد، هــم بــه رشــد 

کیفی و کمّی تولید و در نتیجه افزایش اشــتغال منجر 

می شــود و هم حضور قدرتمند کاالها و تجّار ایرانی در 

بازارهــای بین المللــی، امکان حذف سیاســی ایــران را از 

معــادالت دیپلماتیــک به شــدت کاهــش می دهد و هم 

بــرای شکســتن فضــای ایــران هراســی کــه در مقاطعــی 

بــر مناســبات بین المللــی مســتولی شــده، هیــچ ابزاری 

مناســب تر از صــادرات بــه ویــژه صــادرات عناصر هنری 

و فرهنگــی ایــران نیســت. شــرایط اقتصادی و سیاســی 

کشــورهایی کــه صــادرات بــاال و حضــور قدرتمندانــه و 

باثباتی در معادالت سیاسی جهان دارند بزرگترین مؤید 

این مدعاست. با وجود این صادرات گوهریست که در 

دســترس بــوده امــا غفلــت عامدانه یــا ســهوی از آن به 

وضع نابسامان کنونی منجر شده و درحقیقت جواهر 

گم شــده در دهه های اخیر در ایران اســت که می تواند 

دروازه ورود به بهشت توسعه پایدار باشد. 

البته رسیدن به این دستاوردها بدون توجه و تحقق 

الزامــات آن ممکن نیســت. تقویت بخــش خصوصی و 

اصــالح روابــط بین الملل دو بال پرواز صادرات هســتند 

که رسیدن به این دو اصل، نیازمند تغییرات بنیادین در 

نظام فکری حاکم اســت. تغییراتی گســترده در ای مبنا 

که اقتصاد اصل اســت نه تابع و معادالت و مناســبات 

سیاســی هم می بایســت با محوریّت اقتصاد طراحی و 

اجرایــی شــود. و همینطــور اعتقــاد عمل گرایانــه به این 

مهــم که مــردم )بخــش خصوصی( صاحبان کشــورند و 

بایــد در تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و اجــرا دخیــل و 

شریک باشند تا سیاست های وضع شده مسیر کسب 

و کار و تولید و تجارتشان را تسهیل کنند نه چنانکه در 

اغلب مقاطع زمانی چند دهه اخیر نوع تصمیم گیری ها 

و سیاستگذاری ها مانع زایی را جایگزین مانع زدایی کرده 

اســت کــه همیــن موانــع )ماننــد تحریم هــای خارجــی و 

خودتحریمی های داخلی( سبب شده است که صادرات 

کشــوری مثــل ویتنام کــه از هیچ منظری قابل قیاس با 

ایران نیست، صادرات 3۰۰ میلیارد دالری را تجربه کند 

و قریب به ده برابر کشــور ما صادرات داشــته باشــد یا 

ترکیه و امارات اینچنین از خأل حضور ایران در بازارهای 

منطقه ای و جهانی بهره ببرند. 

بــه هــر روی بــرای رســیدن بــه لحظــه پایکوبــی و 

ّــت آنچنانکه شایســته آننــد، تحقق  آســایش و رفــاه مل

تغییرات یاد شــده در اســرع وقت ضروریســت. دنیا در 

انتظار ما نخواهد ماند. 

تقویت بخش خصوصی و اصالح روابط 
بین الملل دو بال پرواز صادرات هستند که 
رسیدن به این دو اصل نیازمند تغییرات 

بنیادین در نظام فکری حاکم است. 
تغییراتی گسترده در ای مبنا که اقتصاد 

اصل است نه تابع و معادالت و مناسبات 
سیاسی هم باید با محوریّت اقتصاد 

طراحی و اجرایی شود. و همینطور اعتقاد 
عمل گرایانه به این مهم که مردم )بخش 
خصوصی( صاحبان کشورند و می بایست 

در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا دخیل 
و شریک باشند تا سیاست های وضع شده 
مسیر کسب و کار و تولید و تجارتشان را 

تسهیل کنند
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تداوم انقالبی که پیش بینی می شد 41 سال پیش دچار فروپاشی 
اقتصادی شود  

محمود نواب مطلق

پیش بینــی که پس از گذشــت 41 ســال نــه تنها محقق 

نشــده، بلکــه به رغــم همه تالش های صورت گرفته از ســوی 

قدرتهای بزرگ جهان، امروز ایشان به این نقطه رسیده اند 

که فشارهای اقتصادی نمی تواند، انقالب اسالمی ایران را از 

پای درآورد. اما این تحلیل هنوز خواندی است زیرا بسیاری 

از نــکات آن هنــوز در ارزیابی هــای صــورت گرفتــه از اقتصــاد 

ایران بازتاب می یابند.

دســامبر 1981 در  ایرانــی(  )فیلم ســاز  فاروقــی   احمــد 

) آذر 1359( در نشــریه لومونــد دیپلماتیــک، مطلبــی تحــت 

عنوان فروپاشی اقتصاد ایران منتشر کرد. 

علــی پایــا، مدیــر کل مطبوعــات خارجــی وزارت ارشــاد 

اوایــل   (198۲ مــارس  اواخــر  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

فروردیــن 136۰( در ایــن مــورد پاســخی داد کــه بخش هایــی 

از آن در ایــن نشــریه بدیــن شــرح چــاپ شــد: آقــای فاروقی بر 

چهار محوراساســی در فروپاشــی اقتصاد ایران اشاره کرده اند. 

بودجه، تجارت خارجی، وجود بازار سیاه در کاالهای اساسی و 

نهایتا بازسازی زیرساخت های اقتصادی. 

در مــورد بودجــه انتقــاد آقــای فاروقــی بــر وابســته بودن 

بیــش از حــد آن بــه درآمدهــای نفتــی اســت. ایــن امــر ناشــی 

تحــت  رژیــم  از  مانــده  ارث  بــه  اقتصــادی  زیرســاخت های  از 

استعمارنوین پهلوی است که در آن سهم عمده درآمد ناشی از 

صادرات نفت در نظر گرفته می شد. اما پس از انقالب نه تنها 

این وابستگی به درآمد نفت در بودجه افزایش نیافت بلکه به 

همت مســئوالن و تالش آنان برای غلبه بر مشــکالتی که بنی 

صدر و دولتش به وجود آورده بودند میزان این وابستگی حتی 

کاهش نیز یافت. به همین منظور آمارنقش درآمدهای نفتی 

در بودجه از سال 1976 )1354( را در این ارقام مالحظه کنید:

سهم نفت در بودجه )درصد(سال

)1975-1976( 135478,5

)1976-1977( 135575,1

)1977-1978( 135674,8

)1978-1979( 135759,6

)1979-1980( 135868

)1980-1981( 135965,9

)1981-1982( 136053,7

* )1982-1983( 136156,2

همانگونه که در این آمار مالحظه می شــود، ســهم درآمد نفتی 

در بودجــه از ســال 1975)1354( تــا ســال 1979)1357( بــه 

طــور متوســط 7۲ درصــد اســت. در حالیکه در چهار ســال پس 

از انقــالب ایــن میــزان بــه طور متوســط به 61درصد نــزول کرده 

اســت. در مــورد تجارت خارجی نیز باید گفــت: ارقام مربوط به 

صــادرات، واردات و کســری تــراز تجــاری کــم و بیــش با یکدیگر 

همخــوان هســتند. آقــای فاروقی در مــورد واردات مــواد غذایی 

از رقــم 6میلیــارد دالر ســخن گفتــه اســت. در حالیکــه رقــم کل 

واردات کاالهــای مصرفــی در ســال1359 )198۰-1981(  حتــی 

به 6میلیارد دالرهم نمی رســد. بدین ترتیب ســهم مواد غذایی 

یک ســوم آن می شــود. بنابرایــن افزایش 3۰۰ درصــدی واردات 

مــواد غذایی درســال1359 )198۰-1981( در مقایســه با آخرین 

ایــران در ســال 1979-1978)1356( تنهــا  ســال رژیــم ســابق 

ناشی از تصورات ذهنی بر مبنای آمار نادرست است. در مورد 

بدهی های ایران  که آقای فاروقی از آن ســخن می گوید نیز بر 

همین وضع صادق اســت. اول آنکه به طور مشــخص مقصود 

ایشــان از بدهی معلوم نیســت. بدهی خارجی اســت یا بدهی 

دولــت بــه نظــام بانکــی اســت. دوم آنکــه در مــورد وضع بدهی 

خارجــی ایــران نظــر آقای فاروقی را بــه این نکته جلب می کنیم 

که تا کنون وضع ایران از این حیث به این خوبی نبوده است. 

در مورد سایر ارقام آماری از جمله واردات برنج، گندم، گوشت، 

شــکر و بقیه مایحتاج عمومی باید بگوییم تمام این ارقام غلط 

هســتند. حتــی قبــل از انقــالب نیز ایــران واردکننــده 9۰ درصد 

برنــج و 8۰درصــد محصوالت لبنی مورد نیاز خود نبوده اســت. 

جهت اطالع، آمار گمرگ به وضوح بیانگر آنست که تولید برنج 

و گنــدم در ســال198۲- 1981)136۰( در مقایســه بــا ســال قبــل 

از آن افزایــش داشــته و در نتیجــه از واردات آن کاســته شــده 

است. از طرف دیگر واردات برنج پس از انقالب تا حد یک سوم 

مصــرف داخلی کاهش یافته اســت. بــرای گندم این رقم تا مرز 

یک پنجم کاهش یافته است. نکته ای که آقای فاروقی فراموش 

کرده اســت آنســت که وضع فعلی تجارت خارجی ایران دالیل 

متفاوتــی دارد. از جملــه گــذر از یــک اقتصــاد تــک محصولی به 

اقتصاد چند محصولی، اعمال تحریم های کشــورهای غربی بر 

ضد جمهوری اسالمی ایران دراثر جنگ تحمیلی امپریالیسم بر 

ایران به سرکردگی صدام حسین. به این مشکالت خرابکاری ها 

و مناقشــات گوناگون عوامل داخلی امپریالیســم را باید اضافه 

کرد. در مورد نکته ســوم یعنی کمبود برخی کاالهای اساســی و 

وجود بازار ســیاه برای آنها باید گفت: برای هر کشــور در حال 

جنــگ و تحریم هــای اقتصــادی چنیــن پدیــده ای کامــال طبیعــی 

اســت.  کامــال برخــالف نظــر آقــای فاروقی در چنیــن وضعی به 

وجود آوردن نظام سهمیه بندی از یک طرف از باال رفتن قیمت 

کاالهــای اساســی جلوگیــری می کنــد و از طــرف دیگــر منجر به 

دسترسی عادالنه همه مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر به این 

کاالها خواهد شد. در مورد ایجاد بازار سیاه نیز باید گفت: این 

امرمربوط به بخش کوچکی از بازمانده های رژیم پهلویست که 

ثروت خود را از استثمار مردم در آن دوران به دست آورده اند و 

کماکان به دنبال تباهی مردمند. در نهایت آقای فاروقی در مورد 

بازســازی ســاختار اقتصادی می نویســد:»تمام اقدامــات انجام 

شــده پــس از انقــالب حکایــت از آن دارد کــه رژیم امام خمینی 

به هیچ عنوان به اصول اقتصادی رژیم شاه پایبند نیست.« در 

این خصوص ما فقط این را می گوئیم که بر خالف نظر مرفهین 

اصــول ملــی کــردن تجارت خارجی در مجلس شــورای اســالمی 

در حــال تصویــب شــدن هســتند. الیحــه اصالحات کشــاورزی 

بــه مجلس داده شــده اســت. تجــارت داخلی و نظــام توزیع در 

حــال تغییرات اساســی هســتند. در خصــوص برنامه ریزی های 

اقتصادی نیز باید گفت: تمامی نهادهای ذیربط در این مورد در 

بخش های مختلف دولت و نهادهای انقالب مجدانه مشغول 

فعالیتند. تمام این فعالیت ها با هماهنگی روحانیت مبارز و در 

صحنه در حال انجام است.
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 مدیریت ریسک در طول چرخـه حیـات
علی اکبر صابری

دانشجوی دکترای مدیریت ساخت

طرح هــای ســد و نیروگاه های 

برق آبی، به عنوان یکی از مهمترین 

و  پــاک  انــرژی  تولیــد  نیروگاه هــای 

تجدیدپذیر، نقش مهم و  بســزایی 

در پایداری و پیک ســایی شــبکه برق سراسری کشور ایفا می کنند. 

این طرح ها با ظرفیت نصب بیش از دوازده هزار مگاوات، در حدود 

15 درصــد از مجمــوع ظرفیــت نصب نیروگاه های کشــور را به خود 

اختصاص داده اند. هرچند درصد ظرفیت نصب این نیروگاه ها کمتر 

از نیروگاه های حرارتی اســت، ولیکن به علت نقش و قابلیت های 

فنی ویژه و منحصر به فرد در مدیریت شبکه برق همچون کنترل 

فرکانس، تثبیت پایداری و متعادل نگه داشتن شبکه و امکان ورود 

و خروج ســریع به ســامانه، همواره و در کلیه فصول ســال نقشــی 

حیاتــی در صنعــت داشــته و از عوامــل مهــم موفقیــت و پویایی آن 

محسوب می شوند. در فصول گرم و زمان پیک مصرف، به علت افت 

راندمان نیروگاه های حرارتی، نیروگاه های برق آبی کمک شایانی به 

تولید کرده و خاموشی را به حداقل می رسانند، در فصول سرد نیز 

به علت افزایش مصرف گاز و عدم امکان تامین کامل گاز مصرفی 

نیروگاه هــای حرارتــی و کاهــش تولید آنها، نیروگاه هــای برق آبی با 

تمام ظرفیت خود وارد مدار شده و نیاز شبکه را تا حد امکان مرتفع 

می کنند. همچنین کنترل و مهار سیالب های عظیم مانند آنچه در 

نــوروز ســال 98در جنــوب و جنــوب غــرب کشــور رخ داد و حفــظ و 

صیانــت از شــهرهای مهــم و اســتراتژیکی چون اهواز و خرمشــهر و 

نیز کاهش تلفات ســیل در بســیاری از شهرها و مناطق روستایی، 

از دیگــر منافــع ایــن طرح هــای فاخر و اســتراتژیک اســت. مدیریت 

آب های سطحی و نگهداری و رهاسازی برنامه ریزی شده آب برای 

مصارف مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و شرب مناطق پایین 

دســت مخــزن و جلوگیــری از اتالف و هدررفــت آب به خصوص در 

مناطقــی کــه بــارش ســالیانه تنها در چنــد روز و حتی چند ســاعت 

اتفاق می افتد، از سایر موارد انتفاعی و مزایای این طرح ها قلمداد 

می شود.مدیریت ریسک، یکی از محدوده های مهم مدیریت پروژه 

اســت که در کشــورهای پیشرفته به صورت کامل و سازمان یافته و 

در تمامی طرح ها و پروژه ها مورد اســتفاده قرار می گیرد، این بدان 

معناســت که مدیریت پــروژه بدون مدیریت ریســک دارای نقصان 

و کاســتی اســت و مدیر پروژه موظف اســت قبل از آغاز پروژه آنرا 

تهیه و نهایی کند. مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه  های پیکره 

دانش مدیریت پروژه،          فرآیندهای متوالی برنامه ریزی، شناســایی، 

ارزیابــی، پاســخگویی، پایــش و کنتــرل ریســک را شــامل می شــود. 

هــدف اصلــی مدیریت ریســک، ریشــه یابی علل وقوع هر ریســک، 

تحلیــل آن و در نهایــت انتخــاب پاســخ و واکنــش مناســب و در 

صورت نیاز تخصیص ریسک ها به بخش های ذی صالح، به منظور 

کنترل مؤثر ریســک های  پروژه، اجتناب از هزینه های غیر ضرور و 

بهینه کردن اســتفاده از منابع اســت. متاســفانه در اغلب طرح ها و 

پروژه های اجرایی کشــور یا مقوله مدیریت ریســک وجود ندارد و یا 

اگر مدرکی به نام مدیریت ریسک تهیه می شود، کامال فقیر، صوری 

و بی کاربرد اســت. گزارشــی کامل، دقیق و جامع که از ســوی تیمی 

حاذق، نکته سنج و مجرّب، تمام فصول و گام های فرآیند مدیریت 

ریســک را در خــود جــای داده باشــد، بــه نــدرت یافــت می شــود. در 

بسیاری از مجلّداتی که به نام مدیریت ریسک ارائه می شود، تنها 

به لیســت برخی ریســک های مهم بســنده شــده و ارزیابی کیفی و 

کمّی و تحلیل و نتیجه گیری و استفاده از خروجی های آن، حتی اگر 

تهیه شده باشد، به عنوان نشان و سمبل تجدّد، در کتابخانه دفتر 

مدیریــت پــروژه جلــوه کرده و اثری از آن در مدیریت و راهبری طرح 

دیده نمی شود.ریسک، تهدید و فرصت معنا می شود، تهدیدهایی 

که به اهداف طرح لطمه می زنند و فرصت هایی که سبب سوددهی 

و بالندگی بیشــتر آن می شــوند، اما بدون تدوین مدیریت ریســک، 

تهدیدها و فرصت ها، چه معنایی دارند. تهدیدهایی که در طرح ها 

و پروژه هــای مختلــف بــه زمــان، کیفیت، هزینه و بــه همه بندهای 

پیکــره دانــش مدیریت پــروژه لطمــه و صدمه زده انــد و فرصت های 

ارزشمند بسیاری که در اثنای کار نادیده گرفته و رها شده و به نوعی 

مدفون و مستور مانده اند. متاسفانه حتی آن دسته از متخّصصان، 

کارشناســان و مدیرانی که توجه بیشــتری به ریســک داشــته و به 

مقوله مدیریت ریسک اهتمام ورزیده اند، اغلب، مدیریت ریسک را 

تنها در ارزیابی ریسک در بخشی از چرخه حیات طرح و آن هم در 

ارزیابی کیفی خالصه کرده و جداول و نمودارهای رنگی و مدیرپسند 

و لیستی از انواع ریسک را به آن منضم کرده اند. هرچند این اقدام 

برای گام نخســت، قابل تقدیر و ســتایش است، اما پیمودن ادامه 

گام هــای فرآینــد مدیریت ریســک، همچنــان مســکوت و ابتر باقی 

مانده، زیرا آنچه مهم و کاربردی اســت، خروجی های قابل اســتناد 

فرآیند است. نتایج گزارش مدیریت جامع ریسک یک طرح عمرانی، 

هزینه و زمان واقعی را تا حد مطلوبی مشخص می کند، هزینه ای 

که از هزینه پیش بینی شده اولیه، به طور قطع باالتر است و زمانی 

کــه بــا زمان مفروض ابتدایــی، فاصله دارد. این بدان معناســت که 

بدون مدیریت ریسک، پیش بینی دقیق زمان و هزینه واقعی انجام 

طــرح غیــر ممکــن بــوده و بــه تبــع آن مدل هــای اقتصــادی و مالی و 

شاخص هایی چون نسبت سود به هزینه غیر واقعی خواهند بود. 

به واقع، کل بررسی ها و مطالعات و واکاوی های طرح، بدون انجام 

ارزیابی ریســک، دارای خطا، اشــتباه و انحراف اســت. این انحراف 

در برخی پروژه ها و طرح های کوچک، شــاید ناچیز و قابل اغماض 

باشــد، ولیکــن در طرح هــای بزرگ که هزاران میلیــارد تومان هزینه 

اجرایــی دارنــد، نابخشــودنی و به دور از اندیشــه و تفکر مهندســی 

اســت. متاســفانه ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام و راکد کشور، 

بــدون ارزیابــی ریســک، آغــاز و بــا درصدهــای متفــاوت پیشــرفت 

بالتکلیف رها شــده و در حال فرســایش و تخریب هســتند. تعداد 

طرح های نیمه تمام کشور طبق آمار سازمان برنامه و بودجه حدود 

هشــتاد هــزار طــرح اســت، طرح هایــی کــه به جای رشــد و توســعه 

کشــور، خــود ســبب و عامــل گســترش رکــود و نزول شــاخص های 

اقتصادی اند. این طرح ها به جای توســعه و توســعه پایدار کشــور، 

تداعی کننــده تخریــب و تخریــب پایــدار ایــن مــرز و بــوم شــده اند.

در طرح هــای ســد و نیروگاه هــای بــرق آبــی، کــه در زمــره مهم ترین 

ابرســازه های زیربنایــی کشــور قــرار داشــته و همــواره در رعایــت 

اصول فنی و اجرایی از صنایع پیشــرو بوده اســت، بررسی خطرات 

و ریســک ها به عنوان یکی از قیود و قســمی از فرهنگ مهندســی 

سدسازی، با تعامل و هم اندیشی ارکان طرح انجام می شود، ولیکن 

ایــن احتمــال وجود دارد که به علت نبود الــزام و چارچوب قانونی، 

بسته مدیریت ریسک همچون بسته مدیریت دانش با سالیق تیم 

طرح ترکیب و ادغام شده و از غنای آن کاسته شود. هرچند نشریه 

قدیمــی شــماره ششــصد و پنجاه و نه ســازمان برنامــه و بودجه به 

مدیریت ریسک اختصاص دارد، ولیکن تهیه بسته مدیریت ریسک 

برای طرح ها و پروژه های عمرانی، قید قانونی نداشته و دستگاه های 

اجرایی می توانند بدون توجه به آن کد اجرایی دریافت و طرح ها و 

پروژه های خود را عملیاتی کنند. بنابراین قدم نخست برای کمک به 

استقرار مباحث مربوط به ریسک در پروژه ها، تنظیم و به روزرسانی 

نشــریه قدیمــی موجــود و الزم االجرا کــردن آن در تمامــی طرح ها و 

پروژه های کشور است. همانگونه که تهیه بسته مطالعات فرهنگی 

و اجتماعــی چنــد ســالی اســت در ردیــف مســتندات ضــروری برای 

دریافت کد اجرایی یک پروژه و آغاز آن قرار گرفته، الزم اســت این 

سیاست گذاری برای بسته جامع مدیریت ریسک نیز صورت پذیرد.

تــا زمــان ابالغ رســمی این الزام توســط ســازمان برنامــه، الزم 

اســت کارفرمایان با انتخاب مشــاور تخّصصی ریســک و با تشکیل 

کارگروهی متشکل از ذینفعان مرتبط، کلیه ریسک های محتمل را با 

روش هایی چون طوفان فکری، دلفی و مانند آن، استخراج و تمامی 

تهدیدها و فرصت های ممکن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند 

و اطمینان حاصل کنند که ارزیابی ریسک شامل ارزیابی های کیفی 

و کمّــی بــه صورت کامل و با اســتفاده از نرم افزارهــای به روز انجام 

و نتایج آن در مســتندات و اطالعات نهایی طرح درج و پاســخ های 

مناسب به ریسک ها داده شود. این بدان معناست که کلیه اسناد 

و مدارک طرح، مانند اســناد مناقصه، اســناد پیمان و کلیه گام های 

مســیر چرخــه حیــات آن، با اعمــال اطالعاتی که از بســته مدیریت 

ریســک اســتخراج شده، تهیه، تدوین و نهایی می شوند.حلقه های 

اقتصادی کشور بهم تنیده و با یکدیگر مرتبط هستند، کم توجهی 

در راهبــری یــک طــرح بــه خصوص اگر طرحــی بزرگ و اســتراتژیک 

باشــد، لطمــات محلــی و ملــی و مــادی و معنــوی زیــادی بــه حــوزه 

مهندسی و در نهایت به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. لذا ضروری 

است، تهیه بسته جامع مدیریت ریسک برای کلیه طرح های کشور 

مخصوصــا طرح هــای زیربنایی به عنوان یک وظیفه قانونی تلقی و 

نتایج آن مبنای کلیه تصمیم گیری ها قرار گیرد.

 امیــد اســت در آینــده ای نزدیک هیچ یک از طرح های کشــور 

بدون ارزیابی ریسک آغاز نشود و منافع حاصل از این تدبیر و تعقّل 

و تعمّق، در وهله اول در حوزه مهندسی و سپس در کل کشور به 

منصه ظهور رسد.
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انتقال فناوری به کشور به جای واردات لوازم خانگـی
وســیله  بــه   1360 ســال  در  امرســان  صنایــع  شــركت 

ســلطان حســین فتاحــی تاســیس شــد و تــا ســال 1366 بــه 

تولید فریزرهای خانگی اشتغال داشت. این شرکت با بیش 

از 32 ســال ســابقه در زمینــه تولیــد لــوازم خانگــی، مفتخــر 

بــه دریافــت تقدیرنامــه و گواهینامه های گوناگــون در زمینه 

فعالیــت خــود شــده اســت؛ البتــه بزرگترین افتخار امرســان 

تــالش بــرای جلــب رضایــت مشــتریان و رســیدن بــه اهداف  

شعار سازمانی خود »زبیا، پیشرو، مطمئن« است.

عصــر اقتصــاد در گفت وگــو بــا ســلطان حســین فتاحی، 

موســس و رئیــس هیات مدیــره شــرکت صنایــع امرســان، از 

اهداف این شرکت در سال آینده و نحوه ارتباط با شرکت های 

خارجی صحبت کرده است.

  شــرکت امرســان امســال چه برنامه هایی را برای 

توســعه صــادرات بــه اجــرا گذاشــته و بــرای ســال آینــده چه 

اهدافی دارید؟

صادرات محصوالت ما به طور کلی در سال های گذشته 

رو بــه افزایــش بــوده؛ البتــه ایــن افزایــش بــا بحــران کرونــا و 

مشــکالت تجارت خارجی چالش های جدی داشــته است، اما 

معتقدیم برای رقابت پذیری کسب وکارمان باید بازار صادراتی 

را توســعه دهیــم. بــرای همیــن در طــول ســال های دهــه 9۰ 

شمســی مرتبا به تحقیق بازار در کشــورهای همسایه، آسیای 

میانــه و شــمال افریقــا پرداختیــم. بــا ایــن وجــود بــرای حفــظ 

و توســعه ایــن بازارهــا نیــاز بــه فنــاوری روز داریــم کــه بایــد از 

شــرکت های خارجــی تامین کنیم. از نظــر ما وضع ایده آل این 

اســت که بتوانیم با شــرکت های مطرح لوازم خانگی در تولید 

همــکاری و فنــاوری را از ایــن طریق وارد کشــور کنیم. باالخره 

بخشــی از بــازار داخلــی گرایــش بــه محصــوالت و برندهــای 

خارجی دارد، اما بهتر است محصوالت آن ها در داخل کشور 

و با استفاده از زیرساخت شرکت های ایرانی تولید شود. این 

شــکل همــکاری هــم می توانــد به کاهــش قاچاق کمــک کند و 

هــم بــه توســعه صــادرات منجر شــود. در واقع به جــای اینکه 

بازار خود و کشورهای همسایه را در اختیار برندهای خارجی 

و محصــوالت قاچــاق قرار دهیم، بهتر اســت همــان برندها را 

در داخل تولید کنیم.

  آیا شــرکت های خارجی تمایلی به چنین همکاری 

برای تولید در ایران دارند؟

ایــن نحــوه همــکاری در خیلی از کشــورها در حال انجام 

اســت. بــه ویژه کــه هزینه هــای حمل ونقل لــوازم خانگی زیاد 

است و به علت بحران کرونا افزایش هم پیدا کرده. بنابراین 

تولیــد در کشــور مقصــد صرفــه اقتصــادی دارد. عالوه بر اینکه 

بــازار هــدف برندهــای خارجی محــدود به ایــران نخواهد بود، 

کشــورهای منطقــه و همســایگان مــا بــازار بــزرگ 4۰ میلیــارد 

دالری دارند. در بین این کشــورها تنها ایران و ترکیه هســتند 

کــه زیرســاخت تولید محصــوالت لوازم خانگــی را دارند. حتی 

کشــور ما در مقایســه با ترکیه یک مزیت مهم در تامین مواد 

اولیه داخلی دارد. بنابراین کافی است فناوری تولید برندهای 

خارجی به کشور انتقال داده شود تا بتوانیم از این مزیت ها 

به خوبی استفاده کنیم.

ویــژه ورق هــای  بــه  اولیــه  مــواد  افزایــش قیمــت   

بــه  مــواد پتروشــیمی در ماه هــای اخیــر دوبــاره  فــوالدی و 

چالــش تولیدکننــدگان لــوازم خانگی تبدیل شــده اســت. از 

طــرف دیگــر دولــت بــا هدف کنتــرل قیمــت لــوازم خانگی بر 

درج قیمــت درب کارخانــه اصــرار دارد. بــه نظــر شــما چــرا 

حساسیت ها تنها معطوف به قیمت محصول نهایی است و 

کنترلی بر قیمت مواد اولیه وجود ندارد؟

صنعــت لــوازم خانگــی در کشــورمان همیشــه با مشــکل 

اســت.  مواجــه  آن  قیمــت  افزایــش  و  اولیــه  مــواد  تامیــن 

حساسیت ها طبعا به سمت محصول نهایی متمرکز می شود، 

را  نهایــی  محصــول  قیمــت  نهایــی  مشــتریان  و  بــازار  چــون 

می بیننــد کــه شــاخص آن هــم تــورم مصرف کننــده اســت. در 

صورتــی کــه بخــش تولید هم تورم خود را دارد که با شــاخص 

تورم تولیدکننده ســنجش می شــود. مرکز آمار این شاخص را 

برای بخش های مختلف تولیدی محاسبه می کند، اما کمتر به 

آن توجه می شــود. برای مثال ســال گذشــته تورم تولیدکننده 

کل صنعت 56% بود و بهار و تابســتان امســال تورم نقطه ای 

تولیدکننده بخش صنعت به ترتیب 94% و 6۲% بوده است. 

ایــن ارقــام کــه در ســال های گذشــته بی ســابقه بــود، نشــان 

می دهــد کــه هزینه هــای تولیدکننــده در بخــش صنعــت چــه 

افزایشــی داشــته است. اگر از یک طرف افزایش هزینه تولید 

و از طــرف دیگــر کنتــرل دســتوری قیمت محصــول ادامه پیدا 

کند، برای کل صنعت مخصوصا حلقه های پایین دستی مثل 

لــوازم خانگی خطرناک خواهد بود. زیرا تولید محصول نهایی 

مطلوبیت خود را از دست می دهد و به تدریج سرمایه گذاری 

در این صنایع کاهش پیدا می کند.

  چــه اقدامــات و برنامه هایــی بــرای کاهش هزینه 

تولیــد بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد؟ آیــا می تــوان انتظار 

داشت قیمت مواد اولیه اصلی کاهش یابد؟

کاهش قیمت مواد اولیه در سال های گذشته رخ نداده 

و بــا توجــه بــه وضــع اقتصــادی چنیــن انتظــاری هم نمــی رود. 

قیمت  مواد اولیه در سطح جهان در اثر بحران کرونا افزایش 

داشــته اما در کشــور ما عالوه بر این، یک افزایش قیمت هم 

بــه علــت بــاال رفتــن نــرخ ارز و تــورم داخلی داریــم و این رویه 

باعث شده است که هزینه تولیدکننده با تورمی مواجه شود 

که حداقل در ســال های اخیر ســابق نداشته است. اما انتظار 

مــا بــه عنــوان تولیدکننــده در بخــش خصوصی این اســت که 

دولــت در کنتــرل قیمــت مــواد اولیــه هــم حساســیت داشــته 

باشد. عرضه محصوالت فوالدی در بورس راهکاری بود که از 

سوی دولت انجام داده شد که این موضوع مشکالت خود را 

دارد. چون عرضه در زمان های مشخصی است و ما به عنوان 

تولیدکننده لوازم خانگی باید نقدینگی الزم را در همان زمان 

داشــته باشــیم، وگرنــه بایــد از طریــق بــازار آزاد و واســطه ها 

خرید کنیم. ما به عنوان تولیدکننده انتظار داریم برای خرید 

عمده مواد اولیه در بورس یک حساب اعتباری داشته باشیم 

که بتوانیم در زمان نیاز خرید کنیم و به محض تحقق درآمد 

و در زمان مناسب هزینه ها را تسویه کنیم. 

  آیا چنین راهکاری منجر به سوداگری نمی شود؟ 

مثال برخی اقدام به خرید مواد در بورس کنند و همان مواد 

را در بازار آزاد بفروشند.

خیــر. خوشــبختانه بخــش تولیــد یکــی از شــفاف ترین 

بخش هــای اقتصــادی اســت و کامال مشــخص که هر شــرکت 

به چه میزان مواد اولیه خریداری کرده و چه مقدار محصول 

به بازار عرضه کرده اســت. در روش هایی مثل خرید اعتباری 

در بورس البته بانک ها هم نقش موثر دارند اما دولت و خود 

ســازمان بــورس بایــد برای حمایت الزم از تولیــد این اقدامات 

را انجام دهند.

  بودجه ســال آینده در حال تدوین اســت و دولت 

برنامه هایــی بــرای توســعه و حمایــت از صنعــت و تولیــد در 

دست دارد. شما به عنوان تولیدکننده بخش خصوصی چه 

انتظاراتی از برنامه ها و اقدامات دولت برای رفع مشــکالت 

صنعت لوازم خانگی دارید؟

مشکالت لوازم خانگی در هم تنیده اند و برای حل آن ها 

باید نگاه جامع و کالن وجود داشــته باشــد. برای مثال همین 

شیوه تامین مواد اولیه در بورس، مشکل نقدینگی و سرمایه 

در گــردش را تشــدید کرده اســت. نبود امــکان ورود برندهای 

خارجی، به قاچاق دامن زده و قیمت گذاری دستوری و کاهش 

ســود تولیــد، ســرمایه گذاری ثابــت در بخش تولیــد را کاهش 

داده اســت. انتظــار مــا این اســت که برای حل این مشــکالت 

از راه حل های مقطعی و بخشنامه ای استفاده نشود. بلکه با 

یــک نــگاه کالن بــه فرصت ها ی توســعه صنعت لــوازم خانگی، 

این مســائل با هم تحلیل شــود. همین مثال اعتبار در خرید 

از بــورس کاال کــه عــرض کــردم، می توانــد هــم به تامیــن مواد 

اولیــه و حــذف واســطه ها کمــک کنــد و هــم کمبــود ســرمایه 

در گــردش را جبــران کنــد. همچنیــن همــکاری بــا برندهــای 

خارجــی می توانــد هم مانع قاچاق کاال شــود و هم به توســعه 

ســرمایه گذاری و افزایــش صــادرات منجــر شــود. راه حل هــای 

مقطعــی کــه متاســفانه بــه علــت بخشــی نگری و فقــدان نگاه 

کالن ارائــه می شــود، نــه تنهــا کمکــی بــه صنعــت مــا نمی کنــد 

بلکــه موجــب کاهــش تولیــد محصــوالت نهایــی مثــل لــوازم 

خانگی خواهد شد. به عالوه امیدواریم در تصمیم گیری ها از 

 نظرات انجمن صنایع لوازم خانگی و فعاالن صنعت استفاده 

شود.
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رویکرد بانک تجارت به مسئولیت های اجتماعی:

رسـالـت  مـاندگـار

امروزه مســئولیت های اجتماعی شرکت ها یکی 

از مفاهیــم کلیــدی در دنیــای کســب وکار بــه شــمار 

رفته و رابطه مســتقیمی با توســعه پایدار جوامع پیدا 

کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر CSR به این معناســت 

که سازمان ها عالوه بر وظایف معمول خود، از طریق 

رفتــار پیشــگیرانه و اصالحــی بــه مدیریــت تاثیــرات و 

پیامدهــای ناشــی از فعالیــت هــای خــود و همچنیــن 

اجــرای یــک ســری اقدامــات خیرخواهانه برای اقشــار 

آسیب دیده جامعه در راستای تحقق اهداف توسعه 

پایدار کمک می کنند. 

بانک تجارت به عنوان یکی از بانکهای بزرگ کشور 

با ذینفعان گوناگونی همچون مشــتریان، سهامداران، 

کارکنــان و عمــوم مــردم جامعــه، فعالیت هــای خود در 

حــوزه مســئولیت های اجتماعــی را در قالب آرمان های 

هفده گانه جهانی توسعه پایدار طراحی و تنظیم کرده 

و به فعالیت های مختلفی متناســب با نیاز روز جامعه 

پرداخته که آثار آن در جای جای کشور مشهود است.

هــای  مســئولیت  ایفــای  راســتای  در  بانــک  ایــن 

اجتماعی خود تاکنون با احداث 43 مدرسه و 1۰ خانه 

بهداشــت در اســتان های کمتر برخوردار کشــور، اجرای 

پــروژه سالم ســازی آب شــرب بیــش از ۲۰۰ روســتای 

استان سیستان و بلوچستان، حمایت مستمر از ستاد 

مردمی، رسیدگی به امور زندانیان دیه و جمع سپارسی 

بــرای کمک به کودکان نیازمند از طریق یونیســف ارائه 

خدمت کرده است.

مســئولیت های  ایفــای  قالــب  در  تجــارت  بانــک 

اجتماعی خود از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال 14۰۰ 

بالــغ بــر 4۰ میلیارد و 63۰ میلیون ریال کمک نقدی در 

قالــب حمایــت مالــی از انجمن هــا و موسســات خیریه، 

مســاجد و دانشگاه های معتبر کشــور، بیمارستان های 

اســتان های مختلــف و ... داشــته تــا بــه ســهم خــود، 

گام هایی را در مســیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار 

میهن عزیزمان ایران برداشته باشد.

شــیوع بیمــاری کرونــا در دو ســال اخیــر شــرایط 

فعالیت را تا حدود زیادی برای برخی صنایع و مشاغل 

دشــوار و آســیب هایی را به آنها وارد کرده است. بانک 

تجــارت در راســتای ایفــای نقــش حمایتی خــود در این 

شــرایط اقتصــادی، تســهیالت ویژه ای را بــه متقاضیان 

در اســتان هــای مختلــف کشــور اعطــا کــرده اســت. به 

همیــن منظــور در ســال 99 و شــش ماهــه اول ســال 

14۰۰ مجموعــا تعــداد بیــش از 83 هــزار و پانصد فقره 

تســهیالت جمعــا بــه مبلــغ3۰ هــزار و ششــصد و ســه 

میلیــارد ریــال بــه متقاضیــان کســب و کارهــای آســیب 

دیده به ویژه صنعت حمل و نقل کشــور توســط بانک 

تجــارت اعطــا شــد.بانک تجــارت همچنیــن در راســتای 

برخــوردار  کمتــر  مناطــق  آمــوزان  دانــش  از  حمایــت 

اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرمان، خراســان 

جنوبی، خراســان شمالی، هرمزگان، ایالم، کهگیلویه و 

بویر احمد، کردســتان، خوزســتان و بوشــهر بسته های 

حــاوی لبــاس، کفــش ورزشــی، کیــف و لــوازم التحریــر 

توزیع کرده است.

مشــارکت  تســهیل  منظــور  بــه  تجــارت  بانــک 

هموطنــان در فعالیت هــای انســان دوســتانه عــالوه بر 

ابزارهــای بانکــداری الکترونیــک همچــون همــراه بانــک 

و اینترنــت بانــک اقــدام به ایجــاد پایــگاه اینترنتی امید 

تجــارت کــرده تــا هموطنانی که مایل بــه واریز وجوه به 

صــورت مســتقیم بــه حســاب خیریه ها و مشــارکت در 

امــوری چــون آزادی زندانیــان جرایــم غیــر عمــد ، کمک 

بــه تامیــن هزینــه هــای نگهــداری و درمان ســالمندان، 

 مبــارزه جهانــی بــا گرســنگی ، حمایــت از خانوارهــای 

بی سرپرست و ... هستند بتوانند این اقدام را از طریق 

یک بستر امن و خصوصی انجام دهند.
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برگی از موفقیت های شرکت معدنی و صنعتی گـل گهر 
در سـال 1400

منطقه معدنی و صنعتی گل گهر با داشتن معادن 

غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های 

فعــال معدنــی، صنعتــی در خاور میانــه اســت کــه دارای 

قابلیت هــای بســیاری برای تبدیل شــدن به یک منطقه 

بزرگ و رقابتی در ســطح ایران و حتی جهان می باشــد. 

شركت معدنی و صنعتی گل گهر یكی از شركت های فعال 

این منطقه اســت كه نقش مهمی در سیاســت گذاری و 

مدیریت منطقه را برعهده دارد.

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهر از ابتدای ســال 

تاکنــون بــا ثبــت موفقیت های گوناگــون در حــوزه کاری 

یکی از شــرکت های برتر در شــرایط کنونی اقتصاد ایران 

محســوب می شــود کــه در ادامه برخــی از موفقیت های 

این شرکت را مرور می کنیم:

گام بلند گل گهردر اشتغال زایی طرح های 

اقتصاد مقاومتی

بنابــر اعــالم مدیرعامــل شــرکت گل گهــر، با تالش 

و پیگیری مســتمر تیم های کارآفرینی گل گهر در نه ماه 

ابتدایی امســال، 13۰۰ شــغل برای جوانان بیکار و زنان 

سرپرســت خانــوار در شــهرهای ســیرجان و بردســیر از 

محل تسهیالت اشتغال زایی گل گهرایجاد شده است. 

مهندس ایمان عتیقی بیان کرد: بر اســاس برنامه 

سال 14۰۰، پرداخت ۲۰۰۰ فقره تسهیالت اشتغال زایی 

در دســتور کار شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه 

عنــوان معین اقتصادی منطقه 7 اســتان کرمان شــامل 

شهرستان های سیرجان و بردسیر قرار دارد. این برنامه 

در قالــب تفاهم نامــه همــکاری بــا بانــک قرض الحســنه 

رســالت و تفاهم نامه جداگانه با بنیاد برکت و صندوق 

کارآفرینــی امیــد در حال پیگیری اســت و بــا برنامه ریزی 

انجام شــده ایجاد ۲۰۰۰ فرصت شــغلی در ســال جاری 

محقق خواهد شــد.وی اظهار امیدواری کرد با همکاری 

صنــدوق  و  برکــت  بنیــاد  رســالت،  بانــک  اســتانداری، 

کارآفرینی امید تا پایان سال 14۰1، بیش از 6۰۰۰ فرصت 

شــغلی در حوزه مشــاغل خــرد و کارگاه هــای کوچک در 

منطقه 7 استان کرمان ایجاد خواهد شد.

نصب بزرگترین آسیای تر گلوله ای سنگ آهن 

کشور از سوی متخصصان داخلی در گل گهر

همچنین عملیات نصب پوســته بزرگترین آســیای 

تر گلوله ای ســنگ آهن کشــور )شل بالمیل( با قدرت 9 

مگاوات در خط چهار تولید کنســتانتره مجتمع شــرکت 

گل گهــر انجــام شــد. ایــن عملیات هفتــه جاری بــر روی 

پوسته ای به وزن ۲4۰ تن، قطر 6.7 و طول 1۲ متر و به 

دست متخصصان داخلی انجام شد.

گفتنــی اســت؛ پیــش از این عملیــات نصب چنین 

تجهیزاتــی از ســوی ســوپروایزر خارجــی انجام می شــده 

کــه پــس از تحریم هــای اقتصــادی و قطــع همــکاری بــا 

شــرکت  های ایرانی، از ســوی متخصصــان داخلی انجام 

شد.

نصب این آسیای گلوله ای، نقش موثری در بهبود 

کیفیــت محصــول کنســانتره خط چهار شــرکت گل گهر 

خواهد داشت.

کارخانه های گندله سازی و هماتیت در آذر 

رکورد زدند

از ســوی دیگر معــاون بهره بــرداری مجتمع گل گهر 

از ثبــت چهــار رکــورد ماهانــه و روزانــه در کارخانه هــای 

گندله سازی و هماتیت شرکت گل گهر خبر داد.

مهنــدس علــی پورمعصومــی دربــاره ایــن رکوردهــا 

گفــت: بــا تالش همــه کارفرمایان و پیمانکاران، شــرکت 

گل گهر در آذر14۰۰ موفق به ثبت رکوردهایی در بخش 

تولید گندله و هماتیت شده  است.

وی افــزود: در ایــن خصــوص رکــورد تولیــد ماهیانه 

کارخانــه گندله ســازی دو بــا 545  هــزار و 7۲1 تــن ثبت 

شده است.پورمعصومی همچنین دومین رکورد ماهیانه 

را دربــاره کارخانــه هماتیــت گزارش کرد و گفــت: در آذر 

این کارخانه نیز با تولید 88 هزار و 46 تن تولید هماتیت 

رکورد زده است.

معــاون بهره بــرداری گل گهــر در ادامــه بیــان کــرد: 

خطوط 5و6و7 نیز سومین تداوم تولید ماهیانه خود را 

کسب کرده اند.

وی بــا بیان اینکــه در تاریخ ۲۰ آذرماه کارخانه غبار 

4 هــزار و 743 تــن تولیــد کــرده  اســت، گفــت: کارخانــه  

گندله سازی دو نیز موفق به ثبت دو رکورد روزانه تولید 

شده است.

 پورمعصومــی دربــاره رکوردهــای روزانــه کارخانــه 

گندله  ســازی گفــت: ایــن کارخانه در چهــارم آذر با تولید 

19 هــزار و 5۲8 تــن و در تاریــخ ۲5 آذر با تولید 19 هزار 

و 543 تن موفق به ثبت رکوردهای روزانه شده است.

کارخانه های گندله سازی، هماتیت و فرآوری 

غبار در دی  رکورد زدند

پــس از آذر، در دی  نیــز پنــج رکــورد ماهانه و روزانه 

در کارخانه های هماتیت، گندله سازی و فرآوری غبار به 

همت و پشتیبانی همکاران شرکت گل گهر و پیمانکاران 

مربوطه رقم خورد.

بــا تــالش همه همکاران، کارفرمایــان و پیمانکاران، 

شــرکت گل گهــر در دی  14۰۰ موفق بــه ثبت رکوردهایی 

 در بخــش تولیــد گندلــه و هماتیت و فرآوری غبار شــده  
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در بازار سهام نیز عملکرد ماهیانه نماد 

»کگل« در آذر1400، نشان از وضع 

باثبات تر این سهم در مقایسه با سایر رقبا 

و برخالف وضع کلی بازار دارد. 

در آذر، شرکت معدنی و صنعتی گل گهرکه 

با نماد »کگل« روی تابلوی اصلی بورس 

معامله می شود، موفق شد با وجود 

ریزش های پردامنه شاخص کل بورس، 

وضع تثبیت شده تری داشته و بتواند 

سهامداران خود را از ضررهای سنگین 

محفوظ نگاه دارد

است.

در ایــن خصــوص رکــورد تولیــد ماهیانــه کارخانــه 

گندله ســازی دو با 546 هزار و 1۰ تن ثبت شــده اســت. 

همچنیــن در دو رکــورد ایــن کارخانه در تاریــخ ۲۲ دی با 

تولیــد 19 هــزار و 553 تــن و در ۲3 دی با تولید 19هزار 

و 559 تــن، موفــق به ثبــت رکوردهای روزانه در این ماه 

شده است.

چهارمین رکورد مربوط به رکورد ماهیانه در کارخانه 

هماتیــت اســت کــه بــا تولیــد 88 هــزار و 3۰1 تــن تولید 

هماتیت، رقم خورده است.

همچنین در کارخانه فرآوری غبار نیز رکورد کیفیت 

تولید ماهیانه در این ماه به ثبت رسید.

تولید  23.4 میلیون تنی و رشد 75 درصدی 

فروش گل گهر در 10ماهه گذشته

میــزان تولید کنســانتره و گندله شــرکت گل گهردر 

دی  14۰۰ بــه ترتیــب 1.۲15.676 و 1.۰۲۰.۲48 تــن بوده 

است که میزان حاصل از فروش این محصوالت در دی  

بیش از ۲۲.5 هزار میلیارد ریال می باشد. بدین ترتیب 

گل گهرتوانســته اســت در 1۰ماهه ابتدای امسال قریب 

به ۲3.4 میلیون تن محصول تولید کند و میزان فروش 

شــرکت درایــن 1۰مــاه نســبت به مدت مشــابه در ســال 

قبل، با رشد 75 درصدی همراه شده است.

این شــرکت در 1۰ماهه اول امســال توانسته است 

بیــش از 13.1 میلیــون تن کنســتانتره و 1۰.۲ میلیون تن 

گندله تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 

گذشته رشد ۲ درصدی را نشان می دهد.

شــرکت گل گهــراز ابتدای ســال مالی تــا انتهای دی  

امسال فروشی بیش از 384.1 هزار میلیارد ریال داشته 

کــه در مقایســه بــا مــدت زمان مشــابه در ســال قبل که 

عــدد ۲۲۰.5 هــزار میلیارد ریال به ثبت رســیده با رشــد 

75 درصدی فروش همراه شده است.

گل گهر و شرکت های زیرمجموعه در جمع 

شرکت های برتر ایران قرار گرفتند

همچنین در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ایران 

در ســال 14۰۰ بــا عنــوان معرفی 1۰۰شــرکت برتــر ایران، 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق به کسب عنوان 

شرکت پیشرو در بین شرکت های بزرگ  اقتصاد ایران در 

همایش ملی IMI 1۰۰ شد.

همچنیــن ایــن شــرکت توانســت رتبــه نخســت در 

گــروه اســتخراج و کانی هــای فلزی و  نیــز رتبه 17 در بین 

1۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران را کسب کند.

در ایــن رتبه بنــدی همچنیــن در بیــن شــرکت های 

زیرمجموعــه در گــروه گل گهر نیز شــرکت توســعه آهن 

و فــوالد گل گهــر رتبــه 4۰، شــرکت مجتمع جهــان فوالد 

ســیرجان رتبــه 8۲ و شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه 

گل گهر نیز رتبه نخست بهره وری عوامل تولید در گروه 

فلزات را کســب کرده و شــرکت جهان فوالد نیز در بین 

1۰ شــرکت پیشــرو ایران و شــرکت توســعه آهن و فوالد 

گل گهردر جمع 5 شرکت گروه فلزات اساسی قرار گیرد.

گفتنــی اســت؛ ســال گذشــته شــرکت معدنــی و 

صنعتی گل گهر در رتبه بندی IMI 1۰۰ رتبه ۲۲ را داشت 

که امســال با 5 رتبه برتری به کســب عنوان رتبه 17 در 

کشور نائل آمده است.

کگل؛ سهمی قابل اتکا، حتی در روزهای سخت 

بازار

در بازار سهام نیز عملکرد ماهیانه نماد »کگل« در 

آذر14۰۰، نشان از وضع باثبات تر این سهم در مقایسه 

با سایر رقبا و برخالف وضع کلی بازار دارد. 

در آذر، شرکت معدنی و صنعتی گل گهرکه با نماد 

»کگل« روی تابلــوی اصلــی بــورس معاملــه می شــود، 

شــاخص  پردامنــه  ریزش هــای  وجــود  بــا  شــد  موفــق 

بتوانــد  و  داشــته  تثبیت شــده تری  وضــع  بــورس،  کل 

 ســهامداران خــود را از ضررهــای ســنگین محفــوظ نــگاه

 دارد.

قــیمــــت پایــــانی کـگـــل در روز نــخـســــت آذر14۰۰، 

در محــدوده ۲3،84۰ریالــی بــه ثبــت رســیده بــود کــه 

در پایــان مــاه پــس از افتــی ۲8۰ تومانــی بــه محــدوده 

۲1،۰4۰ریالی رســید. این در حالیســت که بورس تهران 

نیــز در ایــن بــازه زمانــی افتــی ســنگین را تجربه کــرده و 

شــاخص کل بــورس نیــز بــا ریزشــی بالــغ بــر 5درصــدی 

بــه محــدوده یــک میلیــون و 318هــزار واحــدی رســید. 

شــاخص کل هــم وزن نیز که در ابتــدای آذر در محدوده 

386هــزار واحــدی بــود، در روز 3۰ آذر و پــس از پایــان 

معامــالت، در محــدوده 348هــزار واحــدی بــه کار خــود 

شــاخص  نوســانات  رونــد  داد.  پایــان   14۰۰ پاییــز  در 

هــم وزن در آذرمــاه نیــز حاکــی از ریزشــی 1۰ درصــدی 

اســت کــه بــا توجــه به رونــد کلی بــازار افت ســنگینی را 

 روایت می کند و نشان از وضع نامساعد اغلب سهم ها

 دارد.

بــا توجــه بــه آمــار و ارقامــی کــه بــه ثبــت رســیده و 

همچنیــن ریزش هــای ســنگینی کــه در گــروه معــدن و 

صنایــع معدنــی رخ داده می تــوان گفــت کــه نمــاد کگل 

موفــق شــده دوره بحرانــی مــاه آخــر پاییــز را بــا اصــالح 

حداقلی پشت سر گذاشته و وارد دی 14۰۰ شود.

البته میزان ورود و خروج پول حقیقی از این سهم 

نیــز مویــد همیــن موضوع اســت کــه گل گهرتوانســته با 

اتــکا بــه عملکــرد پایــدار و صورت هــای مالی و گزارشــات 

دقیقــی کــه در اختیــار ســهامداران قــرار داده، اعتمــاد 

حقیقی ها را جلب کرده و در روزهایی که پول حقیقی 

با ســرعت بســیار باالیی از بازار خارج می شد، وضع این 

ســهم به مراتب بهتر از اغلب نمادهای دیگر بود و بین 

شاخص سازها نیز از شرایط پایدارتری برخوردار بود.

از آنجایی که بازار سهام، زمستان را با یک جهش 

4۰هزار واحدی روی تابلوهای تاالر شیشه ای آغاز کرده 

و از طرفی هم بسیاری از کارشناسان روزهای به مراتب 

بهتــری را بــرای بورس تهران پیش بینی می کنند، انتظار 

مــی رود رونــد قیمتــی ســهم های مختلــف )مخصوصــا 

 شــاخص ســازها( بــه مراتب بهتــر از هفته های گذشــته

 باشد.

هرچنــد نبایــد فرامــوش کــرد تحلیل هــای بنیــادی 

کگل نیز حاکی از بهبود وضعیت این مجموعه در حوزه 

صنایــع معدنــی خواهــد بــود؛ چــرا کــه سیاســت های در 

پیش گرفته شــده توســط دولت این نوید را می دهد که 

احتماال میزان تقاضا برای مصالح ساختمانی در آینده نه 

چندان دور افزایش چشــمگیری خواهد داشــت. در این 

صورت قطعا محصوالتی که کگل به بازار عرضه می کند 

نیز به دلیل نیاز بازار فروش به مراتب باالتری نسبت به 

نیمه نخست سال جاری خواهند داشت.

طبیعی اســت کــه در این صورت گل گهر ســیرجان 

بــا ســهمی بیــش از 3۰ درصد در زمینه تولید کنســانتره 

ســنگ آهن در کشــور می توانــد بخــش بزرگــی از ســود 

حاصل از رونق بازار را به خود اختصاص داده و طبیعتا 

زمینه را برای بهبود چشمگیر روند ارزش سهام خود در 

بورس، فراهم کند.
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قائــم مقــام مجتمــع صنعتــی اســفراین تاکیــد کــرد کــه ایــن 

مجتمــع در اوضاعــی کــه کشــور در ســخت ترین زمــان تحریــم و 

جنگ اقتصادی روبه رو اســت، توانســته در زمینه طراحی و تولید 

برخــی از قطعــات خاص و اســتراتژیک مورد نیاز صنایع کشــور به 

خودکفایی دست پیدا کرده و با اصالح و بهبود مستمر در طراحی 

و پروسه های مهندسی، بهینه سازی روش های تولیدی و اجرایی و 

همچنین افزایش بهره وری نیروی کار و تجهیزات مجتمع صنعتی 

اسفراین از خروج مقدار قابل توجهی ارز جلوگیری کند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، ارجمندی 

در ایــام مبــارک دهه فجر انقالب اســالمی با اشــاره بــه  برنامه ریزی 

و جهت گیــری ایــن مجتمــع در تولید محصــوالت فوالدی مــورد نیاز 

صنایع کشور اظهار کرد: روحیه خودباوری اقدامات خالقانه، جهادی 

و جسورانه متخصصان داخلی مجتمع صنعتی اسفراین در تولید و 

بومی ســازی قطعات اســتراتژیک صنایع کشور که در اوضاع تحریم 

ظالمانــه، امــکان تأمیــن آن ها از طریق واردات میســر نبوده اســت، 

با تاســی و الهام از شــعار مطرح شــده ســال از ســوی مقام معظم 

رهبری مبنی بر»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گام های بلندی 

به منظور تأمین قطعات مورد نیاز صنایع استراتژیک کشور برداشته 

است و یک بار دیگر شعار »ما می توانیم« در این مجتمع با آهنگی 

دلپذیر، صدایی رسا، یکپارچه و هماهنگ سروده شد.  

او افتتــاح طــرح توســعه مجتمــع صنعتــی اســفراین را یکی از 

مهم ترین پروژه های کشور عنوان کرد و گفت: با شروع سال 14۰۰و 

همزمــان بــا 1۲ فروردین، ســالروز اســتقرار نظام مقــدس جمهوری 

اســالمی، طرح توســعه مجتمع صنعتی اســفراین)خط ریخته گری 

پیوســته CCM( بــا ســرمایه گذاری 94 میلیــون یــورو اعتبــار ارزی و 

113 میلیــارد تومــان اعتبار ریالی با دســتور رئیس جمهوری از طریق 

ویدیوکنفرانــس افتتــاح شــد؛ بــا افتتاح ایــن پروژه عظیــم، ظرفیت 

تولید شــمش مورد نیاز صنایع مختلف کشــور در سایزهای ۲5۰ تا 

63۰ میلی متری در 6 سایز  مختلف و با مقاطع گرد )بلوم( پس از 

سال ها انتظار تحقق یافت و در اولین سال بهره برداری همزمان با 

تست گرم قالب های 6 گانه بدون حضور شرکت دانیلی ایتالیا طراح 

و ســوپروایزر خــط CCM و بــا اتکا به توان داخلی متخصصان خود، 

حدود ۲5 هزار تن انواع گریدهای فوالدی را تولید و روانه بازارهای 

داخلــی و صادراتی کرده اســت، راهبــری، مدیریت، نظارت و تعمیر 

و نگهداری بخش های مختلف این پروژه بســیار مهم و رســیدن به 

تولید انبوه همزمان با تست های گرم این خط تولید منحصر به فرد 

در کشــور، جملگی از ســوی مهندســان، کارشناســان و متخصصان 

داخلی این مجتمع انجام شــده اســت؛ افزایش ســرعت در تولید، 

کاهــش ضایعــات بــه حــدود 3درصــد و کیفیــت بــاالی شــمش های 

تولیــدی در روش ریخته گــری، پیوســته از مهم تریــن ویژگی هــای 

ایــن پــروژه بــوده کــه رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی ایــن خط را 

در بازارهــای صادراتــی افزایــش داده اســت و برگ زرینــی به پرونده 

افتخارات این مجتمع افزوده است. 

قائــم مقــام مجتمــع صنعتی اســفراین خاطرنشــان کــرد: این 

مجتمــع در راســتای خودکفایــی کشــور در بومی ســازی چرخ هــای 

منوبلــوک مــورد مصرف در ناوگان ریلی، پس از ســاخت نمونه های 

اولیه و گذراندن موفق انواع تست ها و گرفتن مجوزهای مورد نیاز 

از مراجع ذی ربط در کشور برای احداث و راه اندازی خط تولید چرخ 

قطــار)mono block( بــه ظرفیــت ۲5۰۰۰ عــدد در ســال بــه همــراه 

شــرکای داخلی، به منظور شناســایی شــرکای خارجی خود اقدام به 

برگزاری مناقصه کرده که امید است با راه اندازی این خط در 6 ماهه 

اول سال آینده، نیاز ناوگان ریلی کشور به انواع چرخ قطار رفع شده 

تا حلقه ای دیگر از زنجیره وابستگی کشور درهم شکسته شود، با 

تأمین منوبلوک مورد نیاز ناوگان ریلی کشور، عالوه بر صرفه جویی 

ارزی، افزایش تحرک و سرعت در جابه جایی بار و مسافر در بخش 

حمل ونقل ریلی کشور شتاب بیشتری گرفته و شاخص های توسعه 

در این بخش بهبود و ارتقا می یابند و اقتصاد ملی شاهد شکوفایی 

بیشتر در این بخش خواهد شد. 

ارجمندی افزود: در راستای اهمیت و ضرورت توسعه ناوگان 

ریلی کشــور، تولید ســاالنه بیش از 7 هزار عدد انواع محور واگن و 

لکوموتیو به صورت خام )آهنگری شــده( و 3هزار عدد انواع محور 

به صورت ماشــین کاری شــده در دستور کار این مجتمع قرار گرفته 

اســت.او خاطرنشــان کرد: در راســتای پاســخگویی به موقع به نیاز 

مشــتریان، افزایــش راندمــان خــط تولیــد و کاهــش مصــرف انرژی، 

متخصصان و کارشناســان خط تولید در مجتمع صنعتی اســفراین 

با بهینه سازی خط تولید و اعمال تغییرات اساسی در فرایند تولید 

قطعــه حســاس و اســتراتژیک محــور قطــار موفــق شــدند راندمان، 

ســرعت تولیــد و ظرفیــت محــور قطــار را افزایــش داده  و در دی ماه  

ســال جاری تولید انواع محور های مورد نیاز ناوگان ریلی کشــور را 

بــه 7۰۰ عــدد در مــاه افزایــش داده اســت کــه این امــر موجب قطع 

واردات این قطعه بسیار مهم و افزایش میزان رضایت مشتریان و 

ذی نفعان شده است، برنامه ریزی برای تولید انبوه محورهای قطار 

از ابتدای سال جاری شروع شده و با اتکا به نیروی انسانی توانمند 

و همچنین تجهیزات منحصر به فرد مستقر در خط تولید، گام های 

مؤثری به منظور خودکفایی صنایع استراتژیک داخلی در تولید این 

قطعه مهم و حساس برداشته شده است. 

قائــم مقــام مجتمــع صنعتــی اســفراین همچنین اظهــار کرد: 

متخصصــان مجتمــع صنعتی اســفراین با تولیــد بلــوم فوالدآلیاژی 

درگریدهای بسیار حساس  EA1N ,45۰-GTD ,X5۲ و به خصوص 

تســت گــرم قالب هــای ســنگین 53۰ و 63۰  میلــی متــری در واحــد 

CCM برای نخستین بار در کشور گام بزرگی برای کاهش وابستگی 

کشور به واردات انواع  لوله نفت و گاز برداشتند.

خودکفایی
 مجتمع صنعتی اسفراین

 در تولید قطعـات مورد نیاز صنـایع کشـور

مهندس ارجمندی - قائم مقام مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین 

چرخ مونوبلوک - مورد استفاده در ناوگان ریلی

محور واگن و لوکوموتیو - مورد استفاده در ناوگان ریلی

)CCM( خط ریخته گری پیوسته
افتتاح واحد ccm مجتمع صنعتی اسفراین- توسط ریاست محترم جمهور 

6 فروردین ماه 1400
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ارجمندی افزود: تولید این آلیاژهای مهم و حساس به روش 

ریخته گری پیوسته سبب افزایش سرعت تولید، کاهش چشمگیر 

فرآیند تولید، کاهش ضایعات و افزایش کیفیت می شــود که این 

امــر رقابت پذیــری این محصــوالت را در بازارهای داخلی و صادراتی 

به نحو چشمگیری افزایش می دهد. 

او تصریــح کــرد: بــه همــت مهندســان و کارشناســان مجرب 

داخلی و با به کارگیری دانش روز فوالدســازی در مجتمع صنعتی 

اســفراین، تولیــد شــمش ســنگین 1۰۰ تــن بــا اســتفاده از کوکیــل 

یکپارچه و به روش ریخته گری دو پاتیله با موفقیت انجام شد.

قائــم مقــام مجتمــع صنعتــی اســفراین افــزود: بــا تولیــد این 

کوکیــل، ریخته گــری شــمش های فــوق ســنگین که پیــش از این با 

کوکیــل دو تیکــه )extentio(  انجام می شــده  اســت و امکان انجام 

فرآینــد VSD )ذوب ریــزی تحــت خال( وجود نداشــت، بــا این اقدام 

برای اولین بار در ایران تولید شمش های سنگین با کیفیت باال به 

روش VSD و به وزن حدود 1۰۰ تن  محقق شــد، قابل ذکر اســت 

مراحل طراحی و شبیه ســازی، ســاخت مدل چوبی، قالب گیری در 

ماســه، ریختــه گــری چدن خاکســتری با دو پاتیل بــه طور همزمان 

و در نهایت ماشین کاری و عملیات حرارتی این کوکیل در مجتمع 

صنعتــی اســفراین انجــام شــد، تولید کوکیل بــا این ابعــاد و امکان 

ذوب ریــزی در خــال موجــب ارتقــای کیفیت شــمش های ســنگین و 

فوق ســنگین شــده اســت به طوری که مشــتریان این سفارشــات 

شاهد رشد چشمگیر کیفیت سفارشات خود بخصوص در صنایع 

نیروگاهی و صنایع فوالدی شده اند، این اقدام ارزشمند گامی بزرگ 

در تولیــد با کیفیت محصوالت حجیم ماننــد روتورژنراتور، مخازن 

مشبک، غلطک های پشتیبان خط نورد و... شده است.

ارجمندی یادآور شد: با عنایت به نیازمندی کشور به قطعات 

حجیم مورد اســتفاده در صنایع اســتراتژیک و همچنین با رویکرد 

متنوع سازی سبد محصوالت مجتمع، برنامه تولید شمش 1۰۰ تنی 

در دستور کار تولید این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفته است. 

ایــن شــمش، نقطــه عطفــی در صنعــت  افــزود: تولیــد  او 

فوالدســازی و شــمش ریزی قطعات ســنگین در کشــور خواهد بود 

و نیــاز صنایــع بــزرگ کشــور بــه واردات محصوالت اســتراتژیک در 

صنایــع مختلــف در دوران تحریــم برطــرف شــده و از خــروج مقدار 

قابل توجهی ارز جلوگیری شده است. قائم مقام مجتمع صنعتی 

اسفراین گفت: همچنین متخصصان این مجتمع موفق به تولید 

بزرگترین بیس پلیت مورد استفاده در تولید شمش 1۰۰ تنی به 

 صورت تـــکــباری به وزن 55 تن و بــــه ابــعـــاد 4×3.۲×.66. مـــتـــر

 شده اند.

ارجمندی خاطرنشان کرد: با همت و تالش کارشناسان متخصص 

و کارکنــان پرتــالش مجتمــع صنعتــی اســفراین، بــرای اولیــن بــار، 

ماشین کاری نهایی بدنه روتور ژنراتور 185مگاواتی به عنوان یکی از 

سنگین ترین شفت های فوالدی مورد استفاده در صنایع نیروگاهی 

کشور، به وزن نهایی 38 تن و طول ده و نیم متر در مجتمع صنعتی 

اسفراین با موفقیت انجام و مراحل بومی سازی آن محقق و روتور 

ساخته شده تحویل شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس 

ژنراتــور( شــد. او تصریــح کــرد: ایــن محصول تاکنون فقــط از خارج 

کشور تأمین می شد و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن تنها 

چنــد شــرکت محــدود در دنیــا ســازنده ایــن محصــول هســتند که 

ایــن  جمــع  بــه  هــم  اســفراین  صنعتــی  مجتمــع  خوشــبختانه 

تولیدکننــدگان روتــور ژنراتور پیوســت. قائم مقام مجتمع صنعتی 

اســفراین بــا اعــالم ایــن مطلــب اعــالم کرد: کســب دانــش فنی در 

ماشــین کاری، تســلط بر  تکنولوژی و ســاخت این نوع قطعات که 

عمومــاً در دســت شــرکت های بــزرگ و محــدودی در اروپــا و چیــن 

اســت، موجــب شــد تا شــرکت مجتمــع صنعتی اســفراین بــا توان 

دانش فنی خود و همچنین تجهیزات و ماشــین آالت و با حمایت 

فنی گروه مپنا و شرکت پارس ژنراتور بتواند تولید قطعات سنگین 

تــا وزن 1۰۰ تــن را ریخته گــری و فــورج  کنــد و موجــب توســعه ایــن 

محصول یا محصوالت مشــابه برای تولید قطعات ســنگین تر و یا 

انواع دیگر روتورهای مورد نیاز صنایع نیروگاهی باشد.

ارجمنــدی گفــت: کارشناســان ایــن مجتمــع بــرای نخســتین 

بــار در کشــور موفــق بــه تولیــد شــمش بــا مقطــع گرد)بلــوم(، بــه 

روش ریخته گری پیوســته )CCM( شــدند و عمده محصوالت خط 

ریخته گــری پیوســته در صنایــع حمل ونقــل ریلــی و به طــور خاص 

تولید لوله های بدون درز در صنایع پایین دستی نفت و گاز، مورد 

استفاده قرار می گیرد و در پیشبرد اهداف کالن کشور کمک بزرگی 

خواهد کرد.

او در خصــوص همــکاری ایــن مجتمــع بــا مراکز علمــی تحقیقاتی 

اظهــار کــرد: بــا توجه به توســعه پروژه هــا و افزایش نیازهــای تحقیقاتی 

و دانــش روز در مجتمــع صنعتــی اســفراین و لــزوم گســترش ارتبــاط بــا 

دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی، همکاری مشــترک بین مجتمع صنعتی 

اســفراین و دانشــگاه تهران آغاز شــده است و مقرر شــده است موارد و 

مشــکالت خط تولید این مجتمع در قالب طرح های پژوهشــی مطرح و 

راه حل های مناسب و به روز به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و کاهش 

تلفات و ضایعات و افزایش بهره وری تولید از طریق شرکت ها و استارت 

آپ های مرتبط با دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بررسی 

و راه حل های مناسب ارائه شود.قائم مقام مجتمع صنعتی اسفراین از 

برنامــه ثبــت رکورد 15 هزار تن در اســفند خبــر داد و گفت: قبل از ثبت 

ایــن رکــورد بــی نظیر جهادگران خالق و خســتگی ناپذیر عرصه تولید در 

مجتمع صنعتی اسفراین، موفق به ثبت رکورد تولید 14۰14 تن محصول 

نهایی در آبان شدند و این درحالی است که رکورد ماقبل آن نیز  به میزان 

1۲۰1۲ تن محصول نهایی در اردیبهشت به ثبت رسیده است. ارجمندی 

افــزود: ثبــت چهارمیــن رکــورد تاریخی و پیاپی محصــول نهایی به میزان 

15 هزار تن در اسفند سال جاری برگ زرین دیگری از تالش ها و جدیت 

مدیرعامــل محتــرم، برنامه ریــزی دقیــق در حوزه های تامین و تــدارکات، 

مهندســی، تولیــد، کیفیــت، تعمیــر و نگهــداری، اداری و پشــتیبانی و 

برنامه ریزی صحیح و کالن مجتمع و همت واالی تمامی کارکنان سخت 

کوش مجتمع صنعتی اسفراین است.

VSD ریخته گری شمش سنگین 100 تن به روش

آهنگری روتور مپنا

روتور تمام ساخت 185 مگاواتی شرکت مپنا

سالن ماشینکاری

بکاپ رول 44 تنی

آهنگری شمش 110 تن
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برنامه  ۳ساله هلدینگ فن آوا  برای ارائه 7 محصول 
استراتژی حوزه امنیت سایبری 

بنابر اعالم مدیرعامل هلدینگ فن آوا، این شرکت با 

سرمایه گذاری و تاسیس شرکت دانش بنیان زیر مجموعه  

گــروه فــن آوا ، برنامــه ای 3ســاله بــرای ارائــه 7 محصــول 

استراتژی حوزه امنیت سایبری خواهد داشت.

محمد مردانی که به تازگی مدیرعاملی این شرکت را به 

عهده گرفته پیش از این ریاست هیأت مدیره این شرکت را 

به عهده داشته است و در این زمان کوتاه مسئولیت جدید 

نفس تازه ای به شــرکت دمیده اســت. به همین مناســبت با 

او به گفت وگو نشستیم که شرح آنرا در ادامه می خوانید:

 گــروه فــن آوا در زمینــه خدمــات بانکــی چــه نوع 

خدماتی را به صورت ویژه و انحصاری در اختیار مشتریان 

خود قرار می دهد؟

شــرکت فــن آواکارت به صورت ســهامی عــام، با هدف 

»ارائــه خدمــات ایمــن، موثــر، ارزان و برای توســعه ابزارهای 

پرداخت« در سال 138۲ به عنوان عضوی از گروه بزرگ فن 

آوا )سهامی عام( به ثبت رسید. این شرکت پس از دریافت 

مجــوز PSPاز بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران فعالیت 

خــود را بــا صــدور کارت هــای اعتبــاری آغــاز و در ســال 1388 

بــه همــکاری بــا بانک هــا در زمینه تامین، نصب و پشــتیبانی 

دســتگاه های کارتخوان در ســطح کشــور اقدام کرد. شــرکت  

فــن آوا کارت، شــرکتی فعــال در حــوزه خدمــات پولی و مالی 

کشــور اســت که به عنوان واســطه بین بانک ها و مشــتریان 

تجــاری، عملیــات ارائــه خدمــات پرداخت بانکی بــرای عموم 

مردم را تسهیل می کند. درحال حاضر بانک های معتبر طرف 

قرارداد عبارتند از کشاورزی، سپه، ایران زمین، پست بانک، 

ســرمایه، شــهر، مســکن، ســینا و تعدادی موسســات مالی و 

بنگاه های اقتصادی. 

خدمات پرداخت بانکی به خدماتی اطالق می شــود که 

از طــرق مختلــف، عملیات پرداخت را برای کســب و کارهای 

گوناگــون راهبــری می کند. فن آوا کارت با به کارگیری نیروی 

انسانی متخصص، فناوری های امنیتی روز دنیا و بهره گیری 

از ابزارهــای نویــن دارای رتبــه برتر شــورای عالــی انفورماتیک 

کشــور اســت. گفتنی اســت در حال حاضر بیشــترین تمرکز 

مجموعــه در حــوزه کســب وکارها و کیــف پــول الکترونیکی و 

کارت های اعتباری است و توانسته با ارائه خدمات با کیفیت 

و مطمئــن، ســهم مناســبی از بازارهای خــرد و کالن پرداخت 

الکترونیک در کشور را به خود اختصاص دهد. 

گفتنی است یکی از ابزارهای پذیرش و راه های ارتباطی 

بــا جامعــه هــدف، اپلیکیشــن های موبایلــی هســتند. شــرکت 

فــن آوا کارت بــا نرم افــزار آواپی به حــوزه نرم افزارهای پرداخت 

موبایلی ورود کرد و در مهر ماه سال جاری اولین نسخه از آن 

در نســخه های اندرویــد و وب اپ در گــروه شــرکت های فن آوا 

منتشر شد. معماری آواپی از نظر فنی مبتنی بر میکروسرویس 

ً داینامیک اســت. از منظر کســب وکار آواپی در  اســت و کامال

ابتدای مســیر در حوزه  اپلیکیشــن های موبایلی پرداختی قرار 

دارد و همــکاران بنــده در شــرکت فــن آوا کارت تــالش دارند تا 

سرویس های بیشتر و متنوعی را روی آن راه اندازی کنند و در 

رابطه با مزیت های رقابتی، محصوالت خوبی طراحی و آماده 

شــده اند کــه از طریــق آواپی در اختیار جامعــه هدف خود قرار 

خواهنــد گرفــت. برای مثال راهکار کارت های اعتباری، یکی از 

این موارد است که می تواند مزیت رقابتی خوبی ایجاد کند.

   در ایــن روزهــا بــا بــاال گرفتــن جنــگ ســایبری 

بــه نظــر می رســد توجه به موضــوع امنیت در شــبکه های 

اطالع رســانی از اهمیتــی بیش از گذشــته برخودار شــده 

است شما در این حیطه چه دستاوردها و خدماتی داشته 

و ارائه می کنید؟

بــا توجــه بــه اهمیت بیــش از پیش موضــوع امنیت در 

زیرســاخت های کالن و حیاتــی ملــی اعــم از حــوزه IT و OT و 

یــا بــه عبارتــی دیگــر چــه در حوزه فنــاوری اطالعــات و چه در 

حوزه صنعت، گروه فن آوا با سرمایه گذاری و تشکیل شرکتی 

دانش بنیان اقدام به ورود جدی در این بازار کرد. از این رو بر 

 Threat اساس تحلیل های صورت گرفته آماری و با توجه به

Modelingهای انجام گرفته از سوی موسسات بزرگ امنیت 

سایبری در سطح ملی و بین المللی اقدام به اولویت بندی در 

تولید محصوالت بومی بر اساس نیاز زیر ساخت های حیاتی 

کشــور کرد. از این رو در تعیین خط مشــی شــرکت تشــکیل 

شده از سوی گروه فن آوا دو اصل توجه به نیاز های حیاتی 

حوزه امنیت سایبری کشور و همچنین توجه به بومی سازی 

و استفاده از دانش های نوین این حوزه مورد نظر قرار گرفت. 

بــا توجــه به مطالب فوق الذکر این شــرکت اقــدام به ورود به 

بازارهای نوین این حوزه من جمله تولید محصول مقابله با 

حمــالت DDoS ، محصــول NBA  و Fraud Detection کــرد. 

یاد آور می شود: هیچ یک از محصوالت فوق به شکل نوین 

 Carrier Class  و با قابلیت استفاده در ترافیک های حوزه

پیش از این در کشور تولید نشده و تنها به شکل انحصاری 

از سوی تعداد انگشت شماری از شرکت های خارجی تولید 

 DDoS شــده بودند. از این بین محصول مقابله با حمالت

بــه شــکل کامــال بومــی تولیــد و در حــال حاضــر بــه شــکل 

عملیاتــی در حــال بهره بــرداری اســت. همچنیــن محصــول 

NBA نیز مراحل نهایی کنترل کیفیت خود را طی و در حال 

حاضر در مرحله استقرار قرار دارد. یکی دیگر از اولویت های 

اصلی این شــرکت، تولید محصوالتی در حد اســتانداردهای 

جهانی جهت اخذ تاییدیه آزمایشــگاه های معتبر بین المللی 

اســت. همچنین با توجه به نیاز مبرم کشــور به تولید بومی 

محصــوالت حــوزه امنیــت ســایبری در Carrier Class، و بــا 

توجــه بــه اهمیت ایمن ســازی زیرســاخت های حیاتی و کالن 

کشــور ایــن شــرکت عــزم خــود را بــر روی تولیــد این گــروه از 

محصوالت قرار داده اســت . همچنین ذکر این نکته الزامی 

است که گروه فن آوا با سرمایه گذاری و تاسیس این شرکت 

دانش بنیان برنامه ای 3ساله برای ارائه 7 محصول استراتژی 

حوزه امنیت سایبری خواهد داشت.

را در کشــور  ارتباطــی  چشــم انداز صنایــع    

چطــور ارزیابــی می کنید و آیا می توان امیدوار بود این 

صنعــت طی پنج ســال آینده جایگزیــن صنایع نفتی و 

معدنی ما شــوند؟ در این آینده چه ســهم بازاری برای 

در حال حاضر بیشترین تمرکز مجموعه در حوزه 

کسب وکارها و کیف پول الکترونیکی و کارت های 

اعتباری است و توانسته با ارائه خدمات با 

کیفیت و مطمئن، سهم مناسبی از بازارهای خرد 

و کالن پرداخت الکترونیک در کشور را به خود 

اختصاص دهد
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گروه فن آوا در نظر دارید?

در دنیا شاهد آن هستیم که  در3۰ سال اخیر، همگام 

با روند رشد روزافزون فرایند هوشمندسازی در همه جوانب 

زندگــی افــراد جامعــه و همچنیــن شــرکت های خصوصــی و 

نهادهــای دولتــی، نیــاز به ارتباط و ایجاد بســتر انتقــال داده 

همــواره تقاضایــی با نرخ رشــد صعودی بوده اســت و بازتاب 

این روند در کشور ما هم در بیشتر مواقع احساس می شود؛ 

امــا متاســفانه در چهــار ســال اخیــر میــزان بیــش از انــدازه 

مداخــالت دولتــی در قانونگــذاری و قیمت گــذاری صنعــت 

ارتباطــات، موجــب کاهــش ســرمایه گذاری در حوزه توســعه 

زیرســاخت های ارتباطــی در بخــش خصوصــی و بــه تبــع آن 

در بخــش دولتــی شــده اســت. چشــم انداز پنــج ســال آینده 

صنعــت ارتباطــات در صــورت واگــذاری مقولــه قیمت گــذاری 

از شــیوه های دســتوری به مکانیســم بــازار و به عبــارت دیگر 

عرضــه و تقاضــا موجب رشــد انفجاری ایــن صنعت و صنایع 

تابعه خواهد شــد. در خصوص جایگزینی صنایع ارتباطی با 

صنایع نفتی و معدنی امیدواری چندانی وجود ندارد؛ چرا که 

صنایع نفتی و  معدنی دو حوزه ارزآور برای کشور هستند و 

اغلب نیازهای خارجی کشور با ارز حاصل از این دو صنعت 

تامین می شود اما صنایع ارتباطی حوزه ای ارزبر بوده و هدف 

آن ارتقای سطح رفاه جامعه و همچنین ایجاد بستر توسعه 

سایر صنایع است؛ لذا می توان گفت: صنایع نفتی و معدنی 

بــا تامیــن ارز مــورد نیاز صنایع ارتباطی بــه عنوان دو صنعت 

مکمل در رشــد اقتصادی کشــور ایفــای نقش می کنند. یکی 

از برنامه هــای پیــش روی گــروه فــن آوا با توجه بــه دارابودن 

مجوزهای الزم و دسترســی های حداکثری، ورود به کســب و 

کارهــای ترانزیــت پهنای باند و صدور خدمات به کشــورهای 

همسایه در این زمینه با هدف ارزآوری است. همچنین گروه 

فــن آوا در بیســت ســال گذشــته به عنــوان یکــی از بازیگران 

فعال ایجاد و توســعه شــبکه ارتباطی کشــور فعالیت داشته 

اســت و چشــم انداز پنــج ســاله شــرکت های حــوزه ارتباطات 

گروه فن آوا ، حضور در بین پنج شرکت حائز بیشترین سهم 

بازار صنعت ارتباطات کشور است.

  شرکت تضمین گستر فن آوا با ارائه خدمات ویژه 

خود گســتره ای فراتر از خدمات جاری شــرکت های فناوری 

اطالعــات را در ســبد محصــوالت خــود قــرار داده اســت، 

راه اندازی این مجموعه در ارتقای خدمات تا این سطوح با 

چه انگیزه ای صورت گرفته است؟

از  یکــی  عنــــوان  بــه  فــن آوا  تضمیـــــن گستر  شرکـــــت 

شــرکت های هلدینــگ تخصصــی ict بــا ماموریــت تولیــد و 

بــه فعالیــت  پشــتیبانی تجهیــزات ســخت افزاری مشــغول 

است. در حال حاضر تمرکز اصلی شرکت بر ارائه خدمات و 

محصوالت حوزه پرداخت الکترونیک به شــرکت های psp و 

سایر مشتریان فعال در این صنعت است.

کســب و کار اصلــی شــرکت ارائــه خدمات پشــتیبانی و 

تعمیراتی دستگاه های کارتخوان فروشگاهی بوده که در این 

حوزه با تکیه بر ســرمایه انســانی جوان و متخصص ظرفیت 

و دانــش تعمیــرات بیــش از 3۰ مدل دســتگاه فعــال موجود 

در کشــور فراهــم آمــده اســت. همچنیــن بــا تنــوع مدل های 

  vip قــراردادی از گارانتــی کامــل )بیمــه( تا تعمیرات مــوردی و

نیاز و خواست تمامی مشتریان شرکت را پاسخگو هستیم.

در ســال جدیــد خطــوط تولیــد متنوعــی نیز در شــرکت 

تضمین گســتر راه انــدازی و فعــال شــده اســت تــا بتوانیــم با 

تکمیل ســبد محصوالت و خدمات تمامی نیاز سخت افزاری 

حــوزه پرداخــت الکترونیک مبتنی بر کارت را پوشــش دهیم 

از جمله راه اندازی خط تولید انواع منابع تغذیه سوئیچینگ 

)آداپتور( بصورت بومی سازی شده و بصورت کامل از طراحی 

مــدار تــا مونتــاژ نهایــی بــرای اســتفاده تمامــی دســتگاه های 

کارتخوان و سایر مصارف از قبیل دوربین های مدار بسته و 

.... بصورت سفارشی سازی و مطابق نیاز مشتریان.

در تولید این محصوالت کیفی سازی و تولید استاندارد 

بــا باالتریــن کیفیــت و کمتریــن خطــا مد نظــر بــوده و در این 

راستا گواهینامه و تاییدیه های سازمان های مرجع اخذ شده 

و محصوالت با گارانتی 6 ماهه ارائه می شوند.

)) تولیــد و نوســازیrepack(( باطری هــای اکســترنال 

از مــحــصــــوالت  یــــکی دیــگــــر  دســتـــگاه هـــــای کارتــخــــوان 

تضمین گستر است که با استفاده از سلول های با ظرفیت و 

توان باال و طراحی مدار با لحاظ الزامات امنیتی و عملکردی 

و بصورت تولید سفارشی به مشتریان و بازار ارائه می شود.

همچنین تولید انواع   های کاغذ حرارتی با استفاده از 

بهتریــن کاغذهــای موجــود در بازار و چاپ سفارشــی و ابعاد 

متنوع یکی دیگر از محصوالت تضمین گستر است.

استراتژی شرکت تضمین گستر توسعه خطوط تولیدی 

و تکمیــل ســبد محصــوالت و خدمــات در زمینــه پرداخــت 

الکترونیــک مبتنــی بــر کارت و صنعــت ict اســت کــه در این 

خصوص خطوط تولید پوز و مودم و سایر تجهیزات وابسته 

در دستور کار قرار دارد.

 نگاهی گذرا به سابقه مدیرعامل هلدینگ فن آوا 

کارشناسی ارشــد  مقطــع  در  مردانــی  محمــد  دکتــر 

مهندســی برق و الکترونیک، در مراکز تحقیقاتی به طراحی 

و ســاخت تجهیزات ســامانه های مخابراتی مورد نیاز کشور، 

می پردازد. پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد 

با پذیرش مســئولیت در مجموعه های مختلف تحقیقاتی و 

اجرایی حوزه مخابرات و الکترونیک کشور انجام وظیفه کرده 

و در ســال 81 تحصیــالت خــود را در مقطع دکتری در رشــته 

مدیریت راهبــردی ادامــه می دهــد. پــس از فارغ التحصیلــی 

به عنــوان عضــو  هیــات  علمــی دانشــگاه بــه کار تدریــس و 

و  ریاســت دانشــکده  و  فعالیت های علمــی مشــغول شــده 

پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه را در کارنامه خود دارد. 

ارتباطــات  وزیــر  طــرف  از   86 درســال  مردانــی  دکتــر 

و فناوری اطالعــات بــه ســمت مشــاور وزیــر و معــاون  فنــی 

سازمان فضایی کشور منصوب می شود و با اجرای برنامه های 

تحولی و  مدیریت جهادی، در این مسئولیت موفق می شود با  

بکار گیری دانشمندان هوا و فضای دانشگاه ها و بخش های 

ماهــواره  و ســاخت  پژوهشــی و صنعتــی کشــور، طراحــی 

را شــروع کنــد بــه طوری کــه دیری نمی گــذرد که مــردم عزیز 

کشورمان خبر پرتاب تعدادی از این ماهواره ها را می شنوند و 

افتخار آن برای کشور در صحنه بین الملل ثبت شد.

ایشان در طی سال های 139۰تا1396 عالوه بر عضویت 

در هیات علمــی دانشــگاه، مدیریــت یــک هلدینگ تخصصی 

بر عهــده  را  ارتباطــات  و  فناوری اطالعــات  حــوزه  در   بــزرگ 

می گیــرد کــه مســئولیت طراحــی و اجــرای کالن پروژه هــای  

زیر ســاختی کشــور را در حــوزه بــرق و الکترونیــک، مخابرات 

و کنتــرل صنعتــی بــا اســتانداردهای بین المللــی را داشــته 

اســت. اجــرای ایــن پروژه هــا دســتاوردهای عظیمــی در حوزه 

 ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــرای کشــور در پــی داشــته

 است.
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مدیرعامل گروه ساختمانی C.i.C: دولت باید شهامت 
تصمیمات با بهای کوتاه مدت و منفعت دراز مدت را داشته باشد

در قــرون اخیــر كــه رشــد جمعیــت در دنیــا بــه طــور 

چشــمگیری رو بــه ازدیــاد نهــاد و بشــر از لحــاظ علمــی و 

فنی مشــكالت بســیاری را حل کرد در ســاختن مســكن نیز 

ماننــد ســایرموضوعات تحــوالت عمــده ای بــه وجــود آورد و 

دیگــر ســاختن خانه های تــك واحدی جوابگــوی احتیاج های 

جوامــع شــرق نبــود و بــه همیــن علت سیســتم خانه ســازی 

بــه كلــی دگرگون شــد. اســتفاده از مصالح مقــاوم نیز مانند 

فوالد و ســیمان در ســاختمان رایج و امر آپارتمان ســازی در 

ساختمان های چندین طبقه متداول شد .

در همین حوزه  گروه ســاختمانی C.i.C در ســال 1387 

به ثبت رسید و با تکیه بر تجارب و تخصص مدیران و پرسنل 

مجــرب و کارآزمــوده که پیش از ایــن در عرصه عمران و آبادی 

کشــور تجارب و قابل مالحظه ای کســب کرده بودند، فعالیت 

خود را آغاز کرد.

فعالیت هــای ایــن شــرکت بــا هــدف حضــور تاثیرگــذار 

در عرصــه خدمــات فنــی، مهندســی و اجرایــی و در زمینه های 

مختلف در پروژه های ساختمانی، تاسیساتی، صنعتی، تجاری، 

اداری، آموزشــی، راه و تعمیــر و نگهــداری ابنیــه و تاسیســات 

آغاز شد. تالش برای ارتقای مستمر کیفیت، سرعت و سطح 

خدمات قابل ارائه به کارفرمایان در کنار بهره گیری از تجارب 

با ارزش مدیران و پرسنل کلیدی شرکت، دستیابی به مدارج 

و رتبه هــای درخــور توجــه در زمینه هــای فعالیت شــرکت را در 

کوتاه مدت میسر کرد.

با توجه به اوضاع کنونی ساخت و ساز در کشور که این 

روزهــا بــه بحث داغ هر مجلســی تبدیل شــده اســت با فرزاد 

خاطفی، مدیرعامل گروه ساختمانی C.i.C گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید:

  اجرای پروژه های دولتی برای پیمانکاران ساختمانی 

طــی ســال های اخیــر بــا توجــه به کســری بودجه دولــت با چه 

چالش هایی همراه بوده است؟

اســتفاده از کلمه چالش، کم لطفی در حق پیمانکارانی 

اســت کــه طــی ایــن ســال ها کل ســرمایه و در برخی مــوارد به 

واســطه تحمــل نکــردن فشــارها جانشــان را از دســت دادنــد. 

تاسف بیشتر زمانیست که دولت های قبل تعهدات خود را در 

مقابل پیمانکاران خارجی کامل کرده اند؛ اما به نوعی در حق 

هموطنان خود اینگونه عمل کرده اند .

  عــدم تجدیــد نظر دقیق و مناســب بــا هزینه های 

اجرایــی در فهرســت بهــا چــه مشــکالتی بــرای ســازندگان و 

پیمانکاران به دنبال داشته است؟

در مــورد ایــن مطلــب اول باید دید چنین مهمی با توجه 

به شــرایط یک دهه اخیر بازار در ایران و اتفاقات اقتصادی و 

شرایط تحریم امکان تحقق دارد یا خیر که از نظر بنده با مدل 

فعلی اقتصاد امری نشدنی نیست.اما به هر حال این بخش 

از عملیات مالی پاشنه آشیل پیمانکار خواهد بود که در زمان 

تکمیل تعهدات و نبود محاسبه دقیق در این زمینه نتیجه را از 

ابتدا متوجه بحران خواهد کرد . 

  شــما به عنوان یک مجموعه اجرایی و پیمانکاری 

کــه بــا واحدهــای صنعتــی نیــز ســرو کار داریــد انتظــار چــه 

حمایت هایی از دولت سیزدهم دارید؟

بایــد دیــد چــه حمایتــی از طــرف دولــت منجر بــه اصالح 

ســاختار در دراز مــدت می شــود . بــا توجــه بــه اینکــه همــواره 

دولت هــای مــا بــا شــرایط بحرانــی در ســال های اخیــر روبــرو 

بوده انــد همیشــه تصمیمــات اثر کوتاه مدت داشــته و در دراز 

مدت نه تنها راه حلی ارائه نکرده بلکه خود آن تصمیم بخشی 

از مشــکل کالن شــده اســت. مثال بی شــماری در این مورد به 

طول عمر تمامی دولت های گذشته وجود دارد.

در واقــع بزرگتریــن خدمــت دولت، کمرنــگ کردن نقش 

دولتی هــا و شــبه دولتی هــا در گســتره ایــن صنعــت اســت . 

ایــن اتفــاق بــه خودی خود باعث ایجاد بــازار رقابتی در بخش 

خصوصی شــده که حالل تمام مشــکالت اســت و خود نقشه 

راه را به بهترین شکل برای دولت، مجلس و نهادهای مرتبط 

مشخص خواهد کرد. به نظر، دولت باید شهامت تصمیمات 

بــا بهــای کوتــاه مدت و منفعت دراز مدت را داشــته باشــد که 

همراه کردن مردم در این مورد جز با شــفافیت و اســتفاده از 

دانش امکان پذیر نیست . 

  آیــا شــرکت هایی مانند شــما، تــوان اجرایی کردن 

اهداف نهضت ملی مسکن را دارند؟

بلــه قطعا.البتــه بــا این توضیــح تعریف خــود کفایی و یا 

اســتقالل را کمــی بازنگــری کنیــم . بــه هــر حال نیاز اســتفاده 

دانــش فنــی در ســطح جهانــی غیرقابــل انــکار اســت و اگر در 

کنار سیاست های تعاملی که توانبخشی کمپانی های داخلی را 

دنبال می کنند از توان اجرایی و فنی شــرکت های خارجی هم 

اســتفاده شــود در دراز مدت منافع بی شماری خواهد داشت 

که بارزترین آن، جلوگیری از طرح و پروژه هایی خواهد بود که 

بــا عنــوان خودکفایــی اجرا می شــود و در نهایت تبدیل به یک 

معضل ملی خواهد شد. 

در بخــش عمرانــی از ایــن نمونــه مثال در ســطح کشــور 

کم نیست و متاسفانه کمتر طرحی در دراز مدت موفق بوده 

است.

  شــرکت شــما در زمینــه بــه کارگیــری روش هــای 

نویــن ســاخت و ســاز چــه اقداماتــی انجــام داده اســت؟ آیــا 

شــرکت های ســازنده ابنیــه و ایــران تــوان ورود بــه عرصــه 

صنعتی سازی را دارند؟

شــرکت بــا تمرکــز بــر دانش پیشــرو ســاختمان و تحمل 

ریسک نوآوری در این زمینه اقدامات زیادی انجام داده است. 

به عنوان مثال در بخش استفاده از گیاه و طرز آبیاری درون 

آپارتمانــی آن اقدامــات پیشــرویی انجــام داده ایــم و در بخش 

هوشمندســازی ســاختمان از ســناریوهای کاربــردی و بســیار 

بــه روز دنیــا اســتفاده می کنیم. اجرای مبحث 6 ســاختمان در 

بخــش مســکونی از نــوآوری ایــن شــرکت بــوده اســت بــه این 

معنــی کــه بخشــی از هــر واحد مســکونی به ماننــد اتاق عمل 

بیمارســتان مقاوم ســازی شــده و در هنگام زلزله دیگر نیاز به 

ترک ساختمان از طرف ساکنان نیست .

همینطــور در بخــش معمــاری تحولــی بنیــادی در اجرا را 

دنبــال می کنیــم که به امید خدا پــس از دریافت جواز از آن با 

خبر خواهید شد .

  توجــه بــه اســتانداردهای طراحــی و بــه کارگیــری 

تیم های مجرب طراحی برای انواع سازه ها متناسب با نیازها 

و کاربری هــا از ســوی شــما چقــدر در کیفیــت کار تاثیرگــذار 

است و مشتریان شما تا چه حد تحت تاثیر توان طراحی به 

شما مراجعه می کنند؟

صادقانه بخش بزرگی از مصرف کنندگان بیشتر محکوم 

شــرایط مالــی هســتند تــا انتخاب محصــول با کیفیــت. اما در 

بخشی که ما اجرای پروژه ها را داریم صدرصد توان فنی و اجرا 

تاثیــر بســیار معنــی داری هم در قیمت عرضه و هــم در میزان 

استقبال مصرف کننده دارد. 

بخش بزرگی از مصرف کنندگان بیشتر محکوم 
شرایط مالی هستند تا انتخاب محصول با 
کیفیت. اما در بخشی که ما اجرای پروژه ها 

را داریم صدرصد توان فنی و اجرا تاثیر بسیار 
معنی داری هم در قیمت عرضه و هم در میزان 

استقبال مصرف کننده دارد
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رویکردهای مدیریت برای حصول 
اهداف اقتصاد مقاومتی

بــه منظــور تدویــن برنامــه عملیاتــی و جاری ســازی 

سیاســت های کلــی »اقتصــاد مقاومتــی« بایــد منظرهــای 

سیاســی،  اجتماعــی،  صنعتــی،  )اقتصــادی،  گوناگــون 

فرهنگــی و...( از جنبه  هــای مختلفــی در ســطح ملــی و 

بین المللی مورد بررســی قرار گیرد. در این نوشــتار ســعی 

بــر این اســت که با دیدگاه »صنعتــی- اقتصادی« موضوع 

اقتصاد مقاومتی بررسی شود.

امــروزه صنعــت صرفــا تولیــد محصول نیســت و این 

نکتــه را صنعتگــران بــه خوبــی درک می کننــد. شــاید در 

تعریــف آکادمیــک صنعــت بایــد بازنگــری شــود، زیــرا کــه 

صنعــت امــروز، ورای تعاریــف دانشــگاهی اســت. تولیــد 

یــک چشــمه زاینده اســت و صنعــت باید همــواره در حال 

 گسترش و توسعه باشد. به بیان دیگر » امروزه صنعت،

 فعالیتــی اســت کــه دارای قابلیت توســعه باشــد« آن هم 

توسعه در تمام عرصه ها از جمله توسعه محصوالت )تنوع 

تولیــد(، توســعه بــازار، توســعه ایجــاد نیــاز در کشــورهای 

دیگر، توسعه کیفیت )کیفیت دارای ابعاد مختلفی است 

کــه قابلیــت توســعه را داراســت(، توســعه منابع، توســعه 

زیرســاخت ها، توسعه زیرمجموعه ها، توسعه خوشه های 

صنعتی، توسعه دانش، توسعه نیروی انسانی متخصص 

و  تحقیقاتــی  گزارش هــای  توســعه  )اشــتغا ل زایی(، 

مطالعاتــی، توســعه شناســایی اســتقرار واحدهــای تولید، 

توســعه دسترســی به منابع، توسعه حمل و نقل، توسعه 

برون سپاری، توسعه اقتصاد، توسعه بهره وری و... .

تولیــد، واژه ای عــام اســت کــه بــا جســت وجوی آن 

در فرهنــگ فارســی معیــن، با معنــی »پدیــدآوردن، زادن، 

زایش، ایجاد« مواجه می شویم. برای صحبت در خصوص 

تولید باید به شاخه های مختلف آن اشاره شود. بی شک 

تولیــد از عوامــل اصلــی بــر رشــد مولفه های اقتصــادی هر 

کشــور اســت که در صورت رعایت اصول و استانداردهای 

مربــوط می تواند آثار مثبتی در جوامع و توســعه کشــورها 

داشته باشد. تولید می تواند به تولید کاال، تولید خدمات 

)ارائــه خدمــت(، تولید دانش، تولید انــرژی )و حتی تولید 

صنعت گردشگری، تولید صنعت های هنری مانند سینما 

و...( تقسیم شود. برنامه ریزی به  منظور ایجاد و بهسازی 

هــر کــدام از ایــن مــوارد ســبب تقویت پول ملــی، افزایش 

ارزآوری، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و... خواهد شد.

بررســی وضــع هــر اقتصاد بــه طرق مختلفــی صورت 

شــاخص های  مقایســه  ارزیابی هــا،  از  یکــی  می گیــرد. 

اقتصادی-صنعتی با دیگر کشورهاســت. ارزیابی کشــورها 

بر اســاس شاخص های بین  المللی معموال به  طور ساالنه 

انجــام و گزارش هــای آن در ســطح دنیا منتشــر می شــود. 

ســازمانی  مدیــران  کــه  اســت  ایــن  در  موضــوع  اهمیــت 

می توانند با مطالعه و تحلیل این شاخص ها، درک بهتری 

از نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــای خــود در 

سطح بین المللی داشته باشند و با مقایسه عملکرد خود 

با کشــورهای توســعه  یافته، کشــورهای در حال توسعه و 

کشــورهای توســعه  نیافتــه، بتوانند بهتریــن تصمیمات را 

اتخــاذ و مطلوب تریــن اقدامــات را به  منظــور رفع نواقص 

احتمالــی و بهبــود عملکرد خود انجــام دهند. از مهمترین 

 GCI )Global  شاخص های بین المللی می توان به شاخص

شــاخص  عنــوان  تحــت    )Competitiveness Index

 Index of Economic شــاخص  جهانــی،  رقابت پذیــری 

اقتصــادی،  آزادی  شــاخص  عنــوان  تحــت    Freedom

عنــوان  تحــت   Ease of Doing Business شــاخص 

 The Global Innovation  سهولت کسب  و کار، شاخص

 Product تحــت عنــوان نــوآوری جهانی، شــاخص  Index

Market  تحت عنوان بازار محصول اشاره کرد.

در  مطروحــه  مــوارد  ماهیــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

راهبردهــای اقتصــادی مقاومتی، اکثرا از منظر توســعه ای 

و زیــر چتــر  تحقیــق و توســعه هســتند، لذا توجــه ویژه بر 

واحدهای تحقیق و توســعه از ضرورت های امروز اقتصاد 

کشــور اســت. طبــق تعریــف ارائه  شــده از ســوی ســازمان 

 OECD: Organisation( توســعه  و  اقتصــادی  همــکاری 

  )for Economic Co-operation and Development

تحقیق و توسعه ، مجموعه فعالیت های خالق و منظمی 

اســت که به  منظور افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و 

همچنین بهره گیری از این دانش در کاربردهای جدید )از 

جملــه تکویــن فناوری جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و 

کیفی محصوالت یا خدمات( و بهبود کاربردهای صنعتی، 

اقتصــادی، اجتماعــی به منظــور تأمیــن نیازهــای روزافزون 

جوامع انجام می شود.

نکته مهم این است که قابلیت، توان و قدرت 
بسیاری در بخش های زیادی از حوزه های 
اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد که از 

مولفه  های امتیازآور در نشانگرهای شاخص های 
ذکر شده نیست و  همین امر سبب می شود 

جایگاه کشورها صرفا با زیرشاخه  های هر 
شاخص تعیین شود. اگر معیارهای دیگری 
وجود داشت، قطعا چیدمان رتبه بندی  ها به 
نحو دیگری می شد. از سوی دیگر، اگر همین 

رتبه بندی ها را به  عنوان یکی از مالک های 
عملکرد سازمانی تعبیر کنیم، مشخص می شود 

که در کدام نشانگرها باید همفکری ها و 
نشست های تخصصی برگزار شود تا با ارائه 
تغییرات الزم، مشکل مورد نظر حل شود و 

جایگاه ایران در سطح بین المللی ارتقا پیدا کند.

ین
نال

ادآ
تص

س: اق
عک



5۰

موقعیت لجستیکی ایران

ایــران بــا دارا بودن حــدود 6۰۰۰ کیلومتــر مرز زمینی 

با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری 

بــا  همچنیــن  و  عــراق  ترکیــه،  ارمنســتان،  آذربایجــان، 

دارا بــودن حــدود ۲7۰۰ کیلومتــر مــرز آبــی بــا کشــورهای 

امــارات،  قزاقســتان،  روســیه،  ترکمنســتان،  آذربایجــان، 

موقعیــت  کویــت،  و  قطــر  عمــان،  عربســتان،  بحریــن، 

لجســتیکی خاصی دارد. این موقعیت خاص و همســایگی 

با 15 کشــور، بســتر مناســبی برای مبادالت تجاری فراهم 

کرده است.

از سوی دیگر، برخی از کشورهای همسایه نه تنها با 

یک استان کشور، بلکه با چند استان دارای مرز مشترک 

هســتند. از 16 اســتان مــرزی، 9 اســتان دارای مــرز زمینی 

)آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیل، خراســان 

رضــوی، خراســان شــمالی، کرمانشــاه، کردســتان، ایالم و 

خراسان جنوبی(، 3  استان دارای مرز دریایی )مازندران، 

هرمزگان و بوشهر( و 4 استان  نیز دارای هر دو مرز زمینی 

و دریایــی )گیــالن، گلســتان، سیســتان و بلوچســتان و 

خوزستان( هستند.

ایجاد ســازوکارهایی به منظور جذب ســرمایه گذاران 

صنعتــی در راســتای ایجاد و توســعه واحدهــای صنعتی و 

بنگاه های اقتصادی در استان های مرزی از جمله اقداماتی 

است که مدیران صنعتی همواره آن را مدنظر دارند.

طبــق اطالعــات موجــود در ســایت ســازمان صنایــع 

ســال  پایــان  تــا  ایــران،  صنعتــی  شــهرک های  و  کوچــک 

1399 تعــداد شــهرک های صنعتــی مصــوب 571 و تعــداد 

اســت.   5۰5 بهره بــرداری  درحــال  صنعتــی  شــهرک های 

همچنیــن تعــداد نواحــی صنعتــی مصــوب 44۰ و نواحــی 

صنعتــی درحــال بهره برداری 3۲3 مورد ذکر شــده اســت. 

لــذا بایــد از این ظرفیت و موقعیت منحصر به فرد کشــور، 

به صورت بهینه ای استفاده شود.

شاخص های بین المللی و جایگاه ایران

همواره بحران ها از طریق آســیب به صنایع و بخش 

تولیــد، اقتصــاد جوامــع را تهدیــد می کننــد. ســال 14۰۰ با 

امیدهــای بســیاری بــه بهبــود فضــای اقتصــادی و رونــق 

تولیــد از ســوی صاحبــان بنگاه هــای اقتصــادی و مدیــران 

کســب و  کارهــا آغــاز شــد. بحران هــا آثار مخرب بســیاری 

را بر تولید به جای می گذارند که نه تنها شــامل واحدهای 

صنعتــی، کارخانه هــا، کارگاه ها، واحدهای تولیدی فعال و 

نیمه فعال می شود، شرکت های دانش بنیان، سازمان  های 

و  مهندســی  فنــی،  دفاتــر  پژوهشــگاه ها،  تحقیقاتــی، 

سازمان های دانش محور را نیز در بر می گیرد.

نمایش شماره )1( – میزان درصد حدودی مرزهای 

خاکی و آبی ایران با کشورهای همسایه

* : از سال 2018 در گزارش رقابت پذیری جهانی )GCI( رکن کارایی بازار کاال به رکن بازار محصول تغییر کرده است.

نمایش شماره ) 2( – رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری 

جهانی 

نمایش شماره ) 5( – رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار طی سال های 2014 الی 2020نمایش شماره ) 4( – رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی طی سال های 2014 الی 2020

نمایش شماره ) 3( – رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی طی سال های 2014 

الی 2019

عنوان شاخص
عنوان 

شاخص 
)فارسی(

۲۰14۲۰15۲۰16۲۰17۲۰18۲۰19۲۰۲۰

تعداد رتبه
تعداد رتبهکشور

تعداد رتبهکشور
تعداد رتبهکشور

تعداد رتبهکشور
تعداد رتبهکشور

تعداد رتبهکشور
کشور

Global Competitiveness Index رقابت   پذیری
--831447414۰76138691378914۰99141جهانی

Index of Economic Freedom آزادی
17318917118617118615518۰15618۰15518۰16418۰اقتصادی

Ease of doing business سهولت کسب
15۲18913۰1891181891۲۰19۰1۲419۰1۲819۰1۲719۰و کار

The Global Innovation Index نوآوری
1۲۰1431۰6141781۲8751۲7651۲6611۲967131جهانی

 Goods Market Efficiency
Index

کارایی بازار 
------1۲۰1441۰914۰1111381۰۰137کار

The Legatum Prosperity Indexلگاتوم 1181491181491181491171491۰81491191671۲۰167رفاه 

Product market بازار
--13414۰133141--------محصول*

2020



51

راهـــکار صنعتی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی

بــه  منظــور مدیریت بحران  هــای اقتصادی می تــوان آن ها 

را شناســایی، پیش بینی و به گروه  های مختلفی تقســیم بندی 

کرد. همچنین در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور می توان 

راه ها و روش های گوناگونی را پیشــنهاد کرد که در این تحلیل 

صرفا به بهبود محیط صنعتی داخل کشور پرداخته شده است. 

راه حل هایی که بنگاه های اقتصادی می توانند در راستای تحقق 

و اجرایی شدن شعار سال 14۰۰ به کار گیرند عبارتند از:

در توضیــح راهکارهــای فــوق توضیحــات ذیــل ارائه 

می شود:

1- تحلیل وضع موجود: برآورد میزان کارآمدی فعلی 

از طریــق ارزیابــی عملکردهــا ســبب می شــود کــه مدیــران 

بنگاه های اقتصادی درباره میزان تحقق برنامه های تعیین 

 شــده، به این نکته پی ببرند و در راســتای هرچه ســریع تر 

رســیدن بــه اهــداف از طریــق کمتریــن اســتفاده از منابــع 

ســازمان، اقدامــات و برنامه ریزی هــای مطلوبــی را تدویــن 

کننــد. مدیــران واحدهای صنعتــی به  منظور دســتیابی به 

اهــداف خــود باید در گام نخســت به تحلیل وضع موجود 

بپردازنــد کــه ایــن تحلیــل از دو منظــر اصلی قابل بررســی 

اســت. بررســی محیــط درونــی SMEs و بررســی محیــط 

بیرونی که این امر ســبب خواهد شــد تا مدیران به خوبی 

این موضوع را درک کنند که در چه مختصاتی در بازارهای 

هدف قرار گرفته اند و چه میزان با رقبای خود فاصله  دارند. 

لزوم انجام چنین تحقیقات توسعه ای در شرایط فعلی از 

مهمتریــن اقداماتی اســت که مدیــران  SMEsباید مدنظر 

داشــته باشــند. تهیــه گزارش های شــناخت، تحلیل وضع 

موجود، تحلیل آمار سنوات گذشته و... می تواند  SMEها 

را در مسیر توسعه با رویکرد عارضه یابی و آسیب شناسی 

هدایت کند که این مراحل به عنوان یکی از اولین گام های 

شــناخت، در تعریــف اقدامــات الزم برای توســعه ظرفیت 

مدیریت و توســعه منابع در راســتای بهبود عملکرد واحد 

صنعتی ضروری اســت و ســبب خواهد شــد بازار، ســالیق 

افراد و ذینفعان شناسایی و در راستای تغییرات محیطی، 

اســتراتژی های مربوطــه تدویــن و اقدامات مناســب انجام 

شــود. بی شــک رشــد و توســعه  SMEs در گــرو شــناخت 

صحیــح و تحلیل هــای کارشناســی شــده از محیــط درونی 

و بیرونــی واحــد صنعتــی اســت. بــه بیــان دیگــر بــا نــگاه 

واقع بینانــه و تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و 

تهدیدهای محیطی می توان گام های بعدی رشد و توسعه 

را با دیدی وســیع و مطمئن برداشــت که بدون دارا بودن 

درک مناســب و نبــود چارچــوب مفهومــی علمــی، نتایــج 

بررسی ها اثربخشی و کارآمدی الزم را نخواهد داشت.

2- تولیــد محصوالت یــا ارائه خدمات جدید: امروزه 

بــا توجه به وقوع انقــالب صنعتی چهارم و نیازهای جدید 

به وجــود آمــده، تولیــد کاال و خدمــات جدیــد در اولویــت 

اســت. نقــش نــوآوری در دنیــای امــروز بیــش از هــر زمان 

دیگری پررنگ اســت و توجه به آن در راســتای تولید انبوه 

از راهکارهای مهم صنعتی دنیای ابررقابتی امروز است. 

3- بهبــود ویژگی هــای محصــوالت و خدمــات فعلی: 

بی تردیــد اگــر محصــوالت وخدمــات فعلــی طبــق اصــول و 

اســتانداردهای ملــی و بین  المللــی تولید و عرضه شــوند، با 

اســتقبال خوبی در بازار داخلی و همچنین جذب بازارهای 

خارجی روبه رو خواهند شد. بسیاری از کاالها دارای قابلیت 

بهبود هســتند تا به کاالیی روز و پرکاربرد تبدیل شــوند که 

باید آنها را شناسایی و برای ارتقای آنها اقدام شود.

 4- کشــف دانــش جدیــد در حوزه  مربوطــه: امروزه 

دســتیابی بــه دانــش روز از ارکان مهــم تولیــد محســوب 

می شود؛ زیرا دانش سبب دستیابی به تکنولوژی باالتری 

برای تولید، بازاریابی، عرضه و کل زنجیره تامین می شود. 

از طریــق ارتقــای دانــش فنــی تولیــد اســت کــه ضایعــات 

کاهش یافته و کارایی و اثربخشی افزایش می یابد.

 5- بهینه سازی فرآیندها: مهندسی مجدد فرایندها 

و بهبود فرایندهای سازمانی سبب می شود گره های موجود 

در فعالیت هــا و نقــاط تاریکی هر یک از فعالیت های کاری 

شناسایی شوند؛ همچنین سبب شناسایی فعالیت هایی 

خواهد شد که هیچ ارزش افزوده ای برای بنگاه اقتصادی 

ایجاد نمی کند و باید حذف یا برای بهبود آنان اقدام شود.

6- بهبــود عملکــرد: هماهنگ بودن برنامــه راهبردی 

بنــگاه  اقتصــادی بــا برنامــه اجرایی و ســند توســعه ســبب 

می شــود که شــاخص های کلیدی عملکرد )KPI( مناســبی 

بــه منظــور تحقــق اهــداف تدویــن شــود که این همراســتا 

بودن برنامه ها و اســناد باالدســتی بنگاه اقتصادی ســبب 

بهبود عملکرد خواهد شد. موضوع عملکرد و مقایسه آن 

با سنوات گذشته و مقایسه با دیگر کشورها سبب تعیین 

جایگاه در خود ارزیابی ها می شود.

و  بدتریــن  در  جدیــد:  فرصت هــای  کشــف   -7

سخت ترین وضع تولید، فرصت هایی نهفته است که فقط 

ذهن های خالق قادر به شناسایی و استفاده بهینه از آنان 

هســتند؛ بنابراین با آموزش های سازمانی و پرورش ذهن 

در راســتای تقویت نگرش اقتصــادی - صنعتی می توان در 

راستای شناسایی فرصت های ناب اقتصادی نقش مهمی 

داشت. در همین دوران کووید-19 شاهد بودیم که برخی 

از بنگاه هــای اقتصــادی بــا بهره گیــری از عنصــر خالقیــت 

توانستند به فروش خود ادامه دهند.

دارای  مشــتریان  امــروزه  مشــتریان:  نیــاز  درک   -8

نیازهایی هســتند که بنگاه های اقتصادی باید برای تامین 

و رفــع آن نیازهــا اقــدام کنند. اینکه مــا چه کاالیی را با چه 

ویژگی هایی و با چه مشخصاتی تولید و عرضه کنیم مهم 

نیست، مهم این است که مشتری از ما چه انتظاری دارد. 

شنیدن صدای مشتریان از ارکان مهم، حیاتی و شرط بقا 

در دنیای امروز است.

9- بررســی تغییــر ســالیق بازارهــای هــدف: دنیــای 

امــروز  امروز ،دنیــای تغییــرات اســت. ســلیقه مشــتریان 

هماننــد مشــتریان ده ســال گذشــته نیســت. بــا تغییرات 

انتظــارات  و تحــوالت ســبک زندگــی جوامــع، ســالیق و 

مشــتریان نیــز دســتخوش تغییــرات می شــود. بنگاه هــای 

راهکارردیفراهکارردیف

 درک نیاز مشتریان8 تحلیل وضع موجود1

 بررسی تغییر سالیق بازارهای هدف9 تولید محصوالت یا ارائه خدمات جدید٢

 بررسی رفتار رقبا1٠ بهبود ویژگی های محصوالت و خدمات فعلی٣

 افزایش توان رقابتی11 کشف دانش جدید در حوزه  مربوطه٤

 بهره گیری از نوآوری1٢ بهینه سازی فرآیندها٥

 ارتقا بهره وری1٣ بهبود عملکرد: هماهنگ6

 بهبود کیفیت1٤ کشف فرصت های جدید7

نمایش شماره ) 7( – راهکارهای صنعتی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

در بدترین و سخت ترین وضع تولید، 
فرصت هایی نهفته است که فقط ذهن های 
خالق قادر به شناسایی و استفاده بهینه 
از آنان هستند؛ بنابراین با آموزش های 

سازمانی و پرورش ذهن در راستای تقویت 
نگرش اقتصادی - صنعتی می توان در 

راستای شناسایی فرصت های ناب اقتصادی 
نقش مهمی داشت
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اقتصادی فعال در حوزه صادرات باید این موضوع را بیش 

از دیگر بنگاه ها مدنظر قرار دهند.

10- بررســی رفتــار رقبا: خــواه  ناخواه اکثــر بنگاه های 

اقتصــادی، در یــک فضــای رقابتــی فشــرده هســتند. امــا 

ایــن رقبــا ممکــن اســت صرفا همگــن یا هم جنس بــا بنگاه 

شــرکت  ارشــد  مدیــران  از  یکــی  نباشــند.  مــا  اقتصــادی 

خودروســازی مرســدس بنــز اظهــار می کنــد: رقبــای امــروز 

بلکــه  نیســتند  شــرکت های خودروســاز  دیگــر  مرســدس 

شــرکت های دانش بنیانی همانند گوگل رقبای ما هستند. 

در همین راســتا می توانیم به آژانس های داخل شــهری در 

کشــور خودمــان نیــز اشــاره کنیم. طی چند ســال گذشــته 

رقبای آژانس های داخل شهری، از جنس خود آنها بود؛ اما 

نرم افزارهای درخواست کننده خودرو، به سرعت برای آنان 

به رقیبی سرســخت تبدیل شــدند. این در حالی اســت که 

با وقوع انقالب صنعتی چهارم و بهره گیری چندین برابری 

از »هــوش مصنوعــی، اینترنــت اشــیا، نانــو و بایــو« تمــام 

بنگاه های اقتصادی وارد فضای رقابتی شــده اند و مدیرانی 

موفــق هســتند کــه از امــروز رقبــای همگــن و غیرهمگــن را 

شناسایی و خود را برای فضای رقابتی آماده می کنند.

11- افزایــش تــوان رقابتــی: همانطــور کــه ذکــر شــد 

در فضــای رقابتــی قــرار داریــم؛ بنابرایــن باید خــود را برای 

ایــن رقابــت آمــاده کنیم. بی شــک آمــاده شــدن بنگاه های 

اقتصــادی بــرای یــک رقابــت ســخت، شــامل بســیاری از 

کــردن زیرســاخت ها و بســترهای  از جملــه مهیــا  مــوارد 

نرم افــزاری و ســخت افزاری می شــود. بنابرایــن پیشــنهاد 

می شــود بنگاه های اقتصادی به  بســترهای ســخت افزاری 

و نرم افــزاری مجهــز شــوند. ایجاد مزیت رقابتــی در دنیای 

فعلــی بــه عنــوان کلیــد فــروش و درآمدزایــی محســوب 

می شــود. هرچه مزیت های رقابتی ناب تر و ویژه تر باشــد، 

فروش بیشتر تضمین می شود.  

12- بهره گیــری از نــوآوری: در همیــن فضــای کنونــی 

اســت کــه عنصــر خالقیــت و ایده های نو ظهــور می کند. در 

فضایــی که با ســختی همراه اســت و مســیر پیــش رو دارای 

ناهمواری هایــی زیــادی اســت، خالقیــت و ایده هــای نــو، به 

 منظور ارائه راهکارها و راه حل های مسائل، آشکار می شود. 

خالقیت، عنصری اســت که در ذهن های پویا وجود دارد و 

برخــی از افــراد در طــول حیات خود ســعی دارنــد با پرورش 

ذهــن خــود، خالقیت ذهنی را پــرورش دهند. به طور کلی، 

از ذهن های خالق ایده های بدیع و نو نشات می گیرد. حال 

اگر این ایده ها به تولید انبوه رسد و به جامعه عرضه شود، 

حکــم نــوآوری را خواهــد داشــت و اگــر در محیط آزمایشــی 

)پایلوت( باقی ماند حکم اختراع را خواهد داشت.
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قابــل  دســتاوردهای  و  مثبــت  آثــار  بهــره وری  مولفه هــای 

بهبــود  مــی آورد.  ارمغــان  بــه  ســازمان ها  بــرای  را  توجهــی 

اثربخش در راســتای افزایش بهره وری مانند سایر مولفه ها 

کاری  ضرورت هــای  از  ســازمان،  نرم افــزاری  فرآیندهــای  و 

مدیــران سازمان هاســت. ایــن در حالــی اســت که بهبــود در 

بنیــان بهره وری نهفته اســت و دســتیابی بــه حد مطلوبیت 

بهره وری در بهبود و اصالح مولفه های آن است. نکته قابل 

تامــل، مســتمر بــودن بهبــود اســت. به  طــور کلی بهــره وری 

از موضوعاتــی اســت کــه نیــاز بــه زیرســاخت هایی از قبیــل 

از  کــه  زمانــی  دارد.  ســخت افزاری  و  فرهنگی، نرم افــزاری 

بهره وری صحبت می شود، از اثربخشی و کارایی یاد می  کنیم 

کــه مجمــوع آن  هــا بهــره وری کل را ارائــه می کنــد. از منظــر 

دیگر، حاصل تقسیم دو مولفه خروجی و ورودی نیز میزان 

بهره وری را محاســبه می کند. در این محاســبه، خروجی در 

صوت کسر و ورودی در مخرج قرار می گیرد و باید به چنان 

تعادلی برســد تا خروجی مطلوب تری نســبت به وضع قبل 

به دســت آید. این تعادل از چند طریق امکان پذیر اســت. با 

توجــه بــه تشــدید محدودیت منابع ســازمانی در ســال های 

اخیــر، چــه در بخــش تولیــد و چه در بخش خدمــات، توجه 

به بهره وری از جمله مواردی اســت که باید مورد تاکید قرار 

گیــرد. بــه  طور کلی بهره وری از موضوعاتی اســت که نیاز به 

زیرســاخت های فرهنگــی،  نرم افــزاری و ســخت افزاری دارد. 

زمانی که از بهره وری صحبت می شود، از اثربخشی و کارایی 

یــاد می  کنیــم که مجموع آنهــا بهــره وری کل را ارائه می کند. 

از منظــر دیگــر، حاصل تقســیم دو مولفه خروجــی و ورودی 

نیــز میــزان بهــره وری را محاســبه می کند. در این محاســبه، 

خروجــی در صــوت کســر و ورودی در مخرج قــرار می گیرد و 

باید به چنان تعادلی برسد تا خروجی مطلوب تری نسبت به 

وضع قبل به دست آید. این تعادل از چند طریق امکان پذیر 

است که در این نوشتار به آنها اشاره می شود. اگر بهره وری 

را نســبت خروجــی )ســتانده( بــه ورودی )نهــاده( در نظــر 

بگیریم، 5 حالت به منظور افزایش بهره وری وجود دارد:

حالــت اول: افزایــش ســتانده و ثابــت نگــه داشــتن 

نهاده هاســت. در ایــن حالــت ورودی هــا ثابــت می ماند اما 

خروجی افزایش می یابد. در این حالت افزایش ستانده ها 

با استفاده از همان میزان نهاده اتفاق می افتد که راهکار 

پیشــنهادی بــرای تحقق آن شناســایی ظرفیت هــای خالی 

سازمان و برنامه ریزی به  منظور استفاده بهینه از آنهاست.

حالــت دوم: ثابــت نگــه داشــتن ســتانده اســت ولی با 

کاهــش نهــاده. منظور از این حالت این اســت که ورودی ها 

به سیستم را کاهش داده شود و با میزان کمتری از ورودی 

همان میزان خروجی به دســت آید. راهکار پیشــنهادی برای 

تحقق این منظور، جلوگیری از اتالف ها و ضایعات است.

حالت ســوم: روند افزایشــی سریعتر ستانده ها نسبت 

بــه افزایــش نهاده هاســت. بــه بیــان دیگــر، ممکن اســت که 

ورودی هــا افزایــش یابــد اما میزان خروجی ها بســیار بیشــتر 

از آن اســت. راهکار پیشــنهادی برای این منظور، شناســایی 

گلوگاه ها و رفع آنهاست.

حالت چهارم: روند کاهشــی ســریعتر نهاده ها نســبت 

بــه کاهش ستانده هاســت. یعنی با اینکــه میزان خروجی ها 

دارای افت اســت، اما شــدت افت ورودی ها بســیار شدیدتر 

از آن است. به منظور تحقق این حالت، حذف فعالیت های 

غیرضروری و هزینه بر پیشنهاد می شود.

حالــت پنجــم: افزایــش ســتانده ها همــراه بــا کاهــش 

نهاده هاســت کــه یکــی از ایده آل تریــن حالت هاســت؛ یعنــی 

ضمــن افزایــش خروجی ها بتوان میــزان ورودی ها را کاهش 

دهیــم کــه به منظــور تحقــق آن ترکیبــی از همه موارد اشــاره 

شده پیشنهاد می شود.

14- بهبــود کیفیــت: کیفیــت از آن دســته موضوعاتــی 

اســت که در هر منطقه جغرافیایی از دنیا به گونه ای خاص 

تعریــف می شــود. به عنــوان مثال، در شــرق آســیا کیفیت به 

معنــای رضایــت مشــتری اســت؛ امــا در برخــی از کشــورهای 

اروپایی کیفیت به معنای دقت و ظرافت در فعالیت هاست. 

بنابراین باید به تعریف واحدی از کیفیت در بنگاه اقتصادی 

خود برســیم و آن را بهبود دهیم.

مثلـث تحقق شعـار سـال

بــه  منظــور تحقــق شــعار ســال 14۰۰ مثلــث »ایجــاد و 

ارتقای فرهنگ تولید«، »مدیریت بهینه زمان« و »شناسایی 

اتالف هــا و جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع« پیشــنهاد و در 

ادامه این نوشتار هر کدام از اضالع این مثلث توضیح داده 

می شود.
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ایجاد و 
ارتقای 

فرهنگ تولید

هر موضوعی برای نهادینه شدن و باقی ماندن نیاز به فرهنگ سازی دارد و مقوله مهم 
»تولید« نیز نیازمند فرهنگ سازی است. منظور از فرهنگ سازی این است که فقدان 
این موضوع می تواند در جامعه صنعتی آثار منفی و ضررهای نامطلوبی داشته باشد. به 
بیان دیگر، فرهنگ سازی یعنی مولفه ها و المان های موردنظر در جامعه هدف را که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اند، مجددا از طریق آموزش های مستمر و انتقال داده نهادینه کرد. 
اهمیت این امر به دلیل وجود فضای ابررقابتی امروز دنیاست که خواه ناخواه اکثر صنایع 
و تولیدات کشور وارد فضای رقابتی هستند. اگر فرهنگ تولید ایجاد شود و ارتقا یابد، 
شکی در آن نیست که تولیدات قابلیت آن را دارند که از قیمت نفت هم گران تر شوند.

ایجاد و ارتقای فرهنگ تولید )فرهنگ سازی تولید تشویق و ترغیب آن( در برگیرنده 
از  که  اقداماتی  در تک تک  تولید  فرهنگ  و  بود  تامین محصول خواهد  زنجیره  تمام 
ابتدای زنجیره تولید آغاز می شود، باید جاری شود. چهار مولفه مهم پیشنهادی در 

این ضلع که باید مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از:
1- تدوین سند راهبردی فرهنگ سازی تولید

۲- تدوین برنامه عملیاتی به  منظور جاری سازی سند راهبردی به همراه برنامه زمانی
3- اجرای برنامه عملیاتی

4- نظارت و کنترل بر اقدامات و فعالیت های انجام شده تا نهادینه شدن فرهنگ تولید

مدیریت بهینه 
زمان

زمان یکی از ارزشمندترین منابع در اختیار بشر است که خداوند متعال آن را 
افراد اعطا فرموده است. اهمیت زمان همین بس  به صورت رایگان به تمام 
که خداوند متعال در قرآن کریم به زمان سوگند یاد کرده: »والعصر«، و در 
ادامه آیه مبارکه تاکید شده است که »إِنَّ اْلِنَْساَن لَفِی خُْسرٍ«. واژه خسران 
به معنای ضرر است اما نه ضرر از سود، بلکه ضرر از منبع. منظور این است 
که اگر این منبع به نحو مطلوبی مدیریت و به  طور بهینه صرف نشود، انسان 
از ویژگی های مهم زمان برگشت نا پذیری آن است.  از منبع ضرر خواهد کرد. 
زمان به  عنوان شیرازه زندگی بشر در تمام عرصه ها همواره مطرح بوده است.

منابع دیگر بدون زمان هیچ ارزشی ندارند و زمان است که به دیگر منابع هویت 
ادبیات فارسی هم به وفور قابل مشاهده است.  می بخشد. تاکید بر زمان در 
عوض/  دارد  جهان  در  بینی  »هرچه  است:  سروده  باره  این  در  بهایی  شیخ 
عمر  جهان/  در  باشد  چه  دانی  بی عوض  غرض/  گردد  را  تو  حاصل  عوض  گر 
باشد، عمر، قدر آن بدان«. به خاطر داریم که اگر در گذشته گفته می شد وقت 
طالست، به این دلیل بود که در آن زمان کاالیی با ارزش تر از طال وجود نداشت. 
تمام افراد بر روی این کره خاکی ۲4 ساعت در طی شبانه روز زمان در اختیار 
زمان مختص  این  مدیریت می کند.  را  آن  نوع خاصی  به  که هر شخص  دارند 

خود او ست و برخالف دیگر منابع، قابل اهدا یا قرض دادن به دیگران نیست.

امروزه با توجه به سرعت باالی تغییرات و حجم باالی تحوالت در عرصه های مختلف 
صنعتی و اقتصادی، »زمان« نقش مهمی را در دستیابی به موفقیت بنگاه های اقتصادی 
ایفا می کند. وجود اتالف ها و دوباره کاری ها از اصلی ترین آفت های هدررفت این منبع 
مهم هستند. در دنیای ابررقابتی امروز، دستیابی هرچه سریع تر بنگاه های اقتصادی 
به دانش، به بازار، به جذب مشتریان، به سرمایه گذاری های نوین، به خرید و نصب 

ماشین آالت پیشرفته و... به عنوان رمز موفقیت شناخته می شود.
بنگاه های  و  می شود  محصوالت  عمر  شدن  کوتاه  سبب  تکنولوژیکی  پیشرفت های 
و  سریع  ارائه  در  خود  قابلیت های  باید  بقا  و  سودآوری  رشد،  ادامه  برای  اقتصادی 
موفقیت آمیز محصوالت جدید و تجدیدنظرشده را به طور مداوم بهبود بخشند. مدیریت 
زمان در واقع فرآیند نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان بین فعالیت های خاص 
است. به بیان دیگر مجموعه مهارت هایی است که در راستای بهره گیری موثر و بهینه از 
زمان به  منظور تعیین فعالیت های مهم تر، از طریق حذف غیرضروری ها انجام می شود. با 
روی دادن انقالب صنعتی چهارم، هر جامعه ای که نتواند به فناوری دست یابد از چرخه 
رقابت بین المللی حذف می شود. از طریق مدیریت زمان، همانند قانون پارتو که می گوید 
عموما 8۰% وقت مدیران صرف اموری می شود که ۲۰% بازدهی را دارد، باید به اجرای 
اصل حذف و انتخاب فعالیت ها پرداخت؛ انتخاب بین اعمال با ارزش و فعالیت های 

بی ارزش.

شناسایی 
اتالف ها و 

جلوگیری از 
هدر رفت 

منابع

مختلفی  طرق  به  سازمانی  منابع  است.  منابع  یکسری  دارای  اقتصادی  بنگاه  هر 
تقسیم بندی می شوند که مهمترین آن ها عبارتند از: منابع زمانی، منابع انسانی، منابع 
مالی، منابع انرژی، منابع فیزیکی و منابع نامحسوس که همواره با محدودیت هایی 

مواجه هستند.
با توجه به این محدودیت منابع، الزم است فعالیت هایی که فاقد ارزش هستند و 
اصطالحا هیچ نفع و ارزشی برای سازمان ندارند، حذف شوند. به  همین منظور در 
طول زنجیره ارزش محصول، باید فعالیت هایی که فاقد ارزش هستند، شناسایی و 
برای حذف یا اصالح آنان اقدام شود. در این راستا، همواره اتالف های منابع به وفور 
به چشم می آید و با توجه به محدودیت منابع، باید هرچه سریع تر برای رفع آنان، 

تصمیمات مقتضی اخذ شود.

مطرح  متفاوتی  گونه های  به  و  تقسیم  مختلفی  دسته های  به  اتالف ها 
می  شوند که مهمترین آنان عبارتند از:

برنامه ریزی،  در  اشتباه  دیرهنگام،  )تحویل  خطاها  تولید،  اضافه  اتالف   
مواد  غیرضروری  مقادیر  )وجود  موجودی  اتالف  نادرست(،  اطالعات  تهیه 
نمی افزاید(،  تولیدات  ارزش  به  که  جابه جایی  )هرگونه  انتقال  اتالف  خام(، 
)هرگونه  حرکت  اتالف  نامطلوب(،  کاری  فرایندهای  )به  دلیل  انتظار  اتالف 
حرکت فیزیکی که در کار اصلی خللی ایجاد کند(، اتالف دوباره کاری، اتالف 
دسترسی نداشتن به دانش. شاید نتوان منابع سازمان را افزایش داد، اما 
 قطعا می توان اتالف ها را از بین برد و از این طریق به افزایش بازدهی کمک 

کرد.

نمایش شماره )8( – مثلث تحقق شعار سال

توجه به صنایع کوچک

مهــم  ارکان  از  یکــی  کوچــک  صنایــع  میــان،  ایــن  در 

صنعــت و گزینــه ای اثرگــذار در رشــد اقتصــادی و همچنیــن 

اشــتغال زایی اســت و بــه عنــوان محــرک صنایــع متوســط و 

بــزرگ محســوب می شــود. از نــگاه دیگــر، ایــن صنایــع حــد 

واســط بیــن صنایــع خانگــی و صنایــع بــزرگ هســتند کــه در 

برخــی موارد با برون ســپاری بخشــی از فعالیت هــای خود به 

بنگاه های اقتصادی خانگی )به عنوان پیمانکار فرعی( سهم 

مؤثری در اقتصاد خانواده و اشتغال ایفا می کنند. پراکندگی 

مکانی این صنایع در اقصی نقاط کشــور با ســرمایه بری کم، 

از نــکات بســیاری مهمــی اســت و نکته مهم دیگر این اســت 

کــه ایــن صنایــع ماننــد نهال هایی هســتند که اگــر به موقع و 

بــه طــور صحیح از آن ها مراقبت نشــود و مــورد حمایت قرار 

نگیرنــد، بــا کوچک تریــن موانــع و آســیبی بــه زمیــن خواهند 

خــورد. هنگامی کــه یــک صنعــت در کشــور با ســرمایه گذاری 

نســبتاً کمــی شــروع بــه فعالیــت می کنــد، زنجیــره اقتصادی 

عظیمی را در راستای فعالیت خود به حرکت وادار می سازد؛ 

بنابراین حمایت از صنایع کوچک یعنی حمایت از تولید ملی 

در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور. به طرق مختلفی 

می توان طرح های صنعتی را طبقه بندی کرد؛ اما اگر آن ها به 

دو گــروه طرح هــای ایجادی )هنوز شــروع به فعالیت نکرده( 

و طرح هــای درحــال توســعه )واحدهایی که فعال هســتند و 

نیاز به به روزرســانی دارند( تقســیم بندی شــود، در خصوص 

هرکــدام می توان تحلیل ها و پیشــنهادهایی ارائــه کرد. برای 

طرح هــای ایجــادی   بایــد تاکید کرد با توجه به اینکه بســیاری 

از اســتان های کشــور از صنایعــی   برخوردارنــد  کــه به صورت 

ســنتی در حــال تولیــد هســتند، باید  بــا بررســی فرصت  ها و 

پتانســیل های هر اســتان، زمینه های تولید را شناســایی و با 

تدوین مطالعات امکان ســنجی طرح های صنعتی مورد نظر، 

اقدام به ایجاد واحد صنعتی یا جذب سرمایه گذاران صنعتی 

کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه بســیاری از تولیــدات 

ســنتی اســتان ها، به فراموشی سپرده شــده اند و پیش بینی 

می شود در صورت احیای آنها رویدادهای مطلوبی رخ دهد. 

در خصــوص طرح های توســعه ای نیــز باید موضوع تحقیق و 

توسعه بیش از پیش در واحدهای صنعتی موجود )واحدهای 

فعال( مورد توجه قرار گیرد. در راستای برنامه توسعه ای   باید 
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خاطرنشان کرد که تحقیق و توسعه در شاخه های مختلفی 

مانند توســعه محصوالت جدید، توســعه فرایندهای تولید، 

توســعه بازارهای هدف و غیره انجام می شــود. همچنین به 

منظور افزایش ســهم بازار نیز باید بازار را مورد بررســی قرار 

داد و ضمن محاسبه سهم هر گروه از مشتریان، برنامه های 

مناســب بازاریابــی و فــروش آنــان را تدویــن کــرد. بنابراین با 

تحقیقــات درباره شــاخه های مختلف برنامه هــای ایجادی یا 

توسعه ای   می توان ظرفیت های موجود را شناسایی و حمایت 

از آنها را در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در دستور 

کار قرار داد.

نکتــه بســیار مهم این اســت کــه تولید با موضــوع بازار 

بی ارتباط نیست. مشتری و بازار بسیار مهم هستند. به بیان 

دیگــر اگــر کاالهــا بــه بهترین نحو تولید شــوند اما نتــوان آن 

را بــه مخاطبــی عرضــه و به فروش رســاند، تمــام منابعی که 

برای تولید صرف شده است، به هدر می رود؛ لذا شناسایی 

اســت.  تولیــد  فعالیت هــای  ابتدایی تریــن  از  هــدف  بــازار 

بازارهــای هــدف کدامنــد؟ مخاطبیــن و خریــداران احتمالــی 

کاال چه جوامعی هســتند؟ در همین راســتا به کارخانه هایی 

کــه دارای انبــار محصــول هســتند، اشــاره می شــود. حتــی 

برخــی از واحدهــای صنعتی دارای انبارهای محصول بســیار 

گســترده ای هســتند. با اینکه اســتثناهایی وجود دارد، غالبا 

واحدهای صنعتی که دارای انبار محصول هستند به عنوان 

تولیدکنندگان موفق محسوب نمی شوند؛ زیرا که انبار کردن 

محصــول یعنــی انبار کردن تمام هزینه هــای مربوط به تولید 

شــامل هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دســتمزد پرســنل، 

هزینــه ســوخت و  انــرژی، هزینــه تعمیر و نگهــداری، هزینه 

اداری و فــروش و... . ایــن در حالی اســت که در دنیای امروز 

تولیدات باید مستقیما از خروجی خط  تولید به خطوط حمل 

و نقــل جــاده ای، ریلــی، هوایــی و دریایــی منتقــل شــود تا به 

دست مصرف کننده برسد.

تحقیق و توسعه حلقه مفقوده صنایع کوچک

 تحلیــل شــرایط محیطــی و بررســی مختصــات فضــای 

ابررقابتی امروز ســبب می شــود مشــکالت، اتالف های مالی، 

کم بــازده،  و  بی بــازده  و  کنــد  فرایندهــا  زمانــی،  اتالف هــای 

فعالیت هــای بــدون ارزش افــزوده و... شناســایی شــوند و 

در نهایت فهرســتی از مشــکالت بســیار مهم و چالش انگیز 

واحــد صنعتــی حاصــل شــود. هرچه مطالعــات انجام شــده 

بــر پایــه علمــی و داده هــای واقعی  صورت گیــرد در آن صورت 

عارضه ها با واقعیت بیشتری منطبق خواهند بود. در ادامه، 

تمــام عارضه هــای شناســایی شــده دســته بندی و گروه بندی 

می شــوند تا مشــخص شــود مشــکالت واحد صنعتی شامل 

چنــد حوزه اســت که برای ایــن  کار روش ها و متدهای علمی 

بسیاری موجود است. این گروه بندی ها نیاز به اولویت بندی 

دارد کــه بایــد مدیــران به آن توجه ویژه ای داشــته باشــند. با 

توجــه بــه محدودیــت منابــع در واحدهــای صنعتــی )منابــع 

مالــی، زمانــی، انســانی، انــرژی و...( ضــرورت اولویت دهــی 

بیــش از پیــش نمایان می شــود. بنابراین مدیر واحد صنعتی 

با فهرستی از مشکالت مهم و اولویت دار روبه رو خواهد بود 

که تصمیم گیری تسهیل می کند. بی شک نمی توان برای حل 

مشــکالت به طــور هم زمان اقدام کرد؛ امــا این انتظار می رود 

که مشکالت اصلی در زمان کوتاه تری نسبت به دیگر موارد 

حل شود. در گام بعدی ارائه پیشنهادات و نظرات به منظور 

صــورت   SME پرســنل  و  مدیــران  توســط  راه حل هــا  ارائــه 

می گیــرد. در دنیــای ابررقابتی امروز  چنین تحقیقاتی که به 

عنوان تحقیقات توسعه ای و زیر چتر تحقیق و توسعه انجام 

می شود به عنوان چراغ راهی برای مدیران واحدهای صنعتی 

محسوب خواهد شد. امروزه با وقوع انقالب صنعتی چهارم 

وظیفــه واحدهــای تحقیــق و توســعه در  SMEســنگین تر و 

مهم تــر شــده اســت. مدیــران صنایع بــه خوبــی می دانند که 

تغییرات رکن جداناپذیر زندگی صنعتی امروز است و همگام 

شــدن با تغییرات از مهمترین اقداماتی اســت که باید انجام 

داد. بــا توجــه بــه ویژگی هــای منحصــر به فرد صنایــع کوچک 

و متوســط و بــه خصــوص چابکــی آنهــا، انجــام فعالیت هــای 

توســعه ای بــا هــدف شناســایی مولفه هایــی کــه بایــد تغییــر 

نماید )تغییر تکنولوژی، به روز شــدن دانش فنی، بهره گیری 

از تجهیــزات و ماشــین آالت نویــن، جذب پرســنل با مهارت، 

بهبود فرایندها، ارتقای بهره وری، تدوین و به روز رسانی سند 

راهبردی، افزایش کیفیت، کاهش هزینه های تولید، کاهش 

قیمــت تمام شــده، تولیــد محصــوالت دانش محــور، تولیــد 

محصوالت ارزآور و...( به عنوان راهکاری مهم برای واحدهای 

صنایع کوچک و متوسط محسوب می شود.

اگــر واحدهــای صنعتی نتواننــد این موارد را شناســایی 

کــرده و بــا آن همــگام شــوند، هر روز فاصله  آنهــا از بازارهای 

هــدف، دانــش روز، فناوری هــای نویــن تولیــد، بهینه ســازی 

فرایندهــا در طــول زنجیــره تامیــن، بهــره وری منابــع و تمــام 

مولفه هــای صنعتــی- اقتصــادی کــه مربــوط بــه یــک واحــد 

صنعتــی می شــود بیشــتر خواهــد شــد و این وضــع در حالی 

اســت کــه فعالیت هــای توســعه ای توســط رقبــای داخلــی و 

خارجــی بــا بودجه هــای کالن در حــال انجام اســت. آنچه که 

مســلم اســت انقالب صنعتــی چهارم تغییــرات عظیم تری را 

نسبت به سه انقالب پیشین در پی خواهد داشت و انتظار 

می رود دســتگاه ها و ماشــین آالت بیش از گذشــته از هوش 

مصنوعــی بهــره گیرند. با رخ دادن انقالب صنعتی چهارم در 

دنیا پیش بینی می شود: تحوالت گسترده ای را در واحدهای 

صنعتی شــاهد باشــیم. بنابراین ســوالی مطرح می شــود که 

آیا انقالب صنعتی چهارم و تغییراتی که در صنعت به وجود 

می آورد، تهدید است؟ نکته مهم این است که تغییرات هم 

می توانــد بــه عنــوان فرصــت مطــرح شــود و هم بــرای برخی 

صنایــع، جنبــه تهدیــد را داشــته باشــد. جنبــه فرصــت بــرای 

صنایعــی کــه نهایت اســتفاده را از فضای پیــش رو می برند و 

بــا تجهیــز خود به دانش روز دنیــا در زمینه تکنولوژی تولید، 

فرایندهای ســازمانی، نحوه مدیریت، اســتفاده از نظام های 

کیفــی و مدیریتــی و... ســبب ایجــاد یــک مزیت هــای رقابتی 

مطلوبــی نســبت بــه رقبای خــود می شــوند و از طرفی تهدید 

برای صنایعی که به قطار توسعه نمی رسند و آن را از دست 

داده و محکــوم بــه فنــا می شــوند. بنابرایــن SMEهــا بایــد با 

مدیریــت کارآمــد و تحقیقــات کارشناســی شــده برنامه های 

اقتصادی خــود را بــا تولیــدات دانش محــور )کــه در اولویــت 

بســیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته(  هم راستا 

کنند و راه شکوفایی و توسعه را برای جوامع خود هموار و به 

رشد اقتصادی بیش از پیش کمک کنند.

ایجــاد  در  توســعه یافته  کشــورهای  مثبــت  تجربــه 

شــهرک  های صنعتــی مــرزی نشــان می دهد کــه ایجاد چنین 

واحدهــای  توانمندی هــای  توســعه  شــهرک هایی بسترســاز 

تولیــدی و خوشــه های صنعتــی اســت. شــهرک های صنعتــی 

مرزی با مشــارکت کشــورها همســایه، بســتر مناســبی برای 

بهبــود  و  اشــتغال، رشــد مولفه هــای صنعتــی  درآمدزایــی، 

وضــع اقتصــادی در هر کشــوری ایجاد می کنــد و ایران نیز با 

دارا بــودن 15 همســایه دارای ظرفیت هــای مناســبی در ایــن 

بخــش اســت. بــا توجه به نامگذاری ســال 14۰۰ بــه »تولید، 
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پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« شناسایی فرصت های صنعتی 

موجود در استان های هم مرز با کشورهای همسایه از نکات 

مهمی است که در سال جاری باید به آن تاکید ویژه ای شود.

اگــر شــهرک های صنعتــی مــرزی در اســتان های مــرزی 

کشــور ایجاد شــوند، آنگاه این استان ها به عنوان پایگاه های 

صادراتــی کشــور مطرح می شــوند تــا ســرمایه گذاران خارجی 

را جــذب کنند. امکان ســنجی احداث شــهرک صنعتی مرزی 

به عوامل مختلفی از جمله رشــد جمعیت، میزان اشــتغال، 

محدودیــت زمیــن، توســعه صنعتــی، وجــود گمــرک مــرزی، 

حفاظت و توسعه محیط زیست، کاربری اراضی، تامین مواد 

اولیه و... بستگی دارد. بنابراین مکان یابی ایجاد شهرک ها و 

نواحی صنعتی مرزی بسیار مهم است که می توان از طریق 

روش های مختلف آکادمیک همانند تصمیم گیری چندمعیاره 

دربــاره مکان یابــی شــهرک های صنعتــی مــرزی مطالعــه کرد. 

اشــتراک های فرهنگی مردم بومی منطقه با شــهرهای مرزی 

همســایگان و برگــزاری بازارچه هــای مــرزی مشــترک دائمــی 

یــا فصلــی بــا کشــورهای همســایه به عنــوان اولیــن گام های 

مشترک سبب ارتقای مولفه های اقتصاد- صنعتی و زمینه ساز 

همکاری هــای گســترده ای خواهد شــد. از پیشــنهادهایی که 

به منظور گســترش افزایش ســطح همکاری ها با کشــورهای 

همســایه مطرح اســت، کاهش تعرفه های گمرکی  است که 

موجب رونق هرچه بیشتر حجم کاالهای وارداتی و صادراتی 

می شود. همچنین تسهیل فرایندهای گمرکی و کاهش زمان 

ترخیــص کاالها و بهره گیری از فناوری های نوین در راســتای 

دولت الکترونیک می تواند اتالف های منابع را کاهش دهد. با 

توجه به اینکه در شهرک ها و نواحی صنعتی زیرساخت های 

اولیه نظیر تامین آب، برق، گاز، تصفیه خانه، راه دسترســی 

و... فراهــم می  شــود، می تــوان با هماهنگی های الزم، بســتر 

اســتفاده ســرمایه گذاران هر دو کشــور از مزایای ذکرشــده را 

مهیا کرد.

ضرورت آموزش مشاوران صنعتی

امــا بــرای توســعه و حفــظ واحدهــای کوچــک صنعتــی 

ضرورت دارد اول به آموزش مشاوران صنعتی در رشته های 

تخصصــی خــاص ماننــد غذایــی، فلــزی، شــیمیایی و غیــره 

پرداخته و توجه شود تا هرکدام از این رشته ها که تخصص 

و دانش خود را می طلبد از یک جامعه پشــتیبان متخصص 

برخوردار شــود. متقاضی با مراجعه به این مشــاوران، مجوز 

و راهنمایی هــای الزم را بــرای ســرمایه گذاری اخــد می کنــد. 

مسئولیت این مشاوران نیز با راهنمایی یا با تدوین کتابچه 

طرح توجیهی فنی و اقتصادی مالی تمام نمی شود و این اول 

کار اســت. ایــن مشــاور بایــد در تمــام مراحــل اجــرا از مرحله 

دریافت جواز تاسیس، تامین زمین در شهرک های صنعتی، 

عملیات ساختمانی، انتخاب ماشین آالت و دستگاه ها اعم از 

داخلی و خارجی، نصب و راه اندازی، نهایتا تولید و بازاریابی 

و فروش آن در کنار متقاضی بماند تا از هدررفت منابع مالی 

و زمانی جلوگیری شود؛ مشاوری که بررسی طرح را از ابتدا 

انجــام داده و بــه مرحلــه راه انــدازی رســانده اســت، در ادامه 

مسیر تولید هم باید در کنار سرمایه گذار باقی بماند. به بیان 

دیگــر اگــر در تحقیقــات کارشناســانه تدویــن طــرح خصوصا 

در بخــش بــازار )عرضــه و تقاضــا( کوتاهــی کرده باشــد، باید 

متعهد و پاسخگو باشد. پیشنهاد دوم اینکه مراکز تخصصی 

گروه هــای صنعتــی به صــورت کلینیک هــای صنعتی از ســوی 

دولت ایجاد شــود و این کلینیک ها با توجه به مســئولیت و 

تعهدی که دارند باید متقاضیان سرمایه گذاری را به درستی 

هدایت و راهنمایی کنند و متعهد و مسئولیت پذیر باشند. در 

این راستا تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی به عنوان 

بخشــی از نقشــه راه توســعه اقتصــادی- صنعتــی کشــور از 

مهمترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.

نتیجـه

بــه مــوارد یادشــده و خصوصــا محدودیــت  بــا توجــه 

منابــع، »اتحــاد صنعتی« از موضوعات مهمی اســت که باید 

روی دهد. شــعار ســال 14۰۰ و هموار شــدن مســیر تولید با 

پیوند زدن صنایع مختلف با یکدیگر نیز محقق خواهد شد. 

همانطور که کووید-19 تمام مرزها را در نوردیده است، اتحاد 

صنعتی نیز باید بدون توجه به ماهیت کاال و محصوالت، در 

بیــن صنایع رخ دهد که بی شــک این موضــوع، آغاز راه نوین 

توسعه کشور خواهد بود. جلوگیری از اتالف ها، جلوگیری از 

هدررفت منابع، شناسایی زیرساخت ها، بهره گیری مناسب 

از نیــروی انســانی، تخصیــص منابــع و... از زیرمجموعه های 

بخش خصوصی فرهنگ تولید قرار می گیرد و موضوعاتی از 

قبیــل بازنگــری قوانین و مقررات، تصویــب قوانین و بودجه 

تســهیل در امور تولید، حمایت از بخش تولید و... به عنوان 

زیرمجموعه های بخش دولتی قرار می گیرد.

بنابرایــن تمام ســازمان های مربــوط در زنجیره تولید )از 

تهیه مواد اولیه تا رســیدن محصول به مشــتری( باید دارای 

یک زبان مشترک باشند تا هدفی واحد را به تحقق رسانند و 

این همان فرهنگ تولید است.

فرهنگ تولید اشاره دارد به یک فرهنگ 
یکپارچه همگانی مستقر در بخش های 

خصوصی و دولتی که برای تحقق اهداف 
واالی کشور در حوزه اقتصادی – صنعتی 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه 

تولید نقش دارند. فرهنگ سازی یعنی 
مولفه های مورد نظر را که در جامعه هدف 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، مجددا از 
طریق آموزش های مستمر و انتقال داده 

نهادینه شود.
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