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ویژه  روز صنعت و معدن

 بحران افزایش قیمت تمام شده
و کاهش قدرت خرید

دسترسی به برق پایدار  از رویا تا واقعیت

عملکرد کالن برنامه های
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اصول مبارزه با فساد در تشکل های اقتصادی























اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی

آموزش و توسعه مدیریت

اجرای پروژه های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

واگــذاری 1۵ هکتار از اراضــی منطقه طی 2 فقره قرارداد  	

بــه ارزش 23 میلیارد ریال به  سرمایه گذاران؛ 

اخذ مجوز احداث بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی  	

جهرم.

تکمیل 14 سوله کارگاهی برای استقرار شرکت های دانش بنیان؛  	

آماده ســازی 8۵ قطعه زمین برای واگذاری به شرکت های  	

دانش بنیان و برنامه ریزی برای ســاخت اکوسیستم نوآوری 

و فناوری.

91.56
درصد  پیشرفت تا پایان سال 1400

1 2 3 4

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار )2000 هکتار(

منطقه ویژه اقتصادی جهرم )341 هکتار(

پیشبرد پروژه توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی
مبلغ کل پروژه 5.5 میلیارد دالر  و اشتغال ماهیانه ۶ هزار نفر

شهرک تحقیقاتی کاوش )100 هکتار(

انجام داخلی سازی کاالهای 

خاص برای توسعه فاز ۱۴ پارس 

جنوبی به ارزش ۱۷۴ میلیون دالر

تکمیــل و راه اندازی اولین 

ردیف گازی )بخش خشــکی(  

در سال ۱۴00

برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مشتمل بر بیش از یک میلیون و ۷۳۶ هزارنفر 

ساعت از طریق سازمان مدیریت صنعتی تا پایان سال 1400.

آماده سازی اراضی
 احداث معابر اصلی 

و فرعی, تامین 
زیرساخت های 

اصلی فاز اول طرح به 
مساحت 2۵0 هکتار 

آغاز به کار گمرک 
جمهوری اسالمی 
در منطقه و صدور 

مجوز فعالیت از سوی 
شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

واگذاری حدود ۹0 
هکتار طی ۹۹ قرارداد 

به ارزش 2،۵22 
میلیارد ریال

بهره برداری از فاز اول 
منطقه ویژه اقتصادی 
در تاریخ 12 فروردین 

1400

اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

اجرای پروژه های توسعه صنعتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار

 طرح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین 

ظرفیت: 60 هزار تن در سال 

هدف: افزایش ظرفیت تولید مجتمع از 120 به 180 هزار تن 

سرمایه گذاری: 94 میلیون یورو و 374 میلیارد ریال

اشتغال زایی: 230 نفر 

۵ طرح با حجم سرمایه گذاری هزار و 

۶9۶میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۰7 نفر 

در مرحله صدور مصوبه و یا در مراحل 

نهایی صدور مصوبه می باشند و ۲۵ 

طرح با حجم سرمایه گذاری 4 هزار و 

۶9۵ میلیارد ریال نیز در مرحله آغاز 

پذیرش بانک قرار دارند؛

۱۴۷
۳ واحد تکثیر الرو میگو و پرورش )بچه 

میگو( در استان هرمزگان 

ظرفیت:  ۵۰ میلیون قطعه-ساالنه

سرمایه گذاری: ۶۰ میلیارد لایر 

اشتغال زایی:  ۲۰ نفر

فرآوری کرومیت در استان سیستان 

و بلوچستان 

ظرفیت:  ۷۹،۰۰۰ تن-ساالنه

ســرمایه گذاری:   هــزار و ۳۲۰ 

میلیاردلایر اشتغال زایی: ۶۵ نفر

 توسعه محصول و افزایش ظرفیت انواع 

کنسرو ماهی تن )شــرکت ساحل صید 

کنارک( در استان سیستان و بلوچستان

 سرمایه گذاری:  ۳۵۰ میلیارد لایر

اشتغال زایی: ۷۰۰ نفر

طرح در مرحله اجراطرح بهره برداری شده

افتتاح شده در سال 
۱۴۰۰

۱ ۲ 3

پیشبرد ۲6 پروژه سرمایه گذاری به مبلغ سرمایه گذاری 360 هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۱ هزار و ۱۴۲ نفر 
در ۱6  استان عمدتًا محروم و کمتر برخوردار

طرح تولید فیلترهای تصفیه آب )ممبران(
 ظرفیت تولید: 70 هزار ماژول ممبران 8 اینچی در سال 

سرمایه گذاری: 9 میلیون یورو و هزار و 7۵۰ میلیاردریال 

با مشارکت بخش خصوصی

اشتغال زایی: 75 نفر

طرح تولید بیواتانول سوختی کرمانشاه 
ظرفیت تولید: 66 میلیون لیتر بیواتانول 98% و 66هزار 

تن کنجاله تخمیری با پروتئین 34% به عنوان محصول 

جانبی

ســرمایه گذاری: ۲۰ میلیون یورو و 3 هزار میلیارد ریال 

اشتغال زایی:  152 نفر

۱
۲

برنامه ریزی برای  بهره برداری
 از  2 طرح در سال ۱۴۰۱

بهره برداری  از طرح تکمیلی
مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

طرح توسعه صنایع صادرا ت گرا در سواحل جاسک تا گواتر

 سرمایه گذاری: ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال
اشتغال زایی: ۶۷۹ نفر 

 سرمایه گذاری: هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال
اشتغال زایی:  ۱۳۱ نفر 

اعتبارات تخصیص یافته برای پرداخت یارانه سود تسهیالت )تا کنون(:  ۱،43۵ میلیارد ریال



اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی

آموزش و توسعه مدیریت

اجرای پروژه های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

واگــذاری 1۵ هکتار از اراضــی منطقه طی 2 فقره قرارداد  	

بــه ارزش 23 میلیارد ریال به  سرمایه گذاران؛ 

اخذ مجوز احداث بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی  	

جهرم.

تکمیل 14 سوله کارگاهی برای استقرار شرکت های دانش بنیان؛  	

آماده ســازی 8۵ قطعه زمین برای واگذاری به شرکت های  	

دانش بنیان و برنامه ریزی برای ســاخت اکوسیستم نوآوری 

و فناوری.

91.56
درصد  پیشرفت تا پایان سال 1400

1 2 3 4

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار )2000 هکتار(

منطقه ویژه اقتصادی جهرم )341 هکتار(

پیشبرد پروژه توسعه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی
مبلغ کل پروژه 5.5 میلیارد دالر  و اشتغال ماهیانه ۶ هزار نفر

شهرک تحقیقاتی کاوش )100 هکتار(

انجام داخلی سازی کاالهای 

خاص برای توسعه فاز ۱۴ پارس 

جنوبی به ارزش ۱۷۴ میلیون دالر

تکمیــل و راه اندازی اولین 

ردیف گازی )بخش خشــکی(  

در سال ۱۴00

برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مشتمل بر بیش از یک میلیون و ۷۳۶ هزارنفر 

ساعت از طریق سازمان مدیریت صنعتی تا پایان سال 1400.

آماده سازی اراضی
 احداث معابر اصلی 

و فرعی, تامین 
زیرساخت های 

اصلی فاز اول طرح به 
مساحت 2۵0 هکتار 

آغاز به کار گمرک 
جمهوری اسالمی 
در منطقه و صدور 

مجوز فعالیت از سوی 
شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

واگذاری حدود ۹0 
هکتار طی ۹۹ قرارداد 

به ارزش 2،۵22 
میلیارد ریال

بهره برداری از فاز اول 
منطقه ویژه اقتصادی 
در تاریخ 12 فروردین 

1400



اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

اجرای پروژه های صنایع حمل و نقل

توسعه و تعمیق ساخت داخل 

اجرای پروژه های صنایع نوین

مشــارکت در تنظیم ســند تحول صنعت خودرو و تعریف و اجرای پروژه های 9 گانه تحولی صنعت خودرو با 

هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی بازار خودرو

زمینه سازی برای ایجاد هاب پیاده سازی 
فناوری های انقالب صنعتی چهارم در بخش صنعت

طرح حمایت از رسوخ فناوری های ایجادشده توسط شرکت های 

دانش بنیان

معرفی شرکت ها برای اســتفاده از تسهیالت به صندوق  	

نوآوری و شکوفایی )۶۸ مورد به هم رسانی در سال ۱۴۰۰(

صنعت خودرو

برگزاری ۱۴۰۰ نفر ساعت دوره های 

آموزشی با عنوان پیشگامان/

ســفیران صنعت ۰.۴ در بخش 

صنعــت بــا هــدف معرفی و 
بهره بــرداری از ابعــاد مختلف 

انقالب صنعتی چهارم.

45

9

3
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7

۱

6

ارتقای خدمات 
پس از فروش

بازنگری قواعد 
صنعت خودرو

راه  اندازی فرآیند 
نوسازی ناوگان

اصالح ساختار مالی و سهامداری 
شرکت  های خودروساز

اصالح ساختار زنجیره 
تامین خودرو

گسترش صادرات و تولید 
خودرو در سایر کشورها

اصالح ساختار بازارهای زنجیره 
تامین خودرو

بسترسازی و گسترش فناوری های 
نوین در حوزه حمل و نقل

۲۲۲

۷،۰۰۰۴۰۰

به هم رسانی در شرکت های دانش بنیان و 
شرکت های صنعتی متقاضی فناوری

 عملکـــرد دو شـــرکت خودروسـاز در زمینـــه افزایـش عمـق سـاخت داخـــل، منجـر بـه کاهـش ارزبـــری بیش از 2۰۱ میلیـون یـــورو در سـال برای 

قطعـات ومجموعه هـای مـورد نیـاز خطـوط تولیـد خـود شده است.

کاهـش ارزبـری یکسـال تیـراژپروژهحجم قرارداد 
۱۶۸

برگزاری 5 میز تخصصی صنعـت خودرو             |             تولیـد انبـوه تاکنـون:  ۱۱۱ پـروژه

تبیین قابلیت  ها و 
دستاوردهای صنعت خودرو

حدودحدود

میلیـون یـورو میلیارد تومان

اهتمام به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نوسازی شرکت های تحت پوشش و صنایع منتخب

تولیدات صنعتی شرکت های تحت پوشش 

تنظیم قرارداد پیمــان مدیریت، تأمین و پرداخت حقوق 

و دســتمزد کارکنان به انضمام سایر هزینه ها )تعمیرات، 

کشت کلزا، گندم و برداشت نیشکر( جمعا به مبلغ ۳ هزار 

و ۵۰۰ میلیارد لایر توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبی، شروع فعالیت برداشت نیشکر)۳۳۳ هکتار برداشت 

نیشکر انجام شده است(.

برنامه ریزی برای ایجاد اولین مرکز بازسازی ماشین افزار  	

در ایــران و مذاکره با شــرکت های بین المللی در 

صنعت ماشین ابزار برای همکاری مشترک و تولید 

محصوالت جدید با ارزش افــزوده باال که نهایتا 

منجر به صادرات 16۳ دستگاه به کشورهای ترکیه 

و آلمان گردید.

۲۳.۵ درصد پیشــرفت فیزیکی خــط جدید بافندگی و 

تکمیل خط چاپ و رنگرزی 

ظرفیت تولید: 18 میلیون متر مربع پارچه در سال

سرمایه گذاری: 1۰ میلیون یورو و 886 میلیارد لایر

 اشتغال زایی: 1۹۵ نفر 

۲

۴ ۳

شرکت گسترش صنایع بلوچ

تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت  	

و بودجه برای اصالح ساختار؛

تعامل با شرکت ســاپکو به منظور تأمین قطعات  	

مورد نیاز شرکت و تخصیص 4۰۰ تن قراضه ماهیانه 

به مدت یکسال.

شرکت ریخته گری تبریز شرکت ماشین سازی تبریز

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

تولید بیش از ۳۰ هزار تن انواع لوله در 
شرکت لوله گستر اسفراین در استان 

خراسان شمالی

 تولید ۵ هزار و ۲۴۲ تن انواع قطعات 
ریخته گری وآهنگری درشرکت ریخته گری 
ماشین سازی تبریز دراستان آذربایجان شرقی

تولید ۲ هزار و ۹۷۵ تن انواع نخ و چاپ و تکمیل 
۷۴۴ هزار متر پارچه در شــرکت گسترش صنایع 

بلوچ در استان سیستان و بلوچستان

تولید ۳۹۶،۱۵۱ دستگاه 
انواع خودرو توسط 

گروه سایپا

تولید ۴۷۱،۴۰۰ دستگاه 
انواع خودرو توسط گروه 

ایران خودرو

تولید هزار دستگاه )همگن با ماشین 
تراش ۱.۵ متری( شرکت ماشین سازی 

تبریز دراستان آذربایجان شرقی

 تولید ۹۲ هزار تن انواع مقاطع و قطعات 
فوالدی آلیاژی در مجتمع صنعتی 
اسفراین در استان خراسان شمالی

۱

تا پایان سال 1400
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 عملکـــرد دو شـــرکت خودروسـاز در زمینـــه افزایـش عمـق سـاخت داخـــل، منجـر بـه کاهـش ارزبـــری بیش از 2۰۱ میلیـون یـــورو در سـال برای 

قطعـات ومجموعه هـای مـورد نیـاز خطـوط تولیـد خـود شده است.

کاهـش ارزبـری یکسـال تیـراژپروژهحجم قرارداد 
۱۶۸

برگزاری 5 میز تخصصی صنعـت خودرو             |             تولیـد انبـوه تاکنـون:  ۱۱۱ پـروژه

تبیین قابلیت  ها و 
دستاوردهای صنعت خودرو

حدودحدود

میلیـون یـورو میلیارد تومان







علی پاکزاد
به نظر می رسد، دولت سیزدهم هم به این نتیجه رسیده است 
کــه ضــرورت دارد، وزارت مســتقلی، مســئولیت امــور بازرگانــی 
کشور را بر عهده گیرد. استدالل های صورت گرفته در این زمینه 
نیــز قانــع کننــده به نظر می رســد و در صورتی که مجلس قصد 
همراهی با آن را برخالف رویکردی که در ســال 1399 در پیش 
گرفته بود، داشــته باشــد، می توان برآورد کرد که پیش از پایان 
ســال جــاری شــاهد آغاز اجرای آن و شــکل گیری دوبــاره وزارت 

مستقل بازرگانی باشیم.
اما نکته، مدت زمانی اســت که برای این تصمیم در نظر گرفته 
شــده اســت. امــروز که صحبت از تفکیــک وزارت های صنعت و 
بازرگانی می شــود، برخالف ســال 99 که مدیریت این وزارتخانه 
دستخوش نوعی روزمرگی بود، برای نخستین بار بعد از گذشت 
10 سال از ادغام، صاحب ساختاری هدفمند و برنامه ای منسجم 
شــده اســت که به رغم تمامی فشــارهای وارد شده، گام به گام 
در حال عملیاتی شدن است. تغییری جدی که به دلیل داشتن 
اهداف کمی و کیفی اعالم شــده به خوبی قابل رصد و ارزیابی 
اســت و حتــی می تــوان گفــت که امــروز با تمامی کاســتی هایی 
کــه برای برنامه هــای وزارت صمت متصوریم، باید اعتراف کنیم 
کــه بهتریــن بســتر بــرای رفع چالش هــای مزمن بخــش تولید و 

بازرگانی در حال فراهم شدن است.
در چنین اوضاعی به ناگهان در رسانه ها خبر مصوبه دولت برای 
تفکیک بخش صنعت و بازرگانی منتشر می شود. چنین اقدامی 
2 نتیجه قطعی به دنبال دارد؛ اول اینکه مجریان برنامه های در 
حال اجرا مردد می شــود و عملیاتی که قرار اســت به اصالحات 

ساختاری منجر شود، کند و یا حتی متوقف می شود.
دومیــن نتیجــه ایــن اســت کــه اگــر ســرعت مجریان هــم گرفته 
نشود، طی مراحل تصویب تا اجرای تفکیک دو وزارتخانه آنچه 
بــه عنــوان برنامه های اجرایــی در میانه راه قــرار دارند به خودی 
خود معلق خواهند شد، آن هم به دلیل تمکین نکردن بخش ها 

و افرادی که در این برنامه ها مشمول تغییراتند.
یعنی تمامی دستاوردها و ریل گذاری ها به نقطه صفر بازگشته 

و منابع و زمان صرف شده اتالف می شوند.
تنهــا و تنهــا در صورتــی می تــوان از این اتفاق جلوگیــری کرد که 

دولــت تعهــد خود را به اتمام برنامه های آغاز شــده و اصالحات 
کلیــد خــورده اعالم و اجــرای برنامه های در دســت اجرای فعلی 
وزارت صمــت را از فراینــد جداســازی وزارت صنعــت و بازرگانــی 
تفکیک کند و وزرای هر دو وزارتخانه ای که از دل وزارت صمت 
بیــرون می آینــد، مکلــف شــوند برنامه هــای یــک ســال نخســت 

فعالیت وزارت صمت را پیگیری و به نتیجه برسانند.
در غیر این صورت با اتالف زمان و منابع صرف شده که معادل 
25 درصــد از دوره فعالیــت دولــت ســیزدهم اســت را شــاهد 
خواهیم بود. همچنین حداقل یک سال دیگر نیز صرف بازبینی 
و تدویــن برنامه هــای جایگزینی خواهد شــد که معلوم نیســت 
حتی در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ما را به نقطه ای 

که امروز قرار داریم، برساند.
یادمــان باشــد، جریاناتــی کــه رانت هــای ایشــان طــی یک ســال 
گذشــته تحت فشــار شفاف ســازی های صورت گرفته در وزارت 
صمــت خدشــه دار شــده؛ صددرصــد از ایــن تفکیــک اســتقبال 
و در شــرایط فعلــی تصویــب و آغــاز اجــرای آن را بــا تمام قدرت 
دنبال می کنند؛ ولی مانع به نتیجه رسیدن آن خواهند شد. آن 
هم در شــرایطی که دولت به شــدت در حیطه های مســئولیتی 
وزارت صمــت دچــار چالــش اســت و هــر نوع تزلــزل و تاخیر در 
تصمیم گیــری کــه طبیعــت هــر نــوع تفکیــک ســاختاری اســت، 

می تواند به بحرانی همه گیر منجر شود.
مخلــص کالم اینکــه در شــرایط فعلــی، تفکیــک وزارتخانه هــای 
صنعت و بازرگانی بیش از فایده، هزینه و بحران های احتمالی 
بــه دنبــال دارد و اگــر دولــت قصــد دارد در حیطــه وزارت صمت 
دستاوردی قابل اتکا داشته باشد، ضرورت دارد به جای تعجیل 
در تفکیــک صنعــت و بازرگانــی و پیــش از آن، بــا نظــارت و رفع 

فعلــی،  ضعف هــای 
تــا  کنــد  تــالش 
نیمه  برنامه های 
تمــام را به اتمام 

برساند.

طرح اصالح ساختاری در زمانی نامناسب
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به نام خدا
باسالم خدمت مردم شریف ایران و تمامی تالشگران عرصه تولید و صنعت

در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند تقویت ارکان تولیدی خود است و از طرف دیگر شاهد تحدید توان خرید 
و طرف تقاضا در کشور هستیم، وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت و بازرگانی کشور بیشترین تالش را دارد تا با 
اصالح مسیرهای آسیب زایی که سال هاست بر ساختار صنعت و تولید کشور مستولی شده است تا در بازگرداندن قطار تولید 

به ریل توسعه و پیشرفت به گونه ای عمل کند که کمترین آسیب متوجه اقشار مختلف جامعه شود.
از آغاز کار دولت سیزدهم بر مبنای آسیب شناسی مبسوطی که پیشتر به مدد نخبگان و کارشناسان اقتصادی و صنعتی 
کشــور به عمل آورده بودیم، از رفتارهای نمایشــی و رویکردهای ســطحی و غیرکارشناســی پرهیز کردیم. من و همکارانم در 
جایگاه سکانداران وزارت صمت تمام تالشمان این بوده و هست که به رغم همه فشارها، از مسیر برنامه تدوین شده ای که 

اعالم  کردیم و به نتایج آن ایمان داریم، خارج نشویم.
طبیعی اســت و پیشــاپیش نیز انتظار می رفت، نقدها و مقاومت های فراوانی پیش رو داشــته باشــیم. امروز نیز شــاهد 
هستیم که نقدهایی از سر دلسوزی و یا مساله شناسی متفاوت از یک سو و مقاومت های ناشی از خدشه دار شدن منافعی که 
سالیان طوالنی به دلیل خالهای قانونی و ضعف های ساختاری توزیع شده، از دیگر سوی رخ داده است و همچنان ادامه دارد.

شــفاف کردن ســهم ها از تولید و توزیع تا مصرف، منافع نامشــروع بســیاری را که پیشــتر در میان نادیده ها پنهان شــده 
بودند، در معرض دید قرار داد و همین امر باعث هیاهوی بســیاری شــد؛ اما امروز می توانیم ادعا کنیم که در فضای جدید 
برخالف گذشــته، گران فروشــی به دقت قابل رصد اســت و دیگر نمی توان آن را در میان فاکتورها و اســناد حســابداری پنهان 
کرد و اگر گرانی نیز رخ داده، تابعی از واقعیت های اقتصادی بوده و امکان سوء استفاده از آن به حداقل ممکن کاهش یافته 

است.
تغییر ساختار و تعریف ماموریت های جدید برای اجزای وزارت صمت که بعد از گذشت سال ها از ادغام دو وزارت صنعت 
و بازرگانی همچنان به دلیل ناهمگونی ها از ســازمانی یکپارچه و قبراق فاصله ای جدی داشــت، یک ضرورت بود. اتفاقی که 
در سکوت خبری و به دور از فضاسازی های معمول تالش شد با کمترین تنش در ستاد عظیم وزارت صمت به مرحله عمل 
برسد و امروز شاهد آن هستیم. نتایج این اصالحات نیز به زودی برای جامعه صنعتی کشور قابل لمس خواهد بود و به تبع 

آن مردم و کل اقتصاد ایران نیز از آن منتفع خواهند شد.
خالصه کالم اینکه یکی از آسیب های نظام مدیریت در بخش صنعت، برنامه گریزی و بی هدفی مفرطی بود که به اتالف 
وسیع منابع و پایداری ناکارآمدی های ساختاری منجر شده بود و مقابله با این فرهنگ و سازوکار نیاز به زمان داشت و دارد.
امروز در روز صنعت که به افتخار صنعتگران غیور این مرز و بوم به بزرگداشت ایشان و مرور دستاوردهای اعجاب انگیز 
ایشــان اختصاص دارد، با ســر خم کردن به احترام ایشــان و تمامی از خود گذشــتگی ها و پایمردی هایشان طی سالیان سال، 
اعالم می کنم که وزارت صمت در مسیر پیش روی خود تالش دارد از صنعت به معنای واقعی آن و از تجارت به مفهوم مولد 

آن حمایت کند.
صنعت و تجارتی که همراه یکدیگر اقتصاد ایران را شکوفا می سازند و از هر نوع تعدی مصون نگاه می دارند،  به جای 
وابســتگی ها حمایت ها و هدایت ها، به معنای واقعی درون زا و با فتح بازارهای پر رونق آن ســوی مرزها، مایه افتخاری برای 

همه ایرانیان و مصداقی مثال زدنی برای تمام مسلمانان جهان هستند.
سیدرضا فاطمی امین
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محمد جواد حاجی حسینی 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت

روز ملــی صنعــت و معــدن که برای نخســتین ســال در پایان دهه 
تولیــد و تجــارت قــرار گرفــت، فرصــت گرانبهایــی بــرای قدردانــی 
از مجاهدت هــای خانــواده بــزرگ تولیــد و تجــارت کشــور اســت. 
مجاهدانی که در نخستین سال استقرار دولت سیزدهم در عین 
تداوم شــرایط تحریمی و جنگ تمام عیار اقتصادی دشــمنان این 
آب و خاک در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور 
رکوردهای کم نظیر و دســتاوردهای بیشــماری را به ثبت رساندند 
و مقدمــات ایجــاد تحــوالت گســترده در حکمرانی تولید کشــور را 

فراهم کردند.
مرور تجربه های یک ســال گذشــته در ســپهر اقتصادی کشور 
امــکان شــناخت فرصت ها و آسیب شناســی چالش هــای حوزه های 
مختلف را محقق کرده است و چشم انداز روشن مسیر پیشرفت 
و توسعه ایران اسالمی و اثرگذاری مجاهدان جبهه تولید و تجارت 

کشور را نمایان می کند.
مقاومت و ایستادگی مردم شریف و خانواده بزرگ صنعتگران 
و معدنــکاران کشــور، در کنــار اجرای پروژه هــا و برنامه های تحولی 
تمامــی  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  و  ســیزدهم  دولــت 
ظرفیت ها را در مسیر تحقق رونق و جهش تولید، افزایش کیفیت 
و تنــوع در محصــوالت ایرانــی، تکمیــل زنجیــره تأمیــن و جلوگیــری 
از خام فروشــی، بهبــود تــراز تجاری کشــور، رشــد اقتصــادی، ایجاد 
فناورانــه  و  نوآورانــه  توســعه  جامعــه،  در  امیدآفرینــی  اشــتغال، 
و حرکــت در مســیر اقتصــاد درون زا و بــرون نگــر بــه کار گرفــت تــا 

سرزمینی پیشرفته تر و ایرانی آبادتر داشته باشیم.
تمامــی ایــن رویکردهــا بــا تأســی بــر بیانیــه گام دوم انقــالب 
معــدن،  و  صنعــت  بخش هــای  کلــی  سیاســت های  اســالمی، 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتی، رهنمودهــای رهبری معظم 
انقــالب و ســند تحــول دولــت مردمــی و انتظارات ریاســت محترم 
جمهــور دنبــال شــده اســت و راهبردهایــی نظیــر اصــالح ســاختار 
تولیــد و تجــارت بــا تأکیــد بــر اقتصــاد دانش بنیــان، توانمندســازی 
بخش خصوصی به ویژه بنگاه های توســعه گر، گســترش و تقویت 
مدیریــت زنجیره هــای تأمیــن، اصــالح ســازوکارهای بــازار و تنظیم 
قیمــت، پیشــرفت متــوازن منطقه ای بر اســاس آمایش ســرزمین، 
فعال ســازی دیپلماســی اقتصادی، برون نگری و گسترش تعامالت 
بین المللی به ویژه با کشــورهای همســایه و همســو، اســتفاده از 
ظرفیت تشــکل ها و انجمن ها درحوزه های تصمیم ســازی و نظارت 
و در نهایــت اصــالح ســاختار حکمرانــی در بخش صنعت، معدن و 
تجارت با تأکید بر نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و 
نظارت، تنظیم و در 10 ماه گذشته مورد پیگیری پیشگامان تولید 

و تجارت قرار گرفته اند.
وزارت صمــت بــا همراهــی پیشــگامان عرصــه تولیــد و تجارت 
ایــران زمیــن و مســاعدت تمامــی دســتگاه ها و بخش هــای مرتبــط 
اعضــای  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  به ویــژه 

دســتاورهای  و  افتخــارات  ملــت  خانــه  تخصصــی  کمیســیون های 
بزرگــی نظیــر افزایــش قابــل توجــه تــراز تجــاری و حجــم صــادرات 
غیرنفتی کشور را رقم زدند و طلیعه های امیدبخشی را برای رشد 

و شکوفایی هرچه بیشتر نمایان ساختند.
افزایــش 40 درصــدی صادرات غیرنفتی، کاهش خام فروشــی 
مــواد معدنــی بــه کمتر از یــک درصد، افزایــش 36 درصدی تحویل 
لغــو  معــوق،  تعــداد خودروهــای  کاهــش ۷0 درصــدی  و  خــودرو 
ممنوعیــت و تدویــن آییــن نامــه واردات خــودرو، اجــرای طرح درج 
قیمت تولیدکننده، راه اندازی مرکز جامع پاسخگویی، تدوین سند 
آمایش صنعتی، معدنی و تجاری 4۸0 شهرســتان کشــور،  احیای 
بیــش از یــک هــزار واحــد تعطیــل و نیمــه تعطیل، طرح هــای نوین 
توســعه ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی زنجیــره ای، واگــذاری ســهام 
معــادن بــه مــردم، رونــد پر شــتاب تکمیل ســامانه جامــع تجارت و 
طرح هــای مبــارزه بــا قاچاق کاال، هوشمندســازی فرایندها و حذف 
امضاهای طالیی و ادغام واقعی وزارتخانه های ســابق با بازطراحی 
معمــاری ســازمانی، اتفاقــات مبارکی بود که بــا تکیه بر همت بلند 

تالشگران عرصه صنعت، معدن و تجارت کشور حاصل شد.
 GDP بخــش صنعــت و معــدن با ســهم حدود 45 درصــدی از
و 36 درصــدی از اشــتغال کشــور نقــش مؤثــری در تحقــق رشــد 
هدف گــذاری شــده دولــت دارد و بــدون شــک بــا تکمیــل و اجــرای 
بیــش از 100 پــروژه و برنامــه تحولــی در وزارت صمــت، انتظــار می 
رود زمینــه جایگزینــی ایــن بخــش مهم و با ظرفیــت با بخش نفت 

را فراهم نماید.
بــا گرامی داشــت مجــدد روز ملی صنعت و معــدن و قدردانی 

از تالش و کوشــش وصف ناپذیر فعاالن اقتصادی، پیشــگامان 
تولیــد، تجــار و بازرگانان، اصنــاف و انجمن های بخش 

خصوصــی و همچنیــن کارکنان بخش هــای مختلف 
ســتادی و غیرســتادی وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت، پیشــرفت و شــکوفایی ایــران عزیــز را 
مرهــون مجاهــدت صنعتگــران و معدنــکاران 
خــالق، بــا انگیــزه و پرتــالش ایــن مــرز و بوم 

می دانیــم و تأکیــد می کنیــم که بــا اعتقاد 
راســخ بــه وعده هــای الهــی و آرمان های 

نظــام و انقــالب اســالمی، بــا روحیــه 
بــه  اتــکا  بــا  و  جهــادی  و  انقالبــی 

ظرفیت ها و فرصت های موجود 
جهــت  در  می تــوان  کشــور  در 

تحقق برنامه های ارائه شــده 
به مردم و نمایندگان محترم 
در  مؤثــری  نقــش  و  تــالش 

پیشــرفت حوزه هــای مختلــف 
ایفا کرد.
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 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
در بخش معدن

 سیاستگذاری  و اطالع  رسانی  جامع  و هماهنگ  در علوم  و فنون  زمین
 تقویــت  خالقیــت  و ابتــکار و دســتیابی  بــه  فن آوری  های  نوین  و ارتقا ســطح  آموزش  و 
تربیت  نیروی  انسانی  و تعمیق  پژوهش  و گسترش  زمین شناسی  بنیادی ، اقتصادی ، مهندسی ، 

محیطی  و دریایی  برای  بهره  برداری  مناسب  از ذخایر معدنی  کشور
 ارتقاء سهم  معدن  و صنایع  معدنی  در تولید ناخالص  ملی  و اولویت  دادن  به  تأمین  
مواد مورد نیاز صنایع  داخلی  کشور و صادرات  مواد معدنی  فرآوری  شده  و استفاده  از موقعیت  
ویــژه ی  زمین شناســی  ایــران  و گســترش  همکاری  هــای  بین المللی  )علمی ، فنــی ، اقتصادی ( به 
منظور جذب  و جلب  دانش  و منابع  و امکانات  داخلی  و خارجی  در زمینه ی  اکتشافات  معدنی  

و ایجاد واحدهای  فرآوری  و تبدیل  مواد معدنی  به  مواد واسطه  و مصرفی
 تعیین  اولویت  های  مناطق  دارای  ظرفیت  معدنی  و ایجاد زمینه های  مناسب  برای  رشد 
صنایع  معدنی  و فلزی  در بخش  آلیاژها و فلزات  گران  بها و عناصر کمیاب  و تولید مواد پیشرفته 
همچنین مقام معظم رهبری در قسمتی از بیانات خود در گام دوم انقالب به این مهم 
اشاره داشتند که بازار نفت  به هیچ وجه قابل اطمینان نبوده و باید به فکر جانشین مناسب 
برای آن بود که بهترین جایگزین،  بخش معدن است و حاصل توجه به بخش معدن،  ایجاد 

ارزش افزوده و اشتغال زایی است. 
تنــوع ســاختارهای زمین شناســی و وجــود خاســتگاه مــواد معدنــی مختلف در گســتره  ی 
ایران زمین به عنوان یکی از موهبت  ها و مزیت  های کشور عنوان می  شود که این گوناگونی، 
خــود نشــانی از وجــود بســتری مناســب جهــت مطالعــات و  ســرمایه گذاری  هــای گوناگون در 
بخــش زیرســاخت و معــدن کشــور اســت.  کشــور ایــران دارای 6۸ نــوع از انــواع مختلف مواد 
معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار 2/۷ میلیارد تن ) 0/۸ ٪کل ذخایر 
جهان(، ذخایر ســنگ معدن مس به مقدار  2/6 میلیارد تن ) 0/4 ٪ از ذخایر جهانی ( اســت. 
ایران همچنین دارای 11 میلیون تن روی )4 ٪ از ذخایر جهانی( اســت. کل ذخایر اثبات شــده 
معادن ایران در حدود 60 میلیارد تن برآورد شــده که با اجرای اولویت اول اکتشــافی کشــور 
در گســتره  ای به مســاحت 500 هزار کیلومتر مربع انتظار می رود به بیش از 100 میلیارد تن 
برســد. از ایــن رو بخــش معــدن و صنایــع معدنــی یکــی از حوزه  های مهم و اثرگــذار در تولید و 

تجارت کشور به شمار می  آید. 
با شروع مطالعات گوناگون در حوزه علوم زمین و شروع فرآیند تولید اطالعات پایه که 
در پی شناخت کمی و کیفی پوسته زمین و الیه های آن اتفاق افتاد فعالیت  های این سازمان 
حاکمیتی دانش محور، به سمت عمق زمین و شروع تولید اطالعات پایه در حوزه شناسایی و 

کشف ذخایرمعدنی سوق پیدا کرد. 
بر این اســاس، وظیفه اصلی ســازمان، تولید اطالعات ملی )اطالعات پایه زمین  شناســی، 
اکتشــافی، عمرانــی، مخاطــرات طبیعــی و زیرســاختی( اســت. ایــن وظیفــه از دیــدگاه داده  ای و 
اطالعاتی در 3 حوزه تولید داده، پردازش و فرآوری داده و نگهداری، انتشــار و استانداردســازی 
داده خالصه شده است. ساختار این فعالیت  ها با در نظر گرفتن وظایف بخش  های فنی مانند 
زمین شناسی و اکتشاف )تولیدکنندگان داده(، ژئومتیکس و آزمایشگاه )پردازش و فرآوری داده( 
و پایگاه داده علوم زمین )نگهداری، انتشار و استانداردسازی داده( طراحی و راهبری شده  است.
فعالیت  های سازمان زمین  شناسی و اکتشافات معدنی در دو حوزه »تولید ثروت از راه 

تولید اطالعات پایه و کشــف ذخایر جدید معدنی« و »حفظ و نگهداشــت ثروت از راه منشــا 
یابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین شــناختی« که هر دو نقش به  ســزایی در تولید ناخالص 
ملی و داخلی دارند، تقسیم می  شود. این سازمان با انجام مطالعات زمین  شناسی و اکتشافی 
بــه عنــوان وظیفــه حاکمیتی دولت در گســتره ایــران زمین عمالً ضمن ایجــاد ارزش افزوده، با 
کشف ذخایر فلزی و غیر فلزی برای کشور ثروت تولید می  نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار 

و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می  شود. 
این سازمان با وجود تمام محدودیت  ها در تخصیص اعتبارات مورد نیاز )از محل منابع 
بودجــه عمومــی و ردیــف متفرقــه( و ســاختار ســنتی و ضعیــف بودجــه و تامین منابــع مالی و 
همچنین محدودیت  های جدی منابع انســانی، ســعی کرده تا طی برنامه پنج  ســاله توسعه در 
راســتای عمــل بــه وظایف حاکمیتی خود در اجرای اکتشــاف هدفمند و پایــش ذخایر معدنی، 
تولید اطالعات پایه زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین  شناختی جهت جلوگیری از هدر 
رفت ثروت، گام برداشته و برنامه  ریزی  های کالن خود را متناسب با منابع در اختیار که بدون 
تردید دارای بازدهی باالتری در مقایسه با هزینه کرد در حوزه پروژه  ها و نیروی انسانی بوده 

است به فرجام برساند.
در ایــن میــان بایــد توجــه داشــت کــه بیــش از ایــن، زمانــی بــرای آزمــون و خطــا جهــت 
اجــرای برنامه  هــا و آینــده نگری  هــا در حوزه پایش ذخایر معدنــی و اجرای برنامه  های هدفمند 
و سیســتماتیک اکتشــافی و همچنین منشــایابی و پایش مخاطرات طبیعی و مطالعات پایه 
زمین  شناسی در کشور  وجود ندارد و بدون تردید توجه نکردن به موارد مذکور طبعات غیرقابل 
جبرانی را برای کشور در حوزه تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع و ایجاد خسارات سنگین به 
زیرساخت  های ارتباطی و شهری کشور به دلیل بروز مخاطرات طبیعی طی سال  های پیش  رو 
در بر خواهد داشت. از طرفی باید توجه داشت که عملیاتی نمودن آن نیز قطعا نیازمند تحقق 
و دسترسی به اصالح جدی ساختارهای مالی و منابع انسانی متناسب با وظایف حاکمیتی از 
طریق تامین منابع مالی و راهکارهای گوناگون نظیر اصالح ســاختار بودجه، امکان مشــارکت 
مالی با بخش خصوصی و شرکت  های دولتی به منظور تسریع در تهیه و تولید اطالعات پایه و 
مشارکت در فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی و تالش در راستای جذب مشارکت سرمایه گذاران 
اســت که امید اســت با تغییر نگاه مجموعه برنامه ریزی و تصمیم ســازی کشــور، این مهم به 

زودی اتفاق بیفتد.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت کــه با توجه به نقش معــدن و صنایع معدنی در 
تولید ناخالص ملی )در حدود ۷ درصد( و همچنین جبران خسارات ناشی از رخداد مخاطرات 
طبیعی در کشــور )در حدود 6 درصد( توجه جدی به این ســازمان به جهت ایفای نقش موثر 

خود، حیاتی خواهد بود.

 اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی
در دولت سیزدهم

در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در بیانیــه گام دوم انقــالب 
اسالمی درخصوص لزوم رسیدن به اقتصادی 
مستقل، بهره گیری مناسب از منابع طبیعی و 
انسانی کشور و توزیع عادالنه آن و همچنین 
تاکید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

عملکرد کالن برنامه های
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
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و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در ضرورت ایجاد تحول بنیادین در بخش علوم زمین 
و معدن کشور به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه  ای جمهوری 
اســالمی ایــران در ســالهای پیــش رو، ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور در 
قالب توافقنامه و برنامه ای مشــارکتی با ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو( و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به 
تعریف برنامه ای تحولی در بخش زمین شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور نمود که 
پس از ماهها بررسی و تحلیل فنی در کمیته راهبردی مشترک معدنی کشور با حضور مدیران 
و متخصصان این بخش، اســتان خراســان جنوبی به عنوان اولین هدف اجرای این برنامه در 
سال 1400 معرفی و برنامه ریزی اجرای پروژه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی برای 

آن طراحی و اجرا شد.

اهداف کالن پروژه
 توسعه مناطق کم برخوردار و در راستای رونق بخش معدن

 تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی
 آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید معدنی 

 افزایش بازدهی و کاهش موثر زمان تبدیل کانسار به معدن
 تربیت نیروی انســانی متخصص بخش معدن )زمین شناســی و اکتشــاف( در مناطق 

هدف پروژه تحول
 ایجاد تحرک در بخش خصوصی )جامعه مهندســان مشــاور( در حوزه زمین شناسی، 

اکتشاف و آزمایشگاه  های علوم زمین از طریق برون سپاری فعالیت  ها

معرفی پروژه و نتایج مورد انتظار در استان خراسان جنوبی
  این پروژه در مساحتی نزدیک به 15هزار کیلومتر مربع  اجرا شد.

 میزان سرمایه گذاری و منابع مالی اجرای این طرح در استان خراسان جنوبی در حدود 
1500 میلیارد ریال است.

اکتشــاف  ژئوشــیمیایی،  زمین شناســی،  ورقه-نقشــه   60 تعــداد  پــروژه  ایــن  در   
سیستماتیک چهارالیه ای شامل فلزی، غیرفلزی، کانی  های قیمتی و عناصر استراتژیک تهیه 

خواهد شد.
 مقیــاس، نحــوه برداشــت و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات در ایــن پــروژه مطابــق بــا 
اســتانداردهای جهانــی بــوده و بــرای اولیــن بــار در کشــور )مقیاس یــک پنجاه هــزارم(  این 
مقیاس برای 3 عنوان نقشــه مذکور عملیاتی شــده اســت؛ الزم به ذکر اســت با توجه به 
انتخاب این مقیاس، دقت مطالعات صورت گرفته نسبت به مقیاس ملی یکصدهزارم، 4 

برابر بیشتر شده است. 
 از نتایــج دیگــر ایــن پروژه باتوجه به برداشــت داده های ژئوفیزیک هوایی به میزان 
90 هزار کیلومترخطی و معرفی 116 منطقه امیدبخش در گستره موردنظر بوده که تحولی 

چشمگیر در بخش معدن استان به همراه داشته است.
 مدت زمان اجرای این پروژه از مهر 1400 به مدت 12 ماه برآورد شــده که این بازه 
زمانی در مقایسه با روند انجام پروژه های قبلی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور به حدود یک سوم زمان قبلی کاهش پیدا کرده است و دقت مطالعات نیز به دلیل 

تغییــر و تحــول موثــر در روش  های برداشــت صحرایی، آنالیز و تحلیل داده  های تولید شــده و 
نظارت علمی برجا )در محل پروژه( دارای رکورد منحصر به  فردی در کشور است.

دستاوردهای کمی پروژه تحول استان خراسان جنوبی
 حضــور قریــب بــه 1۸0 نفــر از متخصصــان و کارشناســان ســازمان زمین  شناســی و 

اکتشافات معدنی در منطقه
 انجام 14هزار کارشناس/روز ماموریت صحرایی در راستای اجرای پروژه 

 استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی استان برای مشارکت و نظارت علمی در روند 
پیشرفت پروژه ) تفاهم  نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتی بیرجند و دانشگاه بیرجند(

 برداشت 20 هزار نمونه زمین شناسی و اکتشافی در جهت شناسایی ذخایرمعدنی 
جدید در منطقه

 دریافت شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی مانند مس، طال، پلی متال، سنگ  های 
ساختمانی، سنگ  های قیمتی )گارنت، عقیق( ، لیتیوم سنگی، تنگستن، آهن و نیکل )نیکل 
برای اولین بار در این منطقه جغرافیایی گزارش شده است( در منطقه مورد پیماش که طی 

مطالعات تکمیلی میزان و ذخیره ماده معدنی مشخص خواهد شد.

دستاوردهای کمی پروژه تحول استان کردستان
 25 برگ نقشه – گزارش )3 عنوان الیه اطالعاتی شامل زمین  شناسی، ژئوشیمی و 

اقتصادی( مجموعا ۷5 برگ نقشه- گزارش
 پوشش 53٪ از استان کردستان 

 اجــرای ژئوفیزیــک هوایــی بــه میزان 22.000کیلومتر خطــی از خرداد مــاه 1401در پی 
عملیاتی  سازی بالگرد سازمان زمین  شناسی و اکتشافات معدنی کشور بعد از حدود 5 سال

عملکرد کالن برنامه  های سازمان طی تیر 
1400 تا تیر 1401

 در حــوزه اکتشــاف ذخایــر معدنی طی دو ســال اخیر این 
سازمان 160.000 کیلومتر مربع مساحت اکتشافی را به سرانجام 

رسانده است. 
 تهیه ۷5 ورقه نقشه- گزارش نقشه  های زمین  شناسی در 

مقیاس  های مختلف
 تهیه 43 ورقه- نقشه گزارش در حوزه مطالعات منشایابی 

و پایش مخاطرات طبیعی زمین شناختی
 41.000 نمونه مورد آنالیز  آزمایشــگاهی زمین  شناســی و 

اکتشافی قرار گرفته است.
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پنجراهبرداصلیوزارتصمت
دردولتسیزدهم

وزارت صمــت از ابتــدای آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم 5 راهبــرد اصلــی 
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت کــه ایــن راهبردهــا براســاس 
مسئله شناســی بخــش هــای صنعــت و اقتصــاد ایــران تدویــن شــده اند. 
نگاهــی بــه ایــن 5 راهبرد نشــان میدهد رویکــرد وزارت صمت در دولت 
ســیزدهم اصالح ســاختاری فضای تولید و حرکت در جهت بهبود فضای 

کسب و کار کشور بوده است. 
1.گسترش اقتصاد دانش بنیان: رشد فزاینده نوآوری ها و فناوری ها 
در دهه های اخیر، تغییرات شگرفی در اقتصاد ایجاد کرده  است. افزایش 
ســهم دانــش در اقتصــاد، فراتر از تولید محصــوالت فناورانه بوده و تغییر 
اولویت هــا و روش هــای تولیــد و تجــارت را نیــز در پــی دارد. از طرف دیگر 
برای نگهداشــت و ارتقای ســرمایه انســانی کشــور و بهبود تولید، کیفیت، 
قیمــت محصــوالت بایــد ســهم مؤثــر فعالیت هــای تحقیــق و توســعه در 

ارزش افزوده افزایش یابد.
2.تنظیــم ســودآوری فعالیت هــا: تخصیــص منابــع مالــی )هدایــت 
نقدینگــی(، منابــع انســانی، منابــع ســازمانی و منابــع طبیعی تحــت تأثیر 
سودآوری هستند. برای تخصیص درست منابع و حرکت عوامل اقتصادی 
در راستای اولویت های تولید، باید سودآوری فعالیت های اقتصادی مولد 
افزایــش و ســودآوری فعالیت هــای غیــر مولد کاهش یابــد؛ همچنین باید 
توزیع ســود و ارزش افزوده در طول یک زنجیره و نســبت ســودآوری بین 

فعالیت های اقتصادی اصالح شوند.
3.ارتقای توانمندی و هم افزایی کســب و کارها: منابع و سرمایه های 
کشور )مانند منابع طبیعی، ماشین آالت، سرمایه انسانی( با سازمان دهی 
در درون کســب وکارها، بالفعل شــده و با فعالیت کسب وکارها دستیابی 
به اهداف )مانند تولید، اشتغال، تورم و تجارت خارجی( محقق می شود.

4.گســترش تعامالت بین المللی: برای کســب جایگاه مناسب ایران 
در سطح بین المللی، ایران باید در حلقه های مهم و تأثیرگذار زنجیره های 
تأمین بین المللی قرارگرفته و روابط تجاری به ویژه با کشــورهای همســایه 
و همســو گســترش یابــد. اقتصــاد ایران بایــد بزرگ تر از مرزهایش باشــد. 
تقویــت روابــط اقتصــادی، تقویت روابط فرهنگی، علمی و سیاســی را نیز 

در پی خواهد داشت. 
5.اصالح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت باید متمرکز بر اولویت گذاری، تنظیم گری، تســهیلگری و 
نظارت بوده و با برجسته کردن نقش کسب وکارها، فعالیت های آن ها را 

در راستای اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت همگرا و هم افزا کند.

 دستاوردهای وزارت صمت
طی 6 ماهه منتهی به خردادماه 1401

براســاس راهبردهــای تعریــف شــده وزارت صمــت مقاصــد بخــش 
صنعــت، معــدن و تجــارت را »ارتقــاء تولیــد، ایجــاد اشــتغال، مدیریــت 
هدفمنــد ســطوح قیمت هــا و در نهایــت رشــد در مبــادالت بین المللــی« 
تعریــف کــرده اســت. در طراحــی و تحقق مقاصد، راهبردها، ســازوکارها، 
فعالیت هــا و محصــوالت ایــن بخــش بایــد خط مشــی هایی ماننــد توزیــع 
عادالنــه درآمــد، بهبــود محیــط کســب وکار و کاهــش فســاد مــورد توجــه 
بــوده اســت کــه در نهایت نتایــج راهبردها و برنامه ها در آمارها به شــکل 

ملموسی قابل مشاهده است. 

رشد اقتصادی
بــر اســاس گزارش مرکز آمار رشــد اقتصــادی در بخش صنعت، طی 
نه ماهه 1400 نســبت به مدت مشــابه ســال قبل برابر با 3.4 درصد بوده 
اســت )بــر اســاس گــزارش بانک مرکــزی 3.6 درصــد(. بخــش خدمات که 
سهم قابل توجه آن به خدمات صنفی هستند در نه 9 ماهه 1400 نسبت 
مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد 5.۷ درصد برخوردار بوده است.

بــر اســاس اطالعــات مرکز آمار ایران روند فصلی و ســاالنه رشــد بخش 
معدن از نیمه سال 139۷ به غیراز سه فصل همواره منفی بوده که ناشی از 
کاهش فعالیت ها، تغییر نحوه محاسبه ارزش افزوده معدن، تعریف محدوده 
بخــش معــدن، نــوع قیمت گــذاری مــواد معدنی و نــرخ تورم کاالهــای معدنی 
طی این مدت است. توجه ویژه به بخش معدن برای فعال سازی ظرفیت ها، 
احیا معادن تعطیل و توسعه سرمایه گذاری های جدید به ویژه در زنجیره های 
پایین دست و فرآوری مواد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا کاستی های 

چند دوره اخیر جبران شده و نقش معدن در اقتصاد ملی ارتقا یابد.

رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی 
سال پایه: 1390

سال

صل
ف

شاورزی
گروه ک

شاورزی
ک

ماهیگیری

ت
صنع

گروه 

معدن

ت 
ستخراج نف

ا
و گاز طبیعی

سایر معادن

ت
صنع

ب ، برق 
تأمین آ

و گاز طبیعی

ساختمان

ت
گروه خدما

1399

1.5-3.53.113.54.25.25.61.01.85.16.3کل

4.0-2.1-1.22.1-14.50.5-13.1-5.3-0.110.4-0.1فصل اول

3.5-2.72.611.24.53.33.42.20.513.35.4فصل دوم

1.5-5.55.017.54.04.64.91.63.71.78.5فصل سوم

0.54.34.213.23.1-5.44.712.313.629.232.8فصل چهارم

1400

2.53.45.16.35.1-4.311.07.111.813.4-3.9-نه ماهه

0.15.59.212.94.6-4.910.213.924.627.5-4.5-فصل اول

3.72.13.52.25.2-4.311.04.88.710.0-4.1-فصل دوم

3.52.63.04.75.7-3.911.33.23.54.3-3.3-فصل سوم
 مآخذ: مرکز آمار ایران
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ارتقاء تولید
رشــد تولیــد کاالهــای مهــم در اکثــر گروههــا از جملــه گــروه کاالهــای 
پتروشــیمی، لوازم خانگــی و کاتــد مــس در ســال 1400 نســبت بــه 1399 

حکایت از بهبود وضعیت کلی تولیدات صنعتی دارد.
در زمینــه تولیــد خودروهــای ســواری امــا در ســال 1400 نســبت بــه 
ســال 1399 شــاهد افت تولید هستیم؛ مهم ترین علت های کاهش تولید 
خــودرو، زیاندهــی، ضعــف جریــان نقدینگــی و محدودیتهــای جهانــی در 
تأمین تراشــه های الکترونیکی بوده اســت. شــایان ذکر اســت در سال های 
اخیــر تولیــد خــودرو در دنیــا نیــز بــه میــزان 20 میلیــون دســتگاه کاهــش 
یافتــه اســت. هرچنــد تولیــد خــودرو در ســه ماهه پایانی ســال 1400 روند 
کاهشــی داشــته، اما تعــداد خودروهای ناقص کــف کاهش یافته و عرضه 
خودرو افزایش یافته اســت. عرضه خودرو در 2 ماه آخر ســال در شــرکت 
ایران خــودرو معــادل 13٪ کل ســال و در شــرکت ســایپا معــادل 20٪ کل 

سال بوده است. 
در آذرمــاه ســال 1400 قیمــت عرضــه خــودرو توســط شــرکت های 
خودروساز طبق روند متعارف، اصالح شده که عالوه بر یکی از نتایج آن 
تأمین منابع مالی برای تولید و افزایش عرضه خودرو بود. مجموع عرضه 
دو شــرکت های ایران خــودرو و ســایپا تــا پایــان ســال 1400 پــس از تعدیل 
قیمت خودرو در آذرماه حدود ۸60 هزار دستگاه سواری و وانت بوده که 
در صــورت تــداوم قیمت هــای قبلی، عرضه به ۷22 هزار دســتگاه کاهش 
می یافت. کل میزان عرضه این دو شــرکت ۸60 هزار دســتگاه بوده اســت 
کــه در صــورت ادامه روند قبلی پیش بینی می شــد ۷32 هزار دســتگاه به 
بــازار عرضــه شــود. وضعیت تولید و عرضه خودرو بــه لحاظ اصالح قیمت 

در جدول زیر ارائه شده است.
تولیــد خودروهــای تجاری مســافربری شــامل اتوبــوس، مینی بوس و 
ون در 1400 نســبت به دوره مشــابه ســال قبل 44.2 درصد رشــد داشــته 
و این رشد برای تولید کامیون، کامیونت و کشنده نیز برابر 101.2 درصد 

بوده است.
تولید لوازم خانگی در ســال 1400 به طور متوســط رشــد مثبت داشته 
اســت؛ به عنــوان نمونــه یخچــال و فریزر و ماشــین لباسشــویی بــه ترتیب 

رشد ۸.3 و 20 درصد رشد داشته است.
در محصــوالت فــوالدی و ســیمان، قطعــی بــرق و گاز در تابســتان و 

زمستان باعث کاهش تولید شد.
عرضه خودرو در سال 1400

ف
شاخصردی

سه ماهه 
چهارم سال 

1400

سه ماهه 
سوم سال 

1400

سه ماهه 
چهارم سال 

1399

تغییر نسبت 
به دوره 

سه ماهه قبل

تغییر نسبت 
به دوره 

مشابه در 
سال قبل

8-%%39-105,800174,342114,791خودروهای ناقص1

%29%237,048138,360183,91671مجموع فروش2

%38%119,24070,19386,29070فروش فوق العاده3

%21%117,80868,26797,62673انواع پیش فروش4

3-%%255,198196,899264,14330تحویل )فاکتور شده(5

وضعیت تولید و عرضه خودرو در سال 1400 به لحاظ اصالح قیمت

ف
پیش بینی عملکرد تا پایان اسفند 1400 واحد شاخصشاخصردی

بدون اصالح قیمت
عملکرد تا پایان اسفند 1400 

پس از اصالح قیمت

790858هزار دستگاهتولید1
722860هزار دستگاهعرضه2

ایجاد اشتغال 
بر اســاس اطالعات مرکز آمار، رشــد اشــتغال صنعت )کلیه گروه ها 
از جملــه مســکن، صنعــت، معدن، ارتباطات( در ســه فصل 1400 نســبت 
به فصول مشابه در سال 1399، از رشد مثبت برخوردار بوده است؛ این 
رشد از متوسط کل بخشهای اقتصادی بیشتر است. در کل، طی 9 ماهه 
سال 1400 نسبت به انتهای سال 1399 )زمستان(، حدود 350 هزار نفر 
جدید در کل بخش صنعت شــاغل شــده اند. از این رقم حدود 60 درصد 

مربوط به حوزه ساخت کاال و معدن است.
فرصتهای شــغلی ایجاد شــده ناشی از صدور پروانه های بهره برداری 
صنعتــی و معدنــی در ســال 1400، بالغ بــر 165 هــزار نفــر برآورد میشــود. 

درصد تغییرسال 1400سال 1399واحد سنجشنام محصولردیف
4.4-903.9864.4هزار دستگاهخودروهای سواری1
1.5-80598.079382.0دستگاهوانت2
1915.02761.044.2دستگاهاتوبوس، مینی بوس و ون3
6568.013213.0101.2دستگاهکامیون، کامیونت و کشنده4
649.0669.03.1دستگاهکمباین5
21735.022352.02.8دستگاهتراکتور6
1618.62028.325.3هزارتنروغن ساخته شده نباتی۷
5.6-275.3259.8هزارتن الستیک خودرو۸
1031.81084.35.1هزارتنانواع کاغذ9
668.9691.33.36هزارتنروغن صنعتی و موتور تصفیه اول10
60.۸62.12.1میلیون تنپتروشیمی11
43.757.732.1میلیو ن فوت مربعچرم12
2091.02265.38.3هزاردستگاهیخچال و فریزر13
1213.61456.020.0هزاردستگاهماشین لباسشویی14
2.1-28644.728040.1هزارتنفوالد خام15
5.0-26524.225205.1هزارتنمحصوالت فوالدی16
290.8299.02.8هزارتنکاتد مس1۷
456.4571.125.1هزارتنشمش آلومینیوم1۸
12.8-1691.81474.4هزارتنکنسانتره زغالسنگ19
9.1-69408.863076.9هزارتنسیمان20
1158.81359.417.3هزارتنشیشه جام21
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آمار اشتغال در بخشهای اقتصادی    )واحد: نفر-فصل(
13991400 سال

پاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهار فصل

22,962,64723,541,56423,413,06423,134,91323,675,89423,404,98023,535,175کل

4,264,6274,348,3273,904,5473,653,8274,249,7544,063,9663,629,807کشاورزی

7,290,9767,867,1188,022,7267,813,2397,872,0237,907,4008,163,113صنعت

11,404,94211,325,46211,481,59011,666,56211,552,39711,429,37611,737,979خدمات
مأخذ: مرکز آمار ایران

تغییرات اشتغال و اشتغال زایی در سال 1400
تغییرات اشتغال 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبلدرصد تغییرات اشتغال سال 1400 نسبت فصل مشابه سال قبلشاخص

پاییزتابستانبهارپاییزتابستانبهارفصل

136,584122,111-713,247%0.5%0.6-%3.1کل

274,740-284,361-14,873-%7.0-%6.5-%0.3-کشاورزی

581,04740,282140,387%1.7%0.5%8.0صنعت

147,455103,914256,389%2.2%0.9%1.3خدمات
مآخذ: مرکز آمار ایران

فرصت هــای شــغلی پروانه هــای بهره بــرداری صنعــت 10.۸ درصــد رشــد و 
معدنی 14.6 کاهش داشته است.

اشــتغال برآورد شــده ناشــی از صدور جوازهای تأســیس صادرشــده 
طی ســال 1400، 96045۷ نفر برآورد شــده اســت؛ البته بر اســاس روند 
سال های گذشته از مجوزهای تأسیس صادر شده سهمی حدود 40 درصد 

منجر به ایجاد و یا توسعه بنگاهها می شود.

جدول ۷: اشتغال مجوزهای صادره

درصد تغییرسال 1400سال 1399اشتغال مجوزهای صادره

صنعت
9274649604573.6جواز تأسیس

14568616148310.8پروانه بهره برداری

0.9-46144571پروانه بهره برداریمعدن
واحد: فقره          

مدیریت هدفمند سطوح قیمت ها
رویکــرد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در تنظیــم بــازار، افزایــش 
تولیــد، اصــالح ســاختار بازارهــای مهــم و تقویــت نظــارت و رســیدگی بــه 
تخلفــات بــوده اســت. البتــه حجــم و رشــد نقدینگی بــر تورم تأثیــر باالیی 
دارد کــه کنتــرل آن خــارج از محــدوده مأموریــت وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت است.
مهم ترین اقدامات برای تنظیم بازار در سال 1400 عبارت اند از:

 اصالح ساختار بازار کاالهای پایه با استفاده از ظرفیتهای بورس 
کاال در راستای کاهش و ثبات قیمت مواد اولیه

 اصــالح ســاختار بــازار کاالهــای واســطه ای و نهایــی بــا تمرکــز بــر 
شفافیت جریان کاال و اعالم قیمت تولیدکننده

 افزایش صادرات در راستای توازن ارزی کشور
 تعدیل هزینه های تولید با تدوین بسته های سیاستی-حمایتی و 

تعیین سقف قیمت گاز طبیعی برای مصارف صنعتی
 کنترل نسبی قیمت های وارداتی 

 راه اندازی سامانه پایش بازار
 راه اندازی ســامانه نظارت و رســیدگی به شــکایات )در مرحله اول 

برای فروشگاه های اینترنتی(

بــا تعریــف و اجرایــی شــدن ابزارهــای جدیــد در بــورس کاال و تمرکــز 
عرضــه و تقاضــای کاالهــای پایــه در بــورس کاال، حذف ســهمیه بندی برای 
حدود 30 کاال، افزایش شفافیت، تسهیل تأمین مواد اولیه و ثبات قیمت 
در کاالهای مشمول انجام شد. 4 مرحله از طرح اعالم قیمت تولیدکننده 
کــه در ســال 1400 اجــرا شــد و بــا بهبــود نظــام توزیــع و حــذف حلقه های 
واســطه گری نامطلــوب، باعــث کاهش قیمت مصرف کننــده در بیش از ۸ 
هزار قلم کاال شد. عمده کاالهای پرمصرف و ضروری در مرحله پنجم )در 

سال 1401( مشمول اعالم قیمت تولیدکننده خواهند شد.
با گسترش ثبت صورت حساب تولید و فروش محصوالت در سامانه 
جامع تجارت، شفافیت جریان کاال در زنجیره های تولید و توزیع افزایش 
یافته و عالوه بر دسترسی به داده های موردنیاز برای تنظیم بازار، باعث 

گسترش خودکنترلی در عوامل تولید و توزیع شده است.

تورم تولیدکننده
تــورم تولیدکننــده از بهــار 1399 تــا انتهــای بهــار 1400 رونــد افزایشــی 
داشــته اســت اما از تابســتان 1400؛ شیب این روند منفی شده است. تورم 
تولیدکننده بخش صنعت نســبت به متوســط کل اقتصاد، شــیب کاهشــی 
تندتــری داشــته اســت. تــورم تولیدکننــده در بخش معــدن نیز بعــد از بهار 
1400 روند کاهشی به خود گرفته و این کاهش در پاییز تشدید شده است.
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تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در رشته فعالیت های صنعتی
13991400بخش

پاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهار
%46%62%95%94%77%46%10کل بخش صنعت

%54%56%62%62%54%36%16ساخت محصوالت غذایی
%54%71%89%82%62%40%21ساخت انواع آشامیدنی ها

%20%25%20%23%23%15%15ساخت فراورده های توتون و تنباکو
%52%77%94%91%74%36%17ساخت منسوجات

%50%60%84%59%55%47%28 ساخت پوشاک 
%44%50%71%67%56%38%17 ساخت چرم و محصوالت وابسته

%54%99%97%92%86%35%16ساخت چوب و فراورده هاو چوب پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت از نی و حصیربافی
%38%59%77%80%74%31%11 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
%67%67%63%40%27%21%12چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

%43%61%103%87%46%24- ساخت کُک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت
%63%89%136%129%109%244-% ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی

%30%40%43%42%38%24%14 ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی داروسازی و داروهای گیاهی
%38%62%95%103%91%53%24 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

%66%78%71%65%54%35%25 ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
%39%58%112%118%139%123%41 ساخت فلزات پایه

%46%56%77%78%81%62%28ساخت محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات
%25%45%62%56%52%28%13 ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری

%32%51%89%98%94%65%25 ساخت تجهیزات برقی
%38%53%76%82%70%55%29 ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر

%36%39%60%72%51%46%39ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر
%38%57%96%155%176%133%82 ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل

%42%53%85%92%84%67%28 ساخت مبلمان
%42%52%50%37%37%18%16 ساخت سایر مصنوعات
مآخذ: مرکز آمار ایران

جدول 9: متوسط تورم ساالنه تولیدکننده رشته فعالیتهای صنعتی

 رشته فعالیت های صنعتی
13991400

پاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهار
2223.937.456.878.580.469.7کل بخش صنعت

24.7253242.153.658.458.1ساخت محصوالت غذایی
20.323.234.951.369.376.472.2ساخت انواع آشامیدنی ها

13.712.413.21920.222.721.8ساخت فراورده های توتون و تنباکو
27.825.637.854.774.483.675ساخت منسوجات

38.539.643.447.961.964.361.9 ساخت پوشاک
38.432.736.644.758.360.256.1 ساخت چرم و محصوالت وابسته

27.524.941.157.878.19481.8 ساخت چوب و فراورده هاو چوب پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت از نی وحصیربافی
17.717.132.148.665.771.560 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

35.623.120.42538.350.360.1چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
4.54.626.958.672.468.8-3.5 ساخت کُک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت

16.216.639.669.1104.8113.295.7 ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی
18.81822.829.736.740.638.3 ساخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی داروسازی و داروهای گیاهی

26.631.748.768.385.985.168.3 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
28.62835.245.4576870.1 ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

30.358.883.9105.6121.898.272.3 ساخت فلزات پایه
34.839.651.462.974.871.561.9ساخت محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات

25.5222837.349.853.345 ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری
29.736.853.87186.779.360.9 ساخت تجهیزات برقی

54.949.652.96071.368.959.3 ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر
54.749.346.153.157.854.449.5ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر

46.971.4108.8138.6134.7106.273.2 ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل
29.940.454.468.482.47663.6 ساخت مبلمان

31.623.124.627.436.144.845.6 ساخت سایر مصنوعات
ماخذ: مرکز آمار ایران
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مبادالت بین المللی
در ســال 1400 صــادرات از نظــر وزنــی در مقایســه بــا 
ســال قبــل ۸.6 درصــد و از نظــر ارزشــی حــدود 40 درصــد 
رشد داشته است. واردات نیز بیش از 22.2 درصد وزنی و 

36.3 درصد ارزشی رشد داشته است.
۸6 درصد ســهم ارزشــی از کل صادرات کشــور به ده کشــور نخســت 
انجام شده است. در سال 1400 صادرات به بیشتر کشورهای هدف بیش 

از 50 درصد رشد داشته است.

تورم مصرف کننده
بر  اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، نیمه دوم سال 1400، 
متوسط نرخ تورم ساالنه و تورم نقطه به نقطه ساالنه  روند کاهشی داشته 
اســت. در نیمــه دوم ســال 1400، نــرخ تــورم خوراکی هــا، آشــامیدنی ها، 
 مبلمان و لوازم خانگی که بخش عمده مصرف خانوارها را شامل می شود، 
کاهش بیشــتری داشــته اســت؛ البته ســایر اقالم  مصرفی خانوارها - نظیر 
مســکن و بهداشــت و درمــان- نیــز کاهش تورم را با آهنــگ مالیم تر تجربه 

کرده اند.

نمودار 11: روند تورم نقطه به نقطه مصرف کننده- خانوارهای کشور

مأخذ: مرکز آمار ایران

نمودار 10: روند درصد تورم ساالنه مصرف کننده - خانوارهای کشور

مأخذ: مرکز آمار ایران
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رشد مبادالت بین المللی
در ســال 1400 صــادرات از نظــر وزنــی در مقایســه با ســال قبل ۸.6 
درصــد و از نظــر ارزشــی حــدود 40 درصد رشــد داشــته اســت. واردات نیز 

بیش از 22.2 درصد وزنی و 36.3 درصد ارزشی رشد داشته است.
۸6 درصد ســهم ارزشــی از کل صادرات کشــور به ده کشــور نخست 
انجــام شــده اســت. در ســال 1400 صــادرات بــه بیشــتر کشــورهای هدف 

بیش از 50 درصد رشد داشته است.

جدول 10: آمار مقدماتی واردات و صادرات 
کاالهای غیرنفتی با میعانات گازی

واحد: هزار تن- میلیون دالر

عنوان
درصد تغییرسال 1400سال 1399

دالروزنارزش وزن ارزشوزن  
33۷2638885411995301322.236.3واردات
11305634820122۷۷5486198.639.6صادرات

 - -14678273705163974101632حجم تجاری
مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

مقابله با فساد
مقابله با فساد از رویکرد سخت )مبتنی بر کشف و تنبیه پس از 
رخداد فســاد( و نرم )پیشــگیری قبل از وقوع فســاد( قابل انجام است. 
تمرکز بر رویکرد نرم و تغییر روش مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری 
شــامل بهبــود نهــادی در حوزه هــای مســتعد فســاد، مدیریــت اجرایــی 

پاسخگو و شفاف، اصول اخالقی تقویت شده در خدمات بخش عمومی و 
مدیریت شــرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشــاگران اســت؛ 
البتــه تمرکــز بــر رویکرد نرم به هیچ عنــوان نافی برخورد با مصادیق فســاد 

نیست و جنبه پیشگیری دارد.
اقدامــات صــورت گرفتــه در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای 

مقابله با فساد با اولویت رویکرد نرم انجام شده است.
برخی اقدامات انجام شده برای پیشگیری از فساد عبارت ا ند از:

 هوشمندسازی صدور مجوزها، مانند صدور کارت بازرگانی
 اصــالح ســازکارهای تأمیــن مــواد اولیــه و کاالهــای پایــه از طریــق 

بورس
 حذف سهمیه بندی برای بیش از 30 ماده اولیه

 شفاف ســازی نظــام توزیــع از طریــق اعالم قیمــت تولیدکننده در 
بیش از ۸000 قلم کاال

اقدامات در حال اجرا برای پیشگیری از فساد عبارت اند از:
 دریافت حقوق دولتی معادن با زیرساخت سامانه جامع تجارت

 تنقیح و تکمیل مقررات اکتشاف و بهره برداری معادن
 راه اندازی سامانه شفافیت شرکت های دولتی تحت پوشش

 تداوم شفاف سازی نظام توزیع از طریق اعالم قیمت تولیدکننده 
و شفافیت جریان کاال

 اصــالح ســازکار و فراینــد واگــذاری اراضــی شــهرک ها و نواحــی 
صنعتی

 مقابله با کاالهای قاچاق و یا تقلبی

بــا اصــالح ســاز و کارهــای حکمرانــی و فرآیندهــای کاری، زمینه هــای 
فساد و امضاهای طالیی حذف می شوند.

جدول 11: مهم ترین بازارهای هدف کاال طی یازده ماهه 1400 و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
درصد تغییر1399 1400

 وزن کشور
)هزار تن(

 ارزش
 )میلیون ریال(

 وزن سهم ارزشی 1400
)هزار تن(

 ارزش 
ارزشوزن)میلیون ریال(

0.1-15.4-1054.1304.10.61245.9304.5ارمنستان
714.5401.90.8332.2163.6115.0145.7ازبکستان

553.2254.30.5127.238.0335.0569.5آفریقای جنوبی
19.9-40.2-4185.81838.63.86997.42295.9افغانستان

56.1265.50.538.8232.544.514.2آلمان
28.67.9-10762.74928.510.115083.04566.7امارات متحده عربی

1738.81100.62.31618.4673.77.463.4اندونزی
2906.11260.62.62571.41015.913.024.1پاکستان

1241.4784.31.61227.6493.11.159.1تایلند
1362.8335.10.7733.0137.485.9144.0ترکمنستان

15737.66080.612.56383.22534.4146.5139.9ترکیه
22.9-18.5-817.1393.80.81002.6510.8جمهوری آذربایجان

28985.114323.329.526931.69071.37.657.9چین
132.9218.50.4125.8121.95.679.2سوریه

29879.28914.618.325615.07430.616.620.0عراق
2283.2716.01.52008.5438.113.763.4عمان

586.4352.60.7455.2178.228.897.8غنا
1140.0578.51.21050.4503.58.514.9فدراسیون روسیه

511.7187.20.4337.8167.951.511.5قزاقستان
11.541.9-6721.71817.13.77598.51280.6هند

111370.445055.892.7101483.532158.69.740.1جمع 
مأخذ: گمرک ج.ا.ایران
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فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  اخیــر،  ســال های  در 
ریاســت جمهوری با شناســایی و ســازمان دهی افراد خالق 
و تحصیل کــرده توانســته اســت، شــرکت های دانش بنیان 
مناســبی را حمایــت کنــد و پــرورش دهــد و اکنــون بایــد 
صنایع و ســازمان های بزرگ از این ظرفیت ها بهره برداری 
کنند. در واقع حرکت ملی در توسعه همکاری با نخبگان و 
دانش بنیان ها شکل گرفته است که این هم افزایی اثرات 

ارزشمندی برای کشور به همراه خواهد داشت.
صنعت خودرو نیز برای رشد خود نیازمند برنامه های 
نوآورانــه اســت و ایــران خــودرو بــه منظــور بهره منــدی از 
ظرفیت هــای نخبــگان و شــرکت های دانش بنیان کشــور به 
دنبــال ایجــاد مراکــز نــوآوری در ســطح گــروه صنعتــی خود 
اســت. بــرای دســت یابی بــه اهــداف و عمــل بــه منویــات 
مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اســتفاده از ظرفیت های 
شــرکت های دانش بنیــان، در هــای ایــران خودرو بــرای ورود 
دانش بنیان هــا و همــکاری بــا ایــن خودروســاز بــاز اســت و 
ایر ان خودرو برای ادامه حرکت به ســمت توســعه، نیازمند 

ظرفیت و توان این شرکت هاست..
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ظرفیت هــای خوبــی بــرای 
توســعه خودروســازی دارد و ایران خودرو بر آن اســت تا با 
ظرفیت های نوظهور به بهره مندی تمام و کمال دست یابد. 
در این راســتا گروه صنعتی ایران خودرو نهضت شناســایی 
نخبگان را آغاز کرده اســت؛ چراکه بخش بزرگی از توســعه 
در صنعت خودروسازی کشور به دست متخصصان داخلی 

انجام می گیرد. 
در ایــن راســتا، گــروه صنعتــی ایــران خــودرو دســتور 
تشــکیل کمیتــه ای بــرای تقویــت و نیازســنجی فعالیت های 
فناورانه و نوآورانه را با عنوان »کمیته راهبری و سامان دهی 
داده  دانش بنیانــی«  و  نخبگــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
است. این کمیته در اولین اقدام عملی خود طی فراخوانی، 
نخستین همایش معرفی نیازهای فناورانه را خرداد امسال 
بــا حضــور نخبگان و شــرکت های دانش بنیان برگــزار کرد و 
همچنیــن ایــن شــرکت در راســتای اهــداف صنعــت خودرو 
محلــی را بــرای احداث پــارک علم و فنــاوری صنعت خودرو 

اختصاص خواهد داد.
مهدی خطیبی در مراسم افتتاح همایش ظرفیت های 
همکاری شــرکت ها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی 
ایران خودرو گفت: در مســیر توســعه و پیشرفت، به شدت 

نیازمند بهره وری هستیم.
از  اســتفاده  و  دانش بنیان هــا  تــوان  از  اســتفاده  او 
نخبــگان در گــروه صنعتــی ایــران خــودرو و را یــک بایــد و 
الــزام دانســت و گفــت: برای دســت یابی به اهــداف و عمل 
بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اســتفاده از 
ظرفیت های شــرکت های دانش بنیــان، درهای ایران خودرو 
بــرای ورود دانش بنیان هــا و همکاری با این خودروســاز باز 
اســت و ایران خودرو برای ادامه حرکت به ســمت توســعه، 

نیازمند ظرفیت و توان این شرکت هاست.

 2600 از  بیــش  روزانــه  اکنــون  داد:  ادامــه  خطیبــی 
دســتگاه خــودرو بــه صــورت کامــل تولیــد می شــود و بــه 
زودی بــه 2900 دســتگاه افزایــش خواهــد یافــت، او گفت: 
بــدون کمــک دانش بنیان هــا نمی توانیــم بــه اهدافــی نظیــر 
تولیــد 1.5 میلیــون خــودرو در ســال 1403 و قرار گرفتن در 
زمــره خودروســازان بــزرگ جهانــی و هــم چنیــن صــادرات و 

نقش آفرینی در بازارهای جهانی دست یابیم.
در همیــن راســتا ایــران خــودرو اهداف بلنــدی را برای 
خود ترســیم کرده اســت که تحقق آن به کمک شرکت های 
دانش بنیان و نخبگان خواهد بود و براین اساس، مدیریت 
توســعه محصــول و فنــاوری در زنجیــره ارزش را راه انــدازی 
کــرده اســت کــه مدیریــت و تســهیل ارتباط ایران خــودرو با 

شرکت های دانش بنیان را برعهده دارد.
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه صنعــت خــودرو در آینــده 
نزدیــک از شــرایط فعلــی دور می شــود و بــه همیــن دلیــل 
بایــد رویکردهــای صنعــت خــودرو بــه ســمت اســتفاده از 
ظرفیت هــای دانش بنیان هــا تغییــر یابد. از این رو، از ســال 
1394، توســعه پلتفرم های جدید، برق و الکترونیک، قوای 
محرکــه جدیــد و طراحــی خودروهــای هیبریــدی و برقــی و 
توسعه سبد محصوالت شرکت ایران خودرو در دستور کار 
قــرار گرفته اســت کــه تولیــد محصوالتی نظیر تارا، با رشــد 
قطعه ســازان داخلــی و کمک هــای آن هــا بــه ثمر نشســته و 

این مسیر ادامه دارد.
محصــول کــراس اوور جدیــد ایــران خــودرو، باید تمام 
امکانــات جدیــد خودروهــای روز دنیــا داخلی ســازی شــود و 
اکنون موتور 3 ســیلندر در حال توســعه اســت و در ســال 
آینده برخی تولیدات این شرکت مجهز به موتور 3 سیلندر 

خواهند شد .
ایــن شــرکت در نقشــه آالیندگــی نیز به ســمت تولید 

موتورهــای میکروهیبریــد پیش خواهد رفت و اولین ســری 
خودروهــا با کاهش مصرف ســوخت حداقــل 10 درصدی را 
در محصوالتی با عنوان میکروهیبرید خواهد داشت؛ اما بر 
اســاس نقشــه راه تعریف شــده، این شرکت باید به سمت 
موتورهای تمام هیبرید و خودروهای تمام برقی پیش رود.
شــرکت های  بــا  همــکاری  ســابقه  خــودرو  ایــران 
دانش بنیان هــا را داشــته اســت امــا بــا رویکردهــای تعریف 
شده فعلی به سمت ایجاد مفهومی نوین در این امر است 
و در ایــن مســیر ابتــدا مرکــز توســعه محصول و فنــاوری در 
زنجیــره ارزش در ایــن خودروســاز ســازمان دهی می شــود 
کــه بــر این مبنــا فعالیت هــا و طرح ها، نخبه محــور خواهد 
شــد. این مرکز مجری به هم رســان، حامی شــتاب دهنده و 
شبکه ســاز خواهد شــد و از شبکه های تامین مالی متنوعی 

استفاده خواهد کرد.
شــرکت های دانش بنیــان ایــران خــودرو همچــون تام، 
ایپکو و جتکو با شــرکت های دانش بنیان کشــوری همکاری 
خواهند کرد و این شرکت آمادگی خود برای سرمایه گذاری 
مشترک را اعالم کرده است و در این مسیر پروژه های ویژه 

تعریف می شود.
اکنــون مجموعه های دانش بنیان از 400 هزار میلیارد 
تومــان گــردش مالــی که دارند و بیــش از 300 هزار فرصت 
اشــتغالی ایجــاد کرده اند و بــا توجه به قوانینی که اخیرا در 
حمایت از این شرکت های دانش بنیان تصویب شده است، 
ایــران خــودرو می توانــد از ظرفیــت این شــرکت ها اســتفاده 
کند و در این صورت، از نظر رشد فناوری شاهد یک حرکت 

عظیم خواهیم بود. 

»ایرانخودرو«
دروازهایبهسویدانشبنیانها
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دهمتیر،براساسمصوبه
شورایعالیانقالبفرهنگی
روزصنعتومعدن
نامیدهشدهاست

شهباز حسن پور

نماینده مجلس شورای اسالمی کرمان، سیرجان و بردسیر

اختصــاص ایــن روز فرصــت مناســبی اســت تــا بــه مهم تریــن 
موتــور محرکــه اقتصــاد، یعنی بخش صنعت و معــدن، نگاهی 
اندیشــمندانه شــود؛ چراکــه ایــن بخــش در مقــام عامــل مولد 
اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، 

نقش به سزایی دارد.
بــه طــور کلــی رســیدن بــه اتحــاد و اتفــاق نظــر و اتخــاذ 
و  اولیــن  توســعه صنعتــی،  بــرای  شــیوه های هماهنــگ شــده 
مهم ترین گام همکاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است 
این پدیده مثبت و کارســاز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی 
می توانــد جهــش کمــی و کیفــی فعالیت هــای تولیــدی صنعتــی 

کشور را به ارمغان بیاورد.
طــرح  تجــارت،  آزادســازی  و  مقررات زدایــی  بــه  توجــه 
تعدیــل  زمینــه  در  اصالحــات  دولــت،  اقتصــادی  ســاماندهی 
نرخ هــای مالیاتــی، تجمیــع عــوارض، قانــون جلــب و حمایــت 
از ســرمایه گذاری های خارجــی، رفتــار هماهنــگ و همســان در 
قبــال ســرمایه های داخلــی و خارجی، توجه به توســعه صادرات 
غیرنفتی و برداشــتن بســیاری از مقررات مزاحم در این بخش، 
توســعه کمــی و کیفــی و رقابت پذیــری تولیــدات کشــور در بازار 
جهانــی فعالیت های بنیادی هســتند کــه می توانند ایجاد انگیزه 
مضاعــف بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی کننــد کــه همگی این 

موارد عالوه بر سرمایه گذاری الزم باعث حرکت صنایع موجود 
با حداکثر ظرفیت خود در نتیجه ایجاد صنایع جدید و حل 

مشکل بیکاری را در پی خواهد داشت.
و  ســوختی  ذخایــر  و  منابــع  وجــود  دیگــر  طــرف  از 
مــواد معدنــی مــورد نیــاز صنایــع مختلف در کشــور، ایران 

جــزء کشــورهای غنــی دنیا به شــمار می آیــد. این 
پتانســیل بــه رونــق و رشــد صنایع کمک 

شایان خواهد کرد.
رشــد  بــه  رســیدن  بــرای 

صنعتی پایدار نیازمند:
1- ایجاد زیرســاخت های 

ی  ر ا ســت گذ سیا

انعطاف پذیر و مستقل؛ به این معنا که چارچوب با ثباتی برای 
فعالیت اقتصادی فراهم و در این حال انعطاف پذیری کافی نیز 

مد نظر قرار گیرد.
ایجــاد منابــع رشــد جدید؛ باید تالشــی کــرد منابع   -2
رشد جدیدی ایجاد شود و نباید فقط به رشد منابع فعلی اکتفا 

کرد.
3- اصالح ساختار بنگاه ها؛ خصوصا سیاست های مالیاتی 
می توانــد، موجــب هدایت رفتــار مدیران شــرکت ها برای اصالح 

ساختارهای درونی خود شود.
4- تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی ، منطقه ای و جهانی 
در ایــن خصــوص نیازمنــد ایجاد پیوند بین زنجیــره تولید ارزش 
در اقتصــاد ملــی و ایجــاد پیوندهــای جدیــد و مرتبــط بــا زنجیره 

تولید ارزش جهانی است.
5- انســجام سیاســتی بــا حوزه های کالن، اصالح ســاختار 
فراگیــر  و  جامــع  چارچــوب سیاســتی  یــک  نیازمنــد  اقتصــادی 
اســت. این چارچوب باید شامل سیاست تجاری، سیاست های 
ارزی  سیاســت های  اقتصــادی،  رشــد  محــرک  کالن  اقتصــادی 

متناسب برای سودآور نگه داشتن سرمایه گذاری های هدف.
6- طرح ریــزی قواعــد رقابــت منصفانــه بــه 

منظور حمایت از بنگاه ها
۷- تعمیــق پیوندهــای صنعتی؛ 
دنبــال  بــه  جــدی  بصــورت  بایــد 
و  تولیــدی  پیوندهــای  افزایــش 
فنــی  توانمندی هــای  تعمیــق 
مرتبــط با بخش هــای مورد نظر 
اقتصــاد  بخش هــای  ســایر  بــا 
نیــز باشــیم و فقــط محــدود به 
کلیــدی  بخش هــای  از  حمایــت 
ایجــاد  بــرای  صنعتــی 

تنوع نباشیم.
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"در نیمه دوم ســال 1401 شــاهد افتتاح بزرگ ترین کارخانه فرآوری ســرب و 
روی کشــور در مهدی آبــاد خواهیــم بــود." این جمله بخشــی از صحبت های 

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد در اولین ماه سال است.
بــرای پیگیــری روند اجرایی شــدن افتتــاح بزرگ ترین کارخانه فرآوری ســرب 
و روی کشــور در مهدی آبــاد بــا حمیدرضــا حمایــت، مدیرعامــل ایــن مجتمع 

گفت وگویی انجام داده ایم که شرح آن در ادامه می آید.

 آیــا برنامــه شــما بــرای بــه بهره بــرداری رســاندن بزرگتریــن مرکــز 
فرآوری سرب و روی کشور در نیمه دوم سال بدون مشکل پیش می رود؟

در گذشــته ای نــه چنــدان دور مهدی آبــاد دچار چالش های متعــددی از جمله 
نبود زیرساخت الزم برای راه اندازی کارخانجات فرآوری بوده است. همچنین 
عملیات معدنکاری پرهزینه به منظور دسترسی به ماده معدنی سولفید روی 
و پروسه زمانبر اخذ مجوزهای محیط زیست برای احداث کارخانجات و کنترل 
پســماندها بــا توجه بــه قرارگیری دومین ذخیره ســرب روی جهان در منطقه 
حفاظت شده از مشکالت قابل توجه پروژه بود که با تدابیر سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و استفاده از توان بخش خصوصی، 

تمامی موارد فوق به نقاط قوت و امید تبدیل شده اند.
 بــه عنــوان مثــال تامیــن آب کارخانجــات فــرآوری مجتمع ســرب و روی 
مهدی آبــاد بــا اجــرای 100 کیلومتر خط لوله از محل دفع پســاب تصفیه خانه 
یزد به مهدی آباد و همچنین تامین برق کارخانجات با احداث پست 400 به 
132 کیلوولت و خط انتقال برق 2۷ کیلومتری به معدن مهدی آباد در آستانه 
بهره برداری است.  مشکل دسترسی به ماده معدنی اصلی مهدی آباد با انجام 
عملیــات باطله بــرداری بــا حجــم بیــش از ۸۷ میلیون تن مرتفع شــده و ماده 

معدنی سولفید روی آماده استخراج است.
 در بخــش کارخانــه، کلیــه مجوزهــای الزم اخــذ و عملیــات عمرانــی در 
مرحله پایانی اســت. همچنین تجهیزات اصلی کارخانه فاز اول ســولفیدی از 
بهترین و کاربردی ترین برندهای داخلی و خارجی خریداری و نصب شده اند 

که با توجه به پیشرفت ۷۷٪ فاز اول احداث کارخانجات فرآوری مهدی آباد، 
تمامی تالش شرکت سرمایه گذار در راه اندازی به موقع پروژه است.

 مجتمع سرب و روی مهدی آباد چه هدف گذاری هایی را برای آمار 
تولید و فروش خود در سال جاری پیش بینی کرده است؟

پــس از راه انــدازی فــاز اول کارخانه فــرآوری مهدی آباد، ســالیانه 200 هزار 
تن کنسانتره 55٪ به بازار عرضه خواهد شد که در واقع این حجم تولید، 
بزرگتریــن حجــم تولیــد کنســانتره در تاریــخ صنعــت ســرب و روی کشــور 
خواهــد بــود و صنایــع و کارخانجــات تولیــد شــمش ســرب و روی باید برای 
تامیــن خــوراک کارخانجــات بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای موجــود از ایــن 

فرصت بهره مند شوند. 
همچنین مهدی آباد با دارا بودن بزرگترین منبع باریت کشور و خاورمیانه 
بــه میــزان 123 میلیــون تــن، تامین کننــده بخــش عمــده ای از نیازمندی هــای 
صنعت حفاری نفت کشــور اســت که با توجه به پتانســیل کشــورهای حوزه 
خلیج فارس در خصوص تولیدات نفتی، در صورت افزایش صادرات باریت، 

آمادگی خود را برای تامین باریت مورد نیاز داخل و خارج اعالم می کند.

 با توجه به بحران نرخ ارز با چه موانعی برای تامین ماشین آالت 
مواجه هستید؟

اینگونــه مــوارد از جمله افزایش بی رویه نرخ ارز، شــرکت های ســرمایه گذار و 
واحدهای اجرایی که توسط بودجه شخصی تامین می شوند را در زمینه انجام 

پروژه دچار مشکالت جدی می کند.
در زمــان انعقــاد قرارداد مهدی آباد، برآورد ســرمایه گذاری بر اســاس ارز 
3500 تومانی صورت گرفت که پس از افزایش ۷ برابری قیمت ارز، هزینه ها 
و مشکالت بخش خصوصی به شدت افزایش یافت که با برنامه ریزی و اتخاذ 
تدابیر الزم و پیاده سازی مدیریت بحران تاکنون پروژه مهدی آباد پیوسته در 

حال پیشرفت است.

 انتظار شما از دولت در حمایت از صنعت سرب و روی چیست؟
مجتمع سرب و روی مهدی آباد در جایگاه نماینده ایمیدرو )دولت( در راستای 
تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت صنعتی و اقتصادی کشــور با همراهی 
بازوی اجرایی خود )شرکت سرمایه گذار( حرکت کرده است. در واقع مهدی آباد 

را می توان به عنوان تجلی گاه دولت و بخش خصوصی معرفی کرد.
بخــش دولتــی قطعــاً بــا در نظــر گرفتن سیاســت های تجاری مناســب، 
شــفاف ســازی قوانیــن صــادرات با در نظــر گرفتن نیاز داخــل و از طرف دیگر 
درآمد واحدهای تولیدی و همچنین جمع آوری اطالعات زمین شناسی، معدنی 
و صنعتــی جهــت برنامه ریزی هــای آتــی صنعــت ســرب و روی می توانــد تاثیر 

قابل توجهی در پیشرفت صنعت سرب و روی کشور ایفا کند. 

 به طور کلی جایگاه و نقش فعلی صنعت سرب و روی کشور را 
در اقتصاد ایران در مقایسه با پتانسیل های بالقوه چطور ارزیابی می کنید ؟

در واقع صنعت سرب و روی کشور خود یکی از پتانسیل های بالقوه اقتصادی 
کشور است. جایگاه ششم ایران از لحاظ ذخایر روی دنیا و همچنین قرارگیری 
دومین ذخیره بزرگ جهان در مهدی آباد یزد گویای این واقعیت است. با توجه 
به تحقیق و پژوهش مجتمع سرب و روی مهدی آباد بعنوان نماینده ایمیدرو 

در ترســیم نقشــه راه صنعــت 
و روی و روشن ســازی  ســرب 
می تــوان  صنعــت،  ایــن  افــق 
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گفت: شــاهرگ حیاتی صنعت ســرب و روی تامین خوراک کارخانجات تولید 
شمش سرب و روی است.

پس از ظهور مهدی آباد به عرصه تولید بخشی از این نیاز تامین و برای 
تامیــن بخــش دیگــری از نیازمندی باید به طور ویژه به اکتشــاف ســرب و روی 
در سراسر کشور پرداخته شود. با تامین خوراک کارخانجات توسط واحدهای 
تولیدی در حال راه اندازی و همچنین توسعه اکتشافات و استفاده از پتانسیل 
باطله هــای معدنــی و صنعتی و همچنین بــه روزآوری و ارتقای کیفیت صنایع 
پایین دســتی، بدون شــک در 20 ســال آینده شــاهد رشــد حداقل ســه برابری 

سودآوری صنعت سرب و روی کشور خواهیم بود.

 توســعه اکتشــافات معدنــی از جملــه برنامه هــای دولــت اســت، 
مجتمــع ســرب و روی مهدی آبــاد چه برنامه و طرح های توســعه ای در ارتقای 

ظرفیت های تولیدی خود دارد؟
متاســفانه در کشــورمان مبحث اکتشــافات فلزات غیرآهنی از جمله ســرب و 

روی مغفول مانده و کمتر به طور مستقیم به آن پرداخته شده است.
همانطور که می دانید طی سال های اخیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد 
با ارائه پیش نویس سند راهبردی صنعت سرب و روی کشور، دائماً تاکید بر 
توســعه اکتشــافات صنعت ســرب و روی داشته است. در حال حاضر مجتمع 
مهدی آباد با همراهی شــرکت کوشــا معدن )مشــاور فنی مجتمع( با تشــکیل 
کارگروهــی متشــکل از صاحب نظــران و متخصصــان مجرب حوزه اکتشــافات 
از بخش های دولتی، خصوصی و دانشــگاه در مســیر ارائه نقشــه راه معرفی 
پتانســیل های اکتشــافی ســرب و روی کشــور اســت که پس از ارائه، بررســی 

و نهایی سازی، باید در برنامه های توسعه ای مصوب این صنعت قرار گیرد.

 اصلی ترین چالش های فعلی این صنعت راچه می دانید؟
الف( استفاده از تکنولوژی های روز دنیا برای توسعه عملیات اکتشاف یکی از 

مهمترین مواردی است که در این صنعت باید به آن توجه شود.
ب( همچنیــن علیرغــم وجــود معــادن مختلف ســرب و روی در کشــور، میزان 
اســتخراج و عرضــه خــاک روی کفاف صنایــع را نمی دهد و صنعتگر مجبور به 
واردات خاک مورد نیاز از کشورهایی همچون ترکیه می شود. بنابراین افزایش 
میزان اســتخراج ســالیانه و همچنین راه اندازی معادن متروکه باید در دستور 

کار قرار گیرد.
ج( یکــی از مــوارد دیگــر، موانــع ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت اســت کــه 

ســرمایه گذاری داخلــی بــه دلیــل بــاال بــودن نرخ بهــره بانکی و ســرمایه گذاری 
خارجی به دالیل مختلف امکان پذیر نیست. 

د( دیگر چالش فعلی صنعت سرب و روی کشور ورود منابع سولفیدی به بازار 
فرآوری اســت. عمده تکنولوژی کنونی صنعت ســرب و روی کشــور )حدود 90 
درصد( بر پایه خاک اکسیدی پرعیار انگوران طراحی شده که با توجه به اتمام 
و اُفت عیار این معدن و ورود کنسانتره سولفیدی کارخانجات فرآوری سرب و 
روی مهدی آباد در آینده نزدیک، صنایع باید برای جایگزینی خوراک سولفیدی 

)به جای خوراک اکسید روی( آمادگی الزم را کسب کنند.
ه( سرانه پایین مصرف روی، دیگر چالش بزرگ این صنعت در کشور محسوب 
می شــود. به نظر می رســد الزم اســت رویکرد مناسبی درباره توسعه و ارتقای 
کیفیت محصوالت صنایع پایین دستی صنعت سرب و روی کشور اتخاذ شود 
تــا ضمــن افزایــش ســرانه مصرف موجــب ایجــاد ارزش افزوده بیشــتر در این 

صنعت شود. 

 با توجه به شعار سال )سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین( 
مجتمع سرب و روی مهدی آباد، چه رویکردهایی را درباره تحقق این شعار 

به ویژه در استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در دستور کار دارد؟
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری "سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین" و تاکید مکرر ایشــان بر مســائل اقتصادی در ســال های اخیر، مجتمع 
مهدی آباد با برگزاری فراخوان گسترده در سال های گذشته، احداث بزرگترین 
کارخانه سرب و روی کشور را در مهدی آباد یزد رقم زده است و امروز نسبت 
به سال 96 با 650 نفر پرسنل شاهد رشد 13 برابری در زمینه اشتغال است 
که با راه اندازی کارخانجات  این رقم به 1000 نفر نیروی کار مستقیم و 4000 
نفر غیر مستقیم افزایش خواهد یافت. همچنین در زمینه تولید، مهدی آباد 
در آستانه تولید بیشترین میزان کنسانتره سرب و روی در تاریخ صنعت سرب 

و روی کشور است.
مجتمع ســرب و روی مهدی آباد با اســتفاده از توان داخل و به کارگیری 
مشــاوران خبره و دعوت از اســاتید دانشــگاه و صاحب نظران بخش خصوصی 
و شــرکت های دانش بنیــان اقــدام بــه تعریف پروژه هــای تحقیقاتی متعدد به 

منظور بهبود شرایط و افزایش بهره وری کرده است.
بزرگتریــن کارخانــه ســرب و روی کشــور با اســتفاده از برترین تجهیزات 
تاکنــون بیــش از 60 درصــد از تجهیزات خود را از شــرکت های معتبر داخلی و 

همچنین شرکت های دانش بنیان تامین کرده است. 
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رئیــس هیات مدیــره صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک 
اعــالم کــرد کــه در تشــکیالت جدیــد وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
هماهنگی، مدیریت و اجرای طرح کمک های  فنی و اعتباری به صنایع 
به صندوق ضمانت صنایع کوچک تفویض شــده اســت. محمدحســین 
مقیســه در گفت وگــو بــا عصــر اقتصاد تشــریح کــرد: منابــع اختصاص 
یافتــه بــه طــرح کمک های فنی اعتباری به صنایــع که عموما در بودجه 
سنواتی جهت حمایت و توسعه بخش های  اولویت دار دیده می شود 
شــامل دو بخــش اســت؛ یــک بخــش از آن بعنــوان یارانــه ســود، برای 
طرح هــای و واحدهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بخــش دوم نیــز 
بــه مصــرف تســهیالت بــا نــرخ ســود ترجیحــی  می رســد. ایــن منابع با 
معرفــی واحدهــا از طریــق ادارت کل صنعــت، معــدن و تجــارت در 
اســتانها و بررســی و تایید دفاتر تخصصی معاونت صنایع عمومی و با 
مدیریت صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واحدهای صنعتی 
در سراســر کشــور میتواننــد در صــورت دارا بــودن اولویت هــای تعیین 
شــده منــدرج در ســامانه بهین یــاب وزارت صمت اقدام بــه  ثبت  نام 
نمایند تا پس از بررسی های فوق االشاره از نتایج آن بهره مند شوند. 
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه به زمینــه تخصصــی و تجربــه عملیاتی در 
بخــش تامیــن مالی و صــدور ضمانت نامه در صندوق ضمانت ســرمایه 
گــذاری صنایــع کوچک در دو دهه گذشــته، عملیــات اجرایی این طرح 

به صندوق تفویض شده است. 
مقیســه تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن را مهمتریــن راهبــرد وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت در حــوزه تامیــن مالــی دانســت کــه در ســال 
جــاری توســط یــک برنامــه مــدون و از پیــش طراحــی شــده بــا همــکاری 
نظــام بانکــی کشــور پیگیــری می شــود. این مــدل تامین مالــی از طریق 
بهینــه کــردن منابــع، افزایــش بهــره وری منابــع مالی، کاهــش معنا دار 
هزینه های تولید و مصرف صحیح و هدفمند منابع، تاثیر چشــمگیری 
در توســعه بخــش صنعــت بصورت عام و صنایــع کوچک بصورت خاص 
خواهــد داشــت. بر اســاس تفاهمات و  مصوبات صــوت گرفته، حداقل 
30 درصد تامین مالی در ســال جاری باید از طریق تامین مالی زنجیره 
انجــام پذیــرد لــذا صنــدوق تــالش دارد بخــش قابــل توجهــی از منابــع 
اختصــاص یافتــه بــه کمک هــای  فنــی و اعتباری به صنایــع را در زنجیره 

تامین مورد استفاده قرار دهد.

تاسیس صندوق  ضمانت برای حمایت از صنایع 
کوچک از طریق صدور ضمانت نامه به  منظور 

تامین کسری وثایق
او در ادامه فلسفه وجودی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک را با موضوع صدور ضمانت نامه های اعتباری و ضمانت نامه های 
پیمانــکاری یــا قــراردادی با هدف تامین کســری وثایق این گروه از تولید 
کننــدگان تشــریح کــرد. بــه گفتــه وی صندوق هــای ضمانــت بــه دلیــل 
آنکــه دولت هــا نقــش مهمــی در توســعه و رشــد صنعتــی و اقتصــادی 
دارنــد همــواره مــورد پشــتیبانی ارکان مختلفــی از حاکمیــت دربســیاری 
از کشــورها قــرار دارنــد. از ســوی دیگــر صنایع کوچــک دارای نقش های 
مهمی از قبیل گســترش اشــتغال و افزایش تولید، توسعه کارآفرینی و 
تحرک بخشــیدن به فعالیت های مولد، کاهش فقر و نابرابری و بهبود 
توزیــع درآمــد بویــژه در مناطق کمتر توســعه یافته و همچنین افزایش و 

توسعه صادرات در یک سیستم اقتصادی را به عهده دارند. 
تضمینــی  خدمــات  از  اســتفاده  کردنــد  بیــان  همچنیــن  ایشــان 
صندوق هــای ضمانــت اعتبــاری دارای مزایــای زیــادی از قبیــل امــکان 
اســتفاده از وثایــق غیر ســهل البیع بنــگاه، کاهش وثایق، دســتیابی به 
اطالعــات مشــاوره ای، کمک به تــداوم فعالیت بنگاه، بهبود توان رقابت 
پذیــری، بهبــود جایــگاه اعتبــاری، لحــاظ شــدن ویژگی های کیفــی بنگاه 
بهنــگام اعتبارســنجی و در یــک کالم افزایــش توان دسترســی به تامین 

مالی و تداوم جریان وجوه نقد است.
نکتــه حائــز اهمیتــی کــه عموما مــورد توجه قــرار نمی گیــرد مزایای 
وجود صندوق ها برای نهادهای تامین مالی اســت. کاهش ریســک و یا 
تسهیم آن بین صندوق و بانک، بهبود مدیریت ریسک بانک و به طبع 
آن بهبــود کفایت ســرمایه، امــکان ورود بانک به بازارهای جدید و تنوع 
مشتریان، افزایش توان وام دهی، امکان تنوع پرتفوی وثایق، باال بودن 
توان نقد شوندگی ضمانت نامه های اعتباری و نهایتا کاهش اطالعات 
نامتقــارن مزایــای منحصــر بفــردی اســت که نظــام بانکــی و اعتباری در 
استفاده از ضمانت نامه های صندوق ها بعنوان وثایق قابل قبول خود 

از آن بهره خواهد برد.
از ســوی دیگر این بنگاه ها بواســطه ویژگی های خاص خود دارای 
مسائل و مشکالت متعددی بویژه در کشورهای در حال توسعه هستند 
کــه محدودیــت دسترســی بــه تامیــن مالــی و هزینه باالی آن، نداشــتن 
وثایق مناســب برای دسترســی به تامین مالی، نداشتن جایگاه اعتباری 
مناســب نــزد نظــام بانکی و اعتباری کشــور در کنار دیگــر محدودیت ها 
همــواره جــزء مهمتریــن چالش های این گــروه از تولید کنندگان اســت. 
وی بــا ارائــه آمــاری در این زمینه افزود: بنا به گزارش بانک جهانی بالغ 
بــر 6۸٪ بنگاه هــای کوچــک و متوســط در کشــورهای نوظهــور نیازهــای 
تامیــن مالــی بــرآورد نشــده دارنــد و یا اینکه موسســات مالی بــه اندازه 
کافی نتوانســته اند نیاز آنها را تامین مالی کنند که این امر به شــکاف 

تامین مالی برآورنشده ی باالیی 
انجامیده است. 

از سوی وزارت صمت صورت گرفت؛
واگذاریمدیریتکمکهایفنیاعتباریصنایعبه
صندوقضمانتسرمایهگذاریصنایعکوچک
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او بــا بیــان اینکــه صندوق هــای ضمانــت اعتبــاری از اوایــل قــرن 
بیســتم ظهــور پیــدا کردند ولــی در دهه های اخیر بیشــتر رواج یافتند، 
صندوق هــای  ضمانــت اعتبــاری را ابــزاری کارا بــرای حمایــت از تامیــن 
مالــی بنگاه هــا دانســت کــه بــا هدف کاهش ریســک اعطای تســهیالت 
بــه بنگاه هــا و انتقــال بخشــی از ریســک بــه نهادهــای حاکمیتــی و یــا 
نهادهــای حمایتــی تاســیس شــده اند و عــالوه بــر آن اســتفاده از  آنهــا 
از ســوی کشــورها روبه افزایش اســت. بر اســاس گزارش بانک جهانی 
صندوق هــای  ضمانتــی و حمایتــی مهمتریــن ابــزار دولتهــا در تامیــن 
نیازهای مالی بنگاه های کوچک می باشد، بنحوی که بیش از نیمی از 
کشــورها چنیــن صنــدوق هایی را ایجاد کرده انــد و تعداد آنها نیز روبه 
بــه گســترش اســت. بعالوه ایــن صندوق هــا در کشــورهای نوظهور که 
شــکاف تامین مالی در آنها بیشــتر از کشــورهای توســعه یافته اســت، 
نقشی کلیدی و تسهیل گر دارند. بعبارت دیگر مهمترین علت تشکیل 
چنیــن صنــدوق هایــی، عــدم توســعه بازار تامیــن مالی و نیز مشــکالت 
بنــگاه هــا در دسترســی بــه تامین مالی به شــیوه های ســنتی بویژه در 
قالــب نظــام بانکــی می باشــد که لــزوم دخالت دولت هــا را در این امر 

ضروری می نماید.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 13۸3 زیر 
نظــر وزارت صنایــع و معادن وقت به منظور نقش آفرینی در چارچوب 
مــوارد فــوق االشــاره بصورت 100 درصد دولتی تاســیس شــده اســت تا 
بــا صــدور انواع ضمانــت نامه های مورد نیاز صنایــع کوچک در توانمند 

سازی ایشان نقش آفرینی نماید.
مقیسه در پاسخ به این سوال که عملکرد صندوق سرمایه گذاری 
را چگونــه تشــریح می کنیــد؟ گفــت:  صنایــع کوچــک در ســال 1400 
مهم ترین اتفاق مثبتی که در صندوق افتاده، افزایش ســرمایه صندوق 
در یکی دوساله اخیر است. سرمایه صندوق در دو سال گذشته بیش 
از ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت و این موضوع ظرفیــت جدیدی برای 
ضمانــت نامه های مورد درخواســت واحدهــای صنعتی کوچک بوجود 

آورده اســت. یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی که هر موسســه 
مالی، اعتباری و  تضمینی باید به آن توجه داشته باشد، 

کفایــت ســرمایه اســت کــه طبیعتا بــا افزایش ســرمایه 
صنــدوق شــرایط کفایــت ســرمایه بهبــود یافتــه و توان 
ریســک پذیــری صنــدوق را افزایــش داده اســت کــه 
نتیجــه آن رشــد بــاالی صــدور ضمانــت نامــه در ســال 

1401 و 1402 خواهد بود.
او افــزود: همزمــان بــا افزایــش ســرمایه، صندوق 

مکلــف شــده اســت  بخشــی از ایــن افزایش ســرمایه را 
بــا منابــع بانکهــای  عامل تلفیــق نماید و بر 

اســاس اولویت های صنعتی کشــور 
بــه  اعطــای تســهیالت  بــه  اقــدام 

صنایع کوچک کند.
 در کنار این مساله اجرایی 
شــدن تفاهــم نامه همــکاری با 
بانــک ســپه بــه منظــور اعطای 
تســهیالتی بــه میــزان 10.000 
میلیارد ریال  برای واحدهای 

صنعتی کوچک اســت که از ســوی شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتانها 
بعنوان متولیان  اصلی صنایع کوچک، به صندوق معرفی می شوند. 

کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد: افزایــش تــورم و نــرخ ارز در ســنوات گذشــته و کــم 
اثــر شــدن ضمانت نامــه هــای صنــدوق از ایــن حیــث، باعث شــد مجمع 
عمومی با پیشــنهاد کارشناســی صندوق، در پایان ســال گذشــته سقف 
ضمانت نامه های اعتباری را به مبلغ50 میلیارد ریال و ضمانت نامه های 

پیمانــکاری را به ۷0 میلیارد ریال افزایش دهد. 
مقیسه در خصوص اولویت  های صدور ضمانت نامه در صندوق 
از   بنیــان، شــرکتهای  تولیــدی کــه بخشــی  افــزود، شــرکتهای دانــش 
کاالهــای خــود را صــادر می نمایند، تامین مالی برای ســرمایه در گردش 
و افزایــش ظرفیــت تولیــدی، طرح هــای توســعه ای و یــا طــرح هایی که 
دارای پیشــرفت فیزیکــی باالیــی هســتند از اولویــت باالیــی در صندوق 

برخوردارند.
مقیســه در پاســخ به این ســوال که ضمانت نامه های صندوق در 
قبال چه وثایقی صادر می شــوند بیان داشــت: صدور ضمانت نامه های 
پیمانــکاری از قبیــل ضمانت نامه هــای شــرکت در مناقصــه و یــا مزایده، 
پیش پرداخت و حســن انجام کار برای کلیه گروههای اعتباری 5 گانه 
صنــدوق در قبــال چــک و ســفته مدیــران صــادر خواهــد شــد. در بخش 
ضمانــت نامــه های اعتباری نیز مشــتریان گروههــای اعتباری A و B در 
قبــال چــک و ســفته مدیران و ســایر گروههــای اعتباری نیــز میتوانند با 
ترکیبی از وثیقه محل اجرای طرح و چک و سفته مدیران ضمانت نامه 

های مورد نیاز خود را دریافت نمایند. 
مقیسه افزود: هزینه صدور این ضمانت نامه ها نیز کامال حمایتی 
و رقمــی کمتــر از 0/۷ درصــد بــرای ضمانت نامه هــای پیمانکاری و کمتر 
از 1 درصد برای ضمانت نامه های اعتباری اســت. از ســوی دیگر فرآیند 
کامــل الکترونیکــی صــدور ضمانــت نامه در صندوق و وجــود 31 نماینده 
اســتانی به همراه اختیارات کامل در اســتان باعث شــده اســت، صدور 
ایــن ضمانــت نامه ها بدون نیاز به حضور مدیران واحدهای صنعتی 
کوچک در صندوق انجام پذیرد. شــرکت شــهرکهای  صنعتی هر 
استان با اختیارات کامل بعنوان نمایندگان رسمی صندوق به 

صنایع کوچک در همان استان فعالیت می نمایند.
بــر اســاس قوانین و مقررات حاکم بــر صندوق، صنایع 
کوچک به صنایعی اطالق می شود که نیروی انسانی شاغل 
در آنهــا کمتــر از 50 نفــر باشــند و عــالوه بــر آن بنــگاه های 
کوچــک واقــع شــده در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه دارای 

اولویت هستند.
ایشان در پایان یادآوری کردند در کنار مشکل 
تامیــن مالــی بعنــوان یکــی از چالــش های 
بنگاه های تولیدی کوچک، کم توجهی 
به بازار و ساده سازی معادله پیچیده 
رقابــت در دنیــای مبتنــی بر اطالعات  
و تکنولــوژی از عوامــل بســیار  مهــم 
در شکســت واحد تولیدی و خروج 

اجباری از بازار است.
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بــه روزهــای درخشــان خــود نزدیــک  گــروه خودروســازی ســایپا 
می شــود؛ طــی ســال های گذشــته ایــن مجموعــه بــه جهــت اتخــاذ 
از  انبوهــی  بــا حجــم  نادرســت،  برخــی تصمیــم و سیاســت های 
مشــکالت روبــه رو شــده بود که بخشــی از آن مربــوط به 80 هزار 
خودرو ناقص، 5 هزار و 200 خودرو یورو 4 و هزار و ۷00 خودرو 
بدون گارانتی بود؛ از طرفی این مجموعه خودروساز با ساختاری 
کــه بــه روز نشــده بــود، هیــچ چابکی نداشــت و در بعضــی موارد 
نیروی انســانی بر اســاس مهارت و تخصص، در پســت ها مســتقر 
نشده بودند. چالش مهم دیگری که این مجموعه داشت، کیفیت 
پاییــن خودروهــا و نارضایتــی مــردم بود، بر این اســاس از ابتدای 
بهمــن ســال گذشــته، اصالحــات اساســی و بنیادیــن بــا توجــه بــه 
رهنمودهای رئیس جمهوری، حمایت های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و همت کارگران و مدیران این مجموعه در دستور کار قرار 
گرفــت و حــل مشــکالت تولیــد، کیفیــت، تصمیم گیــری و وضعیت 

مالی با فوریت آغاز شد.
 یکی از اولین اقدام هایی که گروه خودروســازی ســایپا انجام 
داد، بــی اثــر کــردن تحریم هــا بــود، تحریم هــای کــه قصــد داشــت 
صنعت خودرو را زمین گیر کند؛ از همین رو با قطعه سازان داخلی 
و خارجــی گفت وگوهــای مفصلــی صورت گرفت تا بــا تامین قطعه، 
وضعیــت تولیــد و کیفیــت خودروهــا ســاماندهی پیــدا کنــد و در 
راســتای آن بــا آرامش بخشــی بــه بــازار، مــردم بتوانند بــه راحتی و 
بدون دغدغه به خرید خودرو اقدام کنند. این روند سبب شد بعد 
از مدت ها کاهش تولید و همچنین تولید خودروهای ناقص جبران 
شــود، ســال گذشته ۸0 تا 90 درصد خودروها با کسر قطعه تولید 
می شــد و خودروهــا تــا تامین قطعــه به پارکینــگ می رفت؛ 
بــا تــالش مضاعفــی کــه گــروه  امــا اکنــون 
داده  انجــام  ســایپا  خودروســازی 
درصــد  از96  بیــش  اســت، 
و  تکمیــل  خودروهــا 
دســت  بــه 

متقاضیــان و ثبت نام کننــدگان می رســد، این عدد نشــان دهنده آن 
اســت کــه نــرخ عبــور مســتقیم در گــروه ســایپا ۸6 درصــد افزایش 

یافته است.

افزایش ۷0 درصدی تولید روزانه
بــا برنامــه ریزی منســجم، همدلــی و همراهی تمــام بخش ها، این 
مجموعه موفق شــد به طور متوســط تولید روزانه خود را ۷0 درصد 
افزایــش دهــد، تولیــد خــودرو کامــل در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته نیز افزایش 152 درصدی را تجربه می کند.  افزایش 
64 درصــدی برنامــه تولیــد در مقایســه بــا ســال 1400 هــم از دیگــر 

دستاوردهای است که کسب شده است.
تکمیــل کاری خودروهــای ناقص، یکی از مطالبات جدی مردم 
و وزارت صمت بود از همین رو طی 4 ماه گذشته تعداد خودروهای 
ناقــص 55 هــزار دســتگاه کاهــش یافــت و ایــن در حالی اســت که 
اگر قرنطینه 45 روزه شهر شانگهای چین نبود، تعداد خودروهای 
ناقص این مجموعه به کمتر از 10 هزار دستگاه می رسید. از جمله 
عواملــی کــه باعث شــد تولیــد خودرو در گروه خودروســازی ســایپا 
ســیر افزایشــی به خود بگیرد و همچنین تعداد خودروهای ناقص 
روز به روز کم شــود، تولید در روزهای تعطیل)به جز جمعه( بود، 
در ســال 1400 اکثــر روزهــای تعطیــل، تولیــد صــورت نمی گرفــت. 
افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد مگاموتــور و تامین کننــدگان نیــز از 

دیگر موارد اثرگذار است.

کاهش معوقات سایپا 
افزایــش تولیــد خــودرو طــی ماه های اخیر ســبب 3 اتفــاق در حوزه 
فروش گروه خودروســازی ســایپا شده است، که اولین آن افزایش 
31 درصــدی تحویــل خــودرو بــه مشــتریان نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشــته، دیگری کاهش 3۷درصدی تعهدات کل گروه سایپا 
در مقایســه بــا ســال گذشــته و در نهایــت کاهــش ۸5 درصــدی 
تعهــدات معــوق نســبت بــه ســال گذشــته اســت. ایــن رویه نشــان 
دهنــده آن اســت کــه هدف گذاری تولید ســال جاری کــه 650 هزار 

دستگاه است، به طور قطع 
محقق می شود.

باتولدمحصوالتجدید،ارتقایکیفیت
وافزایشتولیدصورتمیگیرد؛

چشماندازروشن
ســــــایپـــــــادرسال1401
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محصوالت جدید در راه است
گروه خودروســازی ســایپا در کنار افزایش تولید، توســعه محصول 
و خــروج خودروهــای قدیمــی از خطوط تولید را در دســتور کار خود 
قرار داد. در ۸ فرمان رئیس جمهوری که 11 اسفند ابالغ شد، تاکید 
بر تولید خودروهای جدید و پیشرفته شده است. از همین رو برای 
نیمه دوم 1401، عرضه محصول شاهین اتومات و آریا، برنامه ریزی 
بــرای تولیــد خودروی اقتصادی، تولید ون جدید، تولید وانت جدید 
زاگــرس، تولیــد دو محصــول جدیــد تجاری ســنگین )فوتون و دانگ 
فنــگ( و راهبــری پروژه هــای محصــوالت جدیــد اطلــس و همچنین 
خــروج محصــول تیبــا از ســبد محصــوالت در شــهریور ســال جــاری 
در دســتور کار قــرار گرفــت. در کنــار تولیــد محصول، توســعه قوای 
محرکه در تولید موتورهای جدید، تولید  گیربکس 6 دنده و پروژه 
ناوبــری ملــی با هــدف کاهش هزینه های بیمــه، تصادفات جاده ای 

و ... دنبال شد.

تعریف 42 پروژه بهبود کیفیت 
افزایــش کیفیــت محصــوالت یکــی از اســتراتژیک ترین و مهم ترین 
اهــداف گــروه خودروســازی ســایپا در دولــت ســیزدهم بــود، رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی بهمــن ماه ســال گذشــته در دیــدار جمعی 
کــه کیفیــت  تاکیــد کردنــد  تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعتــی،  از 
خودروهــای داخلــی خــوب نیســت و حــق بــا مــردم اســت. بــه ایــن 
منظــور بــرای افزایــش کیفیــت در ســطح زنجیــره تولیــد 42 پــروژه 
بهبود تعریف شد و اکنون در راستای برنامه های جامع و عملیاتی، 

کیفیت خودروهای این مجموعه رو به افزایش است. 

اصالح ساختار مالی 
واگــذاری  بــرای  دولــت ســیزدهم  راســتای سیاســت های کالن  در 
خودروســازان بــه بخــش خصوصی، گروه ســایپا برنامه های اجرایی 
این مهم را آغاز کرد. از این رو اصالح ســاختار مالی و ســهامداری، 
واگــذاری دارایــی و امــوال غیر مولد و مازاد، انضبــاط مالی و کنترل 
اصلــی  مالــی شــرکت  اصــالح ســاختار  و  غیــر ضــرور  هزینه هــای 

و شــرکت های گــروه در دســتور کار قــرار گرفــت. از  همیــن رو بــا 
جدیت و به رغم برخی از فشــارها، اصالح ســاختار ســازمانی گروه، 
یکپارچه ســازی سیســتم های عملیاتی-اطالعاتــی و متناسب ســازی 
نیــروی انســانی دنبــال شــد و خوشــبختانه می توان گفــت که گروه 
خودروســازی ســایپا در حــال تبدیل شــدن به یــک مجموعه چابک، 

پویا و متخصص است.

حرکت سایپا در مسیر دانش بنیان شدن
تولیــد،  »ســال  را   1401 ســال  اســالمی،  انقــالب  معظــم  رهبــر 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری کردند. به این منظور گروه 
سایپا، برای استفاده از توانمندی های داخلی پروژه های متعددی را 
تعریــف کــرد. ایجاد پنجره واحد ارتباط شــرکت های دانش بنیان  با 
کل زنجیره خودرو )از طراحی تا فروش( با هدف استفاده اثربخش 
از توانمندی هــای موجــود در کشــور، انعقــاد قرارداد با شــرکت های 
دانش بنیــان   )26 شــرکت- 3۷ پــروژه( در زمینــه تولیــد قطعــات 
دانشــی و  فنآورانــه، انعقــاد قرارداد با شــرکت های صنایع هوافضا 
)21 پروژه( در زمینه تولید قطعات الکترونیک، گیربکس اتوماتیک 
و ... و همچنیــن انعقــاد قــرارداد با شــرکت های صنایع دفاعی )23 
پروژه( در زمینه تولید قطعات الکترونیک، سیستم های برقی و ... 
از جملــه فعالیت های مشــترکی اســت کــه در ماه های آتــی اجرایی 

می شود.
انعقــاد قــرارداد بــا نیــرو هوایــی جمهــوری اســالمی ایــران در 
زمینه ریخته گری، ماشــین کاری دقیق و تســت و آزمون و همچنین 
همکاری با دانشگاه های برتر کشور چون دانشگاه شریف )پلتفرم 
و تجهیزات تست و آزمون(، دانشگاه تهران )باتری خودروی برقی(، 
دانشــگاه علم و صنعت و ...از دیگر پروژه های تعریف شــده گروه 

خودروسازی سایپا با هدف توسعه و دانش بنیان شدن است. 
با توجه به برنامه های که مورد اشــاره قرار گرفت و همچنین 
ســایپا  خودروســازی  گــروه  چشــم انداز  گرفتــه،  صــورت  اقدامــات 
برای ســال 1401 بســیار روشــن اســت و می توان امیدوار بود که با 
توســعه زیرســاخت ها و حرکت به سمت فعالیت های دانش بنیان، 
ایــن مجموعــه در ســال های آتــی روزهــای بســیار خــوب و رقابتی با 

خودروسازان دنیا را تجربه خواهد کرد.
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شرکتمعادنزغالسنگکرمان
تاسیس در سال 1345 در کرمان )زرند، راور وکوهبنان(

 مدیرعامل: آقای مهندس محسن شریفی
 تعداد شاغلین: 2895 

آدرس: کرمان، خیابان شهید صدوقی.
تلفن: 034-32110348-3211۷806-3211۷۷46 

فکس: 034-3211۷۷32 
 info@coal.kr.ir :پست الکترونیکی

محصوالت عمده: زغال سنگ با کنستانتره  کک شو ، حرارتی  

■تاریخچه 
از حدود سالهای 1345- 1344همزمان با فکر تأسیس کارخانه ذوب آهن 
اصفهان جهت تأمین کک مورد نیاز کوره بلند، اکتشــاف و بهره برداری از 

معادن زغال سنگ در برنامه های دولت قرار گرفت. 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان وابسته به شرکت ملی ذوب آهن ایران با 

اهداف ذیل از شهریور ماه 1345  فعالیت خود را آغاز کرد:
- اکتشاف و تحقیقات وسیع در نواحی زغالدار

- طراحی، ساخت و تجهیز معادن زغال سنگ کرمان
- تغلیظ زغال سنگ استخراج شده و تولید کنسانتره زغال سنگ

با انجام عملیات اکتشاف و کشف ماده معدنی زغال سنگ در فاصله ۷0 تا 
210 کیلومتری شمالغرب استان در وسعتی بیش از 800 کیلومترمربع با 
برآورد اولیه ذخیره بیش از 1400 میلیون تن آغاز که پس از بررســی های 

تکمیلی ذخیره قطعی  حدود 226 میلیون تن برآورد گردید.
پس ازاتمام مراحل اکتشــاف ،عملیات آماده ســازی و ســپس بهره برداری 
آغاز شــد که این روند تاکنون ادامه دارد. در حال حاضر شــرکت مالکیت 
معادن همکار، هشونی، پابدانا، هجدک، باب نیزو، اسد آباد، سراپرده و 

آبنیل را دارا می باشد.
بــه منظــور فــرآوری زغال ســنگ و تولیــد کنســانتره بــرای تولیــد کک جهت 
مصرف ذوب آهن کارخانه زغالشویی زرند در سال 135۷ راه اندازی شد. 
در راستای کاهش هزینه های حمل و نقل واحد زغالشویی معدن همکار 

نیز در سال 1385 راه اندازی شد.
شــرکت معادن زغال ســنگ کرمان درتاریخ 1353/06/31به صورت شرکت 
ســهامی خاص تاســیس شده و تحت شــماره 1965مورخ 1353/06/31 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شناسه 
ملی شــرکت 10630101335وکد اقتصادی آن 411151141493 می باشــد. و 
زیــر نظــر موسســه صنــدوق حمایــت و بازنشســتگی کارکنان فوالد کشــور 

فعالیت می نماید.
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زمانبربودنصدورمجوز؛عاملکندشدنسرعتطرحهایاکتشافی

شرکتمعادنزغالسنگکرمان
محســن شــریفی، مدیرعامــل شــرکت معــادن زغال ســنگ 
کرمــان در گفت وگــو با عصر اقتصاد از طرح های توســعه ای 
معادن هشونی و پابدانای و انتظارات از دولت برای تسریع 

در صدور مجوز اکتشافات صحبت کرد.
بــه نظر می رســد، طرح های اکتشــافی چنــدان مورد حمایت 

دولت قرار  نمی گیرد، در این زمینه انتظار شما چیست؟
زمانبــر بــودن صــدور مجوزهــای مــورد نیــاز بــا توجه به 
سیستم کند و ناهماهنگ ارگان های ذی ربط از جمله سازمان 
صمــت، منابــع طبیعی، ... مهم تریــن عوامل کند پیش رفتن 
طرح هــای اکتشــافی بــرای بهره بــرداران اســت؛ بــه عبارتــی 
عالوه بــر اینکــه ســازمان ها، برنامه ویــژه و طرح های حمایتی 
خاصی را برای این مهم تدارک ندیده اند، نبود سیستم پویا، 

سدی برای انجام به موقع این پروژه هاست.
طرح هــای توســعه ای معــادن هشــونی و پابدانــای در چــه 

مرحله ای قرار دارد؟
طرح توسعه معادن پابدانا و هشونی تقریبا برای معدن 
هشــونی با 50 ٪ ظرفیت اســمی و برای معدن پابدانا 30 ٪ 
ً برای رسیدن  ظرفیت اســمی در حال بهره برداری اســت و اوال
به ظرفیت کامل بایســتی آماده ســازی مورد نیاز خصوصاً در 
بخــش حفریــات زیرزمینی به صورت مرحله به مرحله انجام 
پذیــرد و اجــرای مراحــل بــه صــورت موازی باهم بــه طور کلی 
امکان پذیر نیست. دوماً محدودیت های فنی و ایمنی در حین 
اجــرا را کــه دارد و بایســتی در هنگام انجــام عملیات اجرایی 
مجدداً طراحی صورت گرفته و مطابق شرایط میدانی، پروژه 
اصــالح شــود و همچنیــن اعتبــار بودجــه ای برای انجــام طرح 
بســتگی به درآمد شــرکت دارد و از هیچ نهاد یا ارگان دولتی 
اعتبــار خاصــی در نظــر گرفتــه نمی شــود و الزامــاً بــا توجه به 
هزینه های جاری شرکت انجام طرح باید از محل درآمدهای 
خالص صورت پذیرد و کنار آن یکی دیگر از مشکالت در روند 
اجــرای عــادی طرح ها: فراهم کــردن تجهیزات و مصالح مورد 
نیاز که گاهی وارداتی بوده و سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد.

بحران اوکراین دوباره میزان مصرف زغال سنگ را در جهان 
افزایش داده است، آیا امکان صادرات دارید؟ توصیه دولت 
چیســت تا صنعت زغال ســنگ ایران بتواند از این موقعیت 

استفاده ببرد؟

 این شرکت با توجه به مصوبه های اخیر سازمان صمت 
در مــدت فراهــم شــدن زیرســاخت های مــورد نیــاز در زمینــه 
صادرات محصول )زغال سنگ کنستانتره کک شو و حرارتی( 
آمادگــی کامــل را داراســت. همچنــان کــه در صــورت تمایــل 
مصرف کننــدگان داخلی در زمینه تامین مصرف کارخانه های 

داخل نیز کمافی السابق اقدام خواهد کرد .
 بــا توجــه بــه وضعیت مناســب صنعــت جهانــی زغال، 
تحلیــل و پیش بینی در ســال های آتی بهترین فرصت زمانی 
بــرای ســرمایه گذاری و برنامه ریزی بــرای بهره برداری از ذخایر 
این ماده معدنی در کشور است که اکنون از لحاظ اقتصادی 
کامــال توجیه پذیــر اســت و در صورت فراهم شــدن شــرایط و 
ســرمایه گذاری از ســوی دولــت یــا بخــش خصوصــی عالوه بر 
رونق این صنعت در کشــور، ارزآوری و اشــتغال زایی ماندگار 

نیز انجام خواهد شد. 
آیــا واردات زغال ســنگ بــرای صنعــت فوالد کشــور به بهانه 

کیفیت پایین زغال سنگ ایرانی قابل توجیه است؟ راهکار 
پیشنهادی شما چیست؟

درصــورت باالرفتــن تولید معادن کشــور و در وهله اول 
عمــده نیــاز کمی صنایع داخل تامین می شــود و برای اصالح 
برخی از پارامتر های کیفی به صورت محدود و جزئی از زغال 
وارداتــی می تــوان اســتفاده کرد. الزم به ذکر اســت در زمینه 
کیفیــت زغــال حرارتی تولیدی داخلی دارای کیفیت مناســب 
بــرای مصــرف اســت و نیاز بــه واردات صرفاً بــرای پارامترهای 
کیفی زغال سنگ کنستانتره کک شو مطرح است که مسلماً 
قیمت گذاری مناسب زغال سنگ داخلی که) اکنون حدود یک 
ســوم قیمــت جهانی اســت( در زمینه بهبود بهــره وری کیفی 

زغال سنگ داخل نیز بی تاثیر نیست.
بــرای ســال 1401 چــه برنامه هایــی را بــرای شــعار ســال و 

همراهی با تولید دانش بنیان در دستور کار خود دارید؟
1- ساخت تجهیزات مورد نیاز برای طرح های اکتشافی 
توســعه ای و بهره برداری با بومی ســازی و استفاده از دانش 

تخصصی داخلی 
2-ارتبــاط با شــرکت های دانش بنیــان و حمایت الزم در 
زمینــه تامین تجهیــزات، ارتقای تکنولــوژی کاربردی در زمینه 

فنی و ایمنی 
3- ارتبــاط گرفتــن بــا دانشــگاه های معتبــر اســتان و 
استفاده از اساتید و دانش آموختگان نخبه در زمینه بررسی 
شــرایط اســتفاده از مکانیزاسیون در معادن و بسترسازی در 
زمینه بهبود بهره وری شاخص های فنی و ایمنی در واحدهای 

زیر مجموعه شرکت 
4- افزایــش خریــد زغــال از بخــش خصوصــی در زمینه 
تقویت معادن خصوصی و اســتفاده از ظرفیت کارخانه های 

فرآوری شرکت 
5- آینده نگری و تقویت بازاریابی

6- شناسایی محدوده های اکتشافی جدید برای توسعه 
و افزایش ظرفیت بالقوه با استفاده از تکنولوژی جدید 

۷- احداث و توسعه ظرفیت های تولید در راستای نیمه 
مکانیزه کردن معادن شرکت زغال سنگ

۸- توســعه و افزایــش میــزان تولیــد زغال ســنگ خــام 
)کک شو و حرارتی( و کنستانتره در راستای افزایش سودآوری
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پتروشیمیاروند
مصداقبارزازحرفتاعمل

کارنامــه پربــار و ممتــاز مجتمعی مانند اروند، متکــی به تعریف و تمجیدهای 
رایج نیســت. ســیری کوتاه بر عملکرد پربازده و ســود پتروشــیمی اروند خود 
اثباتگر این اســت که در بین مجتمع های تولیدی صنعت پتروشــیمی کشور، 
آن هم در دوران پرفشــار تحریمی، این شــرکت گزارش کاری بســیار موجه و 

مطلوب را برای خود کسب کرده است.
توســعه، مقولــه ای بســیار جــدی در ایــن مجموعــه اســت به گونــه ای که 
هرگز به بهانه های مختلف مورد تاخیر قرار نگرفته است.دیگر بهانه ها مانند 
ضررده بودن نیز نتوانســته بود همت و تالش شــبانه روزی مدیران و کارکنان 
این شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهد و این گونه شد که چنین پایمردی هایی 

حاصلی چنین مطلوب به بار آورده است.
در شــرکت پتروشــیمی ارونــد تعطیــل شــدن یــک گزینه جدی محســوب 
می شد؛ اما این شرکت نه تنها به چنین سناریویی میدان نداد بلکه عزم خود 
را برای تولید هرچه بیشــتر جزم کرد. اواخر دهه ۸0 شمســی نخســتین واحد 

پتروشیمی اروند وارد مدار شد. 
اما چالش ها هرگز کم نبود و همین موضوع باعث شده بود که فروش 
شــرکت به یک گزینه محتمل تبدیل شــود؛ اما پس از مدتی وقتی آن پشــتکار 
مثال زدنی در روند کاری به چشــم دیده شــد باورها نیز یکی یکی تقویت شــد 
و حال می بینیم این شرکت هم اکنون به یکی از سرآمدان صنعت پتروشیمی 
کشــور بدل شــده اســت. کاری شــگرف که تنها از عهده کسانی که دلی قوی و 
عزمی راســخ داشــتند تا نگذارند یادگار پر ارزش صنعت پتروشــیمی ایران به 

خاطره ای تلخ تبدیل شود.
بــه تعبیــر مدیرعامل پیشــین این شــرکت روزگاری حــرف از تعطیلی این 
مجتمع بزرگ بود؛ اما اروند با کارنامه ای پرافتخار از این آزمون به موفقیتی خبره 
کننده گذر کرد.این کارنامه نشــان می دهد، در تمام ســنوات گذشــته  نســبت 
صــورت هــای مالی یکی از معضالت بود و شــرکت 220 میلیــون یورو و 4 هزار 
میلیارد تومان بدهی داشــت و ســاالنه 600 تا ۷00 میلیارد تومان نرخ تســریع 
ارز بــه آن اضافــه می شــد، اما با درک شــرایط و تالش هــای مضاعف همکاران، 
امــروز نــه تنها این شــرکت هیچ بدهــی ای ندارد، بلکه به یکی از ســودآورترین 
شــرکت های هلدینگ تبدیل شــده است و حال باید منصفانه قضاوت کرد که 

کدام شرکت ایرانی توانسته چنین کارنامه ای از خود باقی گذارد؟
در آن روزهــا هرکســی از عهــده تولیــد و تداوم آن بــر نمی آمد و به ندرت 
بودند، همکارانی در دیگر مجتمع ها که بتوانند در مقابل موج های بزرگ بنیان 
برافکن تاب بیاورند، اما در هر حال اتخاذ سیاست های دور اندیشانه و اعتماد 
به شرکت های داخلی، قطعات و پشتیبانی های مورد نیاز از طریق متخصصین 
داخلی تامین و مشــکالت مرتفع شــد تا جایی که اکنون مدیرعامل جدید این 
شرکت از تولید بیش از 90 درصد ظرفیت اسمی محصول کلر سخن می گوید 

و تاکیــد دارد کــه بدانیــم قصــد 100 درصدی شــدن این ظرفیت نیــز به گونه ای 
کامال محسوس و مشخص عملیاتی خواهد شد.

بنابرایــن اگــر چنیــن ارتقای مطلوبی را در آینده ای نزدیک شــاهد باشــیم 
از چنین رشــدی شــگفت زده نخواهیم شــد؛ چراکه در پتروشــیمی اروند قصد 
اصلی، رشــد هرچه بیشــتر تولید اســت که می تواند در یک کلیت بر اقتصاد 
کشــور تاثیری شــگرف بگذارد و اشــتغال و تداوم تولید پرکیفیت و پر تیراژ را 

محقق کند.
محمدرضــا کریمــی، نایب رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامــل ایــن شــرکت 
بهترین گزینه ای بود که می توانست این سیر مترقی را افزایش دهد چون هم 
او نیز به توســعه های تولیدی اعتقادی راســخ دارد. او که 19 ســال در صنعت 
پتروشیمی سابقه دارد در حالی مدیرعامل جدید پتروشیمی اروند شده است 
که با کوله باری از تجریه،  از ابتدای سال 13۸9 تاکنون مدیر بازرگانی و در 3 
سال گذشته دبیر هیأت مدیره شرکت پتروشیمی اروند را عهده دار بوده است.
بنابراین کار به دســت کاردانی ســپرده شــده اســت که می تواند تضمینی برای 

موفقیت هایی در آینده نزدیک باشد.
او کــه در دســتاوردهای ســال های اخیر ارونــد از جمله تبدیل بدهی های 
ارزی زمــان پــروژه بــه رالــه و تســویه آن هــا، پیگیــری اخــذ تســهیالت و تســویه 
بدهی های ارزی و ریالی سال های گذشته، به ظرفیت رسانی پتروشیمی اروند 
و فروش محصوالت به قیمت جهانی در بازارهای هدف شناسایی شده نقش 
داشته، کار خود را در این صنعت از سال 13۸2در پتروشیمی شهید تندگویان 
به عنوان معاون واحد و سرپرست شیفت بهره برداری آغاز کرد و در 12 سال 
گذشته در رده های مختلف مدیریتی پتروشیمی اروند، منشأ اثر و تحول بوده 

است.
بنابراین بیهوده نیست که حسن نشان زاده، معاون برنامه ریزی و توسعه 
کســب وکار گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در سخنان خود در خصوص 
این شــرکت با تاکید بر اراده  جمعی در گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
تصریح می کند» اراده  جمعی در گروه بر این است تا با تمام توان کار کنیم و 
هیچ مانعی را برای توســعه نبینیم و هیچ بن بســتی برای مســیر توسعه قائل 
نباشیم. ممکن است، هزینه باال برود و فشارها به زندگی و کار بیشتر شود؛ 
اما عزم بر توسعه از بین نخواهد رفت و در این مسیر همپای علی عسکری، 

مدیرعامل محترم گروه پتروشیمی خلیج فارس خواهیم بود..«
بشارت های کریمی در این خصوص شنیدنی است. او تاکید می کند که 
بــه همــراه همکارانــش بــا هدف رســیدن بــه قله ، پتروشــیمی اروند را توســعه 

خواهند داد.
شــرکت  مدیرعامــل 
پتروشیمی اروند پیش از این 
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در مراســم معارفــه خــود گفتــه بــود که به همــراه دیگر همکاران شــرکت تمام 
تالش خود را برای رســیدن به اهداف ترســیم شــده و توســعه شــرکت به کار 

خواهیم بست.
او با سنگین برشمردن مسئولیت محول شده از دو جنبه اظهار کرده بود 
که  این مســئولیت از 2 جهت بر دوشــش ســنگین است، ابتدا به دلیل اینکه 
دکتر علی عســکری از خدمتگزاران نظام به او اعتماد کرده و حکمش را امضا 
کرده و دوم به آن دلیل که پیام این انتصاب، جانشــین پروری و بهره گیری از 

ظرفیت های نسل های تازه تر است.
کریمی، همچنین تاکید کرده بود که  هم دوره ای ها و هم نســلی هایش 
بسیار خوشحال هستند و باور دارند که می توان با تالش و کوشش پیشرفت 
کــرد و بــه پله هــای باالتــر رســید، اکنون این مســئولیت بر دوش او ســنگین تر 
است، چراکه باید اثبات کند که همکارانش هم می توانند به مانند نسل های 
قبل تر صنعت پتروشیمی را توسعه دهند و در تاریخ ساز شدن در این صنعت 

را از حرف به عمل در بیاورند.
او معتقــد اســت کــه با تالش هــای روز افزون می تواند، در بســتر اقتصاد 
دانش بنیان مجموعه را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند و اطمینان دارد، 
اقتصاد دانش بنیان می تواند، باعث توسعه شود و  بر همین اساس قصد دارد 
بــا کمــک دیگــر همکاران، پتروشــیمی اروند را بــه صورت متوازن رشــد دهد  و 

ارتقای هرچه بیشتر آن را رقم بزند.
کریمــی بــه همــگان اطمینــان می دهد که این مســیر تازه آغاز شــده و تا 
رســیدن بــه قله ها و چشــم انداز ترســیم شــده، مســیر پیمــوده خواهد شــد  و 
به کمک دوســتان و حمایت گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، کارخانه 
PVC2 کــه اکنــون طــرح آن نهایی شــده و 300 هزارتن به حجم محصوالت 

شرکت خواهد افزود را به سرانجام خواهند رساند.
حاال دیگر این یک داعیه شعارگونه محسوب نمی شود، چراکه ویترین 
افتخارات شرکت پتروشیمی اروند در چند سال گذشته هر روز پرافتخار تر 

شده است.
چندی پیش پتروشیمی اروند رتبه طالیی ششمین اجالس سراسری 
رضایتمندی مشــتری را کســب کرد و حلقه پیروزی های خود را درخشــان تر 

کرد.
ایــن اجــالس سراســری کــه بــا مشــارکت وزارتخانه هــای نفــت، راه و 
شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، 
ورزش و جوانان، دانشــگاه شــهید بهشتی، سازمان ملی بهره وری، سازمان 
مدیریت صنعتی و سازمان تامین اجتماعی در مرکز همایش های صداوسیما 
برگزار شده بود، شرکت پتروشیمی اروند را از سوی داوران به عنوان شرکت 
برتــر در حــوزه رضایتمنــدی مشــتری بــا رویکــرد نقــش مدیران اقتصــادی در 

تولید، دانش بنیان و اشتغال انتخاب و با اهدای تندیس طالیی معرفی کرد.
نقشــه راه تعیین شــده شــرکت پتروشــیمی اروند نیز شــاهد دیگری بر 
موفــق بــودن ایــن مجتمع تلقی می شــود. مرکز نوآوری و شــتاب دهنده صنایع 
پتروشــیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی با حمایت پتروشــیمی اروند 
در حالــی بــه ســوی تاســیس و تحقق می رود کــه چنین رویکــردی کامال موجه 

جلوه می کند.
شــرکت پتروشــیمی ارونــد در ایــن خصــوص در خــرداد 1401 در راســتای 
تحقق شعار سال و توسعه شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی، کمک به 
افزایش ثروت از طریق توسعه اقتصادی متکی بر فناوری و نوآوری و کمک به 
تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمندسازی دانش آموختگان، با پارک علم 
و فن آوری اســتان خوزســتان تفاهم نامه همکاری امضا کرد که چنین اقدامی 

نشان از دوراندیشی و تحقق افق های جدید توسعه ای دارد.
شــرکت پتروشــیمی ارونــد به عنوان شــرکت برتــر در حــوزه بهره گیری از 
متخصصان داخلی، اسفند گذشته نیز نشان عالی حامی »حمایت از ساخت 
داخــل« را از معــاون رئیس جمهــوری دریافت کرده بود و توفیق های بعدی این 

شرکت با چنین همتی کامال قابل حصول خواهد بود.
خــوراک مجتمع هــای  تأمین کننــده  اصلی تریــن  به عنــوان  ایــن شــرکت 
پتروشــیمی کارون در  کلــر  تأمین کننــده خــوراک  تنهــا  و  پی وی ســی کشــور 
زمینــه ایزوســیانات ها و خــوراک پتروشــیمی خوزســتان به عنــوان تولیدکننــده 
پلی کربنات هــا، وظیفــه ســنگینی را در صنعــت پتروشــیمی کشــور بــه دوش 

می کشد.
محصــول راهبــردی کاســتیک از دیگر محصوالت ســبد پتروشــیمی اروند 
است که در صنایع مختلف از نفت، گاز، پتروشیمی، پزشکی تا خودروسازی 
و آلومینیــوم کاربــرد دارد و »ارونــد« تولیدکننــده بیش از 95 درصد کاســتیک 
ایــران اســت کــه از ایــن حیــث تکلیــف بزرگی را در صنعت پتروشــیمی کشــور 

به عهده دارد.
شــاید پیــش کشــیدن اعــداد و ارقام ارتقا یاد شــده در ایــن مقال کمی از 
حوصله بحث خارج شود؛ اما تنها نگاهی گذرا به کارنامه عملکردی این شرکت 
در سال پیش نشان می دهد؛ بر اساس آمار و ارقام معتبر به ثبت رسیده در 
9 ماه پارسال، بیش از 4300 میلیارد تومان فروش رقم خورده که امسال این 
عدد در مدت مشــابه به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رســیده اســت و نشان 

از افزایش 300 درصدی فروش در سال 1400 دارد.
شــرکت پتروشــیمی اروند اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
صنعــت پتروشــیمی کشــور، افزون بــر ســهامداری ابرپروژه المــاس، طرح های 
توسعه خود را سال آینده به سمت اجرایی شدن پیش خواهد برد و بنا دارد 

پروژه احداث واحد 300 هزار تنی پی وی سی را آغاز کند.
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بحرانقیمتتمامشده
حاصلیکاقتصادسوداگرمحور

فرزین سوادکوهی

چــه در اقتصــاد کالســیک و چــه در اقتصــاد مــدرن، مفهــوم قیمــت 
تمام شــده تقریبا به یک معناســت. قیمت تمام شــده در مفهوم عام 
یعنــی اینکــه یک کاال در فرآیند تولیدش هزینه ای مشــخص به خود 
اختصــاص می دهــد؛ امــا ایــن مبحث یعنــی قیمت تمام شــده قبل از 
هــر چیــز در علم حســابداری یک اصــل تلقی می شــود. »اصل بهای 
تمام شــده« بــه ایــن معنی اســت که یک کاال در ســیر زمانــی تولید، 
همــه شــاخصه های مالــی را از ســر گذرانــده اســت و بــه عنــوان یک 
جنس یا کاال که ارزش مشــخصی دارد با حاشــیه ســود ســازنده به 

دست مصرف کننده می رسد.
به عبارت دیگر بهای تمام شــده کاالی تولید شــده به هزینه های 
مستقیمی گفته می شود که از سوی سازمان یا شرکت تولیدی، برای 
تولیــد کاال یــا محصــول صــورت می گیرد. این بهای تمام شــده شــامل، 
هزینه موارد مصرفی در تولید کاال، هزینه های مستقیم نیروی کار و 
… خواهد بود. در واقع می توان گفت که این بهای تمام شده، هزینه 
ایجاد خدمت و یا کاالیی است که یک سازمان به فروش می رساند.

بــا ایــن حــال چرا در ایــران مفهوم قیمت تمام شــده دچار بحران 
اســت؟ پرســش بــه این پاســخ چنــدان مشــکل نیســت. در اقتصادی 
کــه قیمــت مــواد اولیــه بــه تبــع رفتار بــازار مــدام در بی ثباتی به ســر 
می بــرد، شــاخص قیمت تمام شــده نیز به طور مــداوم تغییر می کند و 
ایــن تغییــر صــد البته کــه به ضرر مصرف کننده اســت؛ اما موضوع به 
مصرف کننــده تنهــا ختــم نمی شــود. در شــرایط بی ثباتی بــازار، امنیت 
کار تولیدکننده نیز دســتخوش فعل وانفعاالتی می شــود که او را یا از 
ادامه کار بازمی دارد و یا شرایطی را به وجود می آورد که به سختی به 
تولید ادامه دهد و تالش کند، پیرو بی منطقی بازار شود و در نهایت 
تن به جریانی دهد که  نتیجه اش جز تشــتت و آشــفتگی مالی برای 

کل اقتصاد و جامعه نیست.
یکی از شــاخصه های قیمت تمام شــده ارزش پولی کشور است. 
هرگاه ارزش پولی کمتر شود، قیمت تمام شده نیز باالتر خواهد رفت 
و بــا اضافــه شــدن حاشــیه ســود، کاال گران تر به دســت مصرف کننده 
می رســد. در ایــن وضعیــت، فروش، بــدون تردید کمتر خواهد شــد و 
گردش مالی کار تولیدی نیز با چالش های فراوان روبه رو خواهد شد. 

این وضعیت در خصوص بخش خدمات هم صدق می کند.
در سیســتم  های ســنتی محاســبه بهــای تمــام شــده، معمــوال به 
منظــور تخصیــص هزینه ســربار، از هزینه )ســاعت( کار مســتقیم به 

عنوان مبنای تخصیص در آن استفاده می شود؛ اما باید توجه داشت 
که امروزه حداکثر 15 درصد هزینه کار مســتقیم اســت و در مقابل، 
هزینه هــای ســربار بیــش از 50 درصــد را به خود اختصــاص داده اند. 
در سیســتم های ســنتی هزینه یابــی، فرآیندهایــی ماننــد اختصــاص 
مواد مســتقیم و دســتمزد مســتقیم به محصول یا خدمت، تخصیص 
هزینه هــای ســربار بــه محصــول یا خدمت بر مبنای نــرخ جذب معین 
و محاســبه بهــای تمام شــده محصــول یــا خدمــت مــورد ارزیابــی قــرار 

می گیرد.
اقتصــاد ایــران نیــز بــه رغم اینکــه در بعضــی از موارد ســاختاری 
مدعــی پیــروی از روش هــای مــدرن اســت؛ امــا همچنــان در چنبــره 
روش هــای ســنتی گرفتار اســت. ایــن گفته تنها به این معنی نیســت 
که اگر اقتصاد ایران مدرن شــود، مشــکالت حل خواهد شــد. مشکل 
در کلیت ساختاری است که به تعبیری اساسا عنوان اقتصاد به خود 
نمی گیــرد، بلکــه فعــل و انفعاالت بازارهای کاذب را در پیش می گیرد 
و همه خروجی هایش نیز طبعا با همان شکل و شمایل خواهد بود.

وقتی مفاهیمی مانند نقدینگی، تورم، ارزش پولی، قیمت ارز و 
دیگر عناوین یک اقتصاد به بازی گرفته نمی شــود، قیمت تمام شــده 
کاال و خدمــت نیــز گرفتــار طوفان هایــی می شــود کــه جامعــه تولیــدی 

نمی تواند در برابرش مقاومت کند. 
 ســاختار دالل مــآب و ســوداگر محور اصوال یا بــه مفهومی به نام 
تولیــد بــه طــور کلــی توجه نــدارد و یا روایــت خود را بــه تولید تحمیل 
می کند و بر این قاعده، تولید به ملغمه ای تبدیل خواهد شد که پیرو 

هیچکدام از قواعد مبتنی بر اقتصاد سالم نخواهد بود.
وقتی در عرض 3 سال نرخ ارز 400 درصد افزایش پیدا می کند، 
می تــوان بــه ســهولت فهمیــد کــه بهــای قیمت تمام شــده ســر از کدام 
ناکجاآبــاد درخواهــد آورد. بانــک مرکــزی کشــور کــه بایــد پیرو نقشــه 
راه هــای از پیــش ترســیم شــده خــود باشــد، تابــع بــی چــون و چــرای 
دولت ها قرار می گیرد و از همین جا قصه پرغصه تولید آغاز می شود. 
وقتــی بانــک مرکــزی مجری تمــام و کمال گروه های دولتی می شــود و 
اســتقالل خود را از دســت می دهد، مجبور اســت هربار که دولت به 
ســوی او دســت دراز می کند تا خالهای مالی خود را پرکند، اســکناس 
چاپ کند و انتشــار این پول جدید افزایش بی محابای نقدینگی را به 

دنبــال خواهــد داشــت 
ایــن  کــه  آنجــا  از  و 
پشــتوانه ای  نقدینگــی 
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ندارد تورم و گرانی بالفاصله خود را به همه ابعاد بازار تولید مسلط 
می گردانــد و به دنبــال آن قیمــت تمام شــده نیز هر لحظه ســازی جدا 

می زند.
بــی شــک سیاســت های بانــک مرکــزی در خصــوص مدیریت ارز 
خالی از اشکال نیست؛ اما همین بانک که باید مباحثی مانند کنترل 
نقدینگی، تورم، یاری رساندن به تولید و توسعه صنعتی و اقتصادی، 
حفظ ارزش پول ملی، نرخ بهره و مســایلی از این دســت را مدیریت 
کنــد اکنــون مســتقل نیســت و تابــع سیاســت گذاری ها و دســتورات 
دولــت اســت؛ یعنــی در حقیقــت مجــری تکالیف دولتــی تقلیل یافته 
شــده اســت. بنابراین قیمت تمام شــده بحران زده لزوما به دلیل این 

سیاست ها نیست.
در خصــوص نقدینگــی کــه خــود به یک معضل تمــام عیار امروز 
اقتصاد کشــور تبدیل شــده اســت، می توان شــاهد مثال آورد که طی 
40 ســال گذشــته تورمی دو رقمی را باعث شــده که مســتقیما ارزش 
پول ملی را پایین آورده و این روند نیز قیمت ارز را به شدت افزایش 
داده است به گونه ای که با سر رسیدن هر مشکلی در حوزه سیاست 
و اقتصــاد، قیمــت ارز دســتخوش افزایــش شــده و بــه همــان نســبت 

ارزش پولی کشور کاهش یافته است.
بــه تعبیــر یکــی از اقتصاددانــان ایــران »بــه طــور کلــی هــرگاه 
کــه دولــت بــا مشــکل تامیــن مالــی روبــه رو می شــود به بانــک مرکزی 
رجــوع می کنــد، حتــی در مــورد اختصــاص منابعــی بــه بانک هــای 
عامــل بــا هــدف تأمیــن منابــع تســهیالت تکلیفــی بــرای مســکن، 
ازدواج، فرزنــدآوری و غیــره، لــذا بانــک مرکزی تحت فشــار تکالیف 
تحمیلی ناچار به چاپ  اسکناس می گردد که خلق پول و افزایش 
نقدینگــی را در پــی دارد کــه در تقابــل با سیاســت های پولی و ارزی 
تعریــف شــده،  بانــک مرکــزی اســت و نوســانات ارزی را به دنبــال 
دارد، گرچــه علی االصــول بانــک مرکــزی مســئول عواقــب ناشــی از 
سیاســت گذاری های پولــی وارزی  نادرســت کشــور اســت؛ امــا در 
یــک مجموعــه بی نظم اقتصادی معیوب که دولت مســلط بر بانک 
مرکــزی اســت و ایــن بانــک را حیــاط خلــوت مالــی خــود می پندارد، 

مسئول واقعی را باید رئیس دولت دانست.«
بر همین قاعده تا زمانی که تصمیم گیری و سیاست گذاری های 
اقتصــادی در جایــی بیــرون از یــک ســاختار نظام مند شــکل بگیرد، 

نمی توان بر سالمت اقتصاد امیدوار بود. 
در اقتصــاد ســالم، تولیدکننــده گرفتار تشــتت هــردم فزاینده 

بــازار نیســت؛ چــون چنیــن اقتصادی اساســا اجازه آشــفتگی بــه بازار 
را نمی دهــد و قیمــت تمام شــده نیــز تابــع بــی ثباتــی نخواهــد شــد. 
تولیدکننــده در چنیــن اقتصــادی بــر اســاس یــک ســری هزینــه عیــان 
و ثابــت، محصــول خــود را با حاشــیه ســودی مشــخص در یک فضای 
امــن بــه دســت مصرف کننــده می رســاند و در این چرخــه هیچ عاملی 
نمی توانــد، ثبــات بــازار را بهم بریزد. در حقیقــت در آنچه ما از آن به 
عنــوان اقتصــاد ســالم یــاد می کنیم اصلی تریــن عامل ثبــات، قانون و 
قانونمنــدی اســت؛ امــا وقتــی قانــون حتی به شــکل ناقص هــم پیاده 

نمی شود، نمی توان انتظار آرامش اقتصادی داشت.
ســرمایه گذار حــوزه تولیــد وخدمــات پیــش و بیــش از هرچیــز 
امنیت می خواهد و امنیت نیز تنها بر بستر قانون ایجاد می شود. در 
بــازاری که امنیت ســرمایه گذاری تولیــدی وجود ندارد، موضوع قیمت 
تمام شــده خودبه خود بی معنا می شــود و تولیدکننده و مصرف کننده 
هردو باید تاوان قیمت بی حساب و کتاب تمام شده را پرداخت کنند.

علت بحران قیمت تمام شده در ایران مشخصا بیشتر به دالیلی 
کــه ذکر شــد، بــروز پیدا می کند. به تعبیر برخی از کارشناســان حوزه 
اقتصــاد، بحــران قیمت تمام شــده بــر تمام متغیرهــای کالن اقتصادی 
تاثیر مســتقیم و غیرمســتقیم گذاشــته که پیامد آن بدتر شدن وضع 
اقتصــادی کشــور، کاهــش ســرمایه گذاری و اشــتغال، کاهــش درآمــد 
ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم باالیی است که عرصه را بر اقشار 
فرودســت و میان دســت جامعــه یعنــی بیــش از 60 میلیــون نفر تنگ 
کــرده و تأمیــن حداقــل نیازهــای مبــرم آنــان را با چالش بســیار جدی 

روبه رو ساخته است.
بــا بحران هــای کلــی و بین المللــی  اقتصــاد ســالم در مواجهــه 
مقاوم تــر اســت. مثــال وقتــی حجــم هزینه هــای دیوانی و بوروکراســی 
دولتی بزرگتر می شود، دولت با کسر بودجه مواجه می شود و بالطبع 
اولین هدف مرتفع ســاختن این مشــکل از ســوی نهادهای حاکمیتی 

روی بانک مرکزی متمرکز می شود.
در چنیــن اوضاعــی تولید کاال برای تولیدکننده مشــکل می شــود 
و بحــران قیمــت تمام شــده رســما شــکل می گیــرد. بنابرایــن تنهــا راه 
برون رفــت از ایــن مشــکل ایــن اســت کــه نظامــی ســالم و خیرخــواه 
در اقتصــاد کشــور ســاخته شــود تــا از ایــن رهگــذر، امــکان هرگونــه 
ســودجویی بیرون از قاعده، با ابزار قانون، از ســوداگران گرفته شود. 
تنها در چنین بستری می توان از بحران قیمت تمام شده خارج شد و 

بازار را به آرامش طبیعی خود بازگرداند.
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حسن فروزان فرد

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران

فســاد، چالشــی فراگیر اســت که افراد، جوامع و مشــاغل را در سراســر 
جهان تحت تأثیر قرار می دهد. تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی 
که به صورت انفرادی یا گروهی عمل می کنند، می توانند نقش اساسی 
در ارتقــای ســالمت، حکمرانــی خــوب و از مواجهــه بــا فســاد در بازارهای 
محلــی، ملــی و بین المللــی کــه اعضــای آنهــا در آن فعالیــت می کننــد، 
ایفــا کننــد. بــه منظور ایفــای این نقش و انتقــال ارزش بــه اعضای خود، 
تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی باید متعهد به اجرای برنامه های 
اقــدام موثــر ضد فســاد بــرای جلوگیری از فســاد در عملیات خــود، ایجاد 
اعتمــاد و خدمت رســانی به عنوان رهبــران جامعه تجاری با هدف تعیین 

یک استاندارد
باال از سالمت تشکلی برای تشکل های عضو خود باشند.

مرکز ســازمان های خصوصی بین المللی، فدراسیون جهانی اتاق ها و 
اتاق بازرگانی بین المللی این اصول را برای کمک به تشــکل های اقتصادی 
و اتاق های بازرگانی در پیشــگیری، کشــف و کاهش ریســک های فساد بنا 

نهادند. 
جامعــه تجــاری بــا ایجــاد محیطــی عــاری از رشــوه و فعالیت هــای 
غیرقانونی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می کند. پیروی از این اصول 
به تشــکل های اقتصادی فرصت می دهد تا تعهد خود را به درســتی نشان 
دهند، حکمرانی خوب و بهترین شیوه ها در انطباق با فساد را برای اعضای 

خود ترویج کنند و اعتبار خود را در مبارزه با فساد حفظ کنند.
اصــول مبارزه با فســاد در تشــکل های اقتصــادی و اتاق های بازرگانی 

عبارتند از:
1.تشــکل های اقتصــادی و اتاق هــای بازرگانــی، اعــم از هیــات مدیره، 
مدیران ارشــد و کارکنان آنها، فســاد را به هر شــکلی مرتکب نشــده و آن 

را بر نمی تابند.
2.تشــکل های اقتصــادی و اتاق هــای بازرگانــی یــک آیین نامــه قانونی 

درون تشکلی موثر را برای مقابله با فساد اجرا خواهند کرد.
این اصول نقش مهمی را در کمک به تشکل های اقتصادی و به طور 
گســترده به اعضای آنها برای اجرای تعهدات قانونی خود و اســتانداردهای 
متعدد مبارزه با فساد در سطح بین المللی ایفا می کند. این اصول ماهیت 
کلی دارند و عملکرد بهینه در تشــکل های اقتصادی عضو محور را نشــان 
می دهــد. اگرچه این اصول برای تشــکل های اقتصــادی در همه اندازه ها و 
بخش ها قابل اجرا هستند، پیاده سازی باید بر اساس ارزیابی ریسک هر 

تشکل به طور مناسب تطبیق داده و مقیاس بندی شود.

اصول مبارزه با فساد و عناصر کلیدی آیین نامه 
قانونی درون تشکلی

» فســاد« یــا »اعمــال فاســد« شــامل رشــوه، اخــاذی یــا درخواســت 
پول، داللی نفوذ، کالهبرداری، و پولشویی و عواید حاصل از این شیوه ها 

می شود.
تشکل های اقتصادی فساد را در رابطه با موارد زیر ممنوع می کنند، 
خــواه ایــن اقدامــات مســتقیماً یــا از طریــق اشــخاص ثالــث انجــام گیــرد: 

یک مقام رســمی یا یک شــخص دارای مقام برجســته سیاســی در ســطح 
بین المللی، ملی یا محلی،  یک حزب سیاسی، مقام حزب یا نامزد مناصب 
سیاســی، مدیر، یا کارمند یک تشــکل، یک فرد عادی، ســازمان، شــرکت یا 

مدیران و کارمندان آن.
تشــکل های اقتصــادی ملــزم بــه اجــرای یــک آیین نامــه قانونــی درون 
تشــکلی مؤثر که با شــرایط خاص تشــکل اقتصادی، از جمله وسعت آن و 
نتایج ارزیابی ریسک دوره ای انجام می شود، با هدف پیشگیری، کشف و 

اصالح فساد و در عین حال ترویج فرهنگ درستکاری، هستند.
موفقیــت در اجــرای این اصول به مدیران ارشــد بســتگی دارد. وجود 
پیامی روشــن از ســوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تشــکل اقتصادی 
مبنی بر ممنوعیت فساد و اجرای آیین نامه قانونی درون تشکلی ضروری 

است.
یــک تشــکل اقتصــادی بایــد مــوارد زیــر را بــرای ایجــاد یــک آیین نامه 
قانونی درون تشکلی مؤثر که بر اساس وسعت، مخاطرات، سیاست های 

حاکمیتی و قوانین محلی منطبق باشد، به اجرا درآورد:
الــف( سیاســت های اصلــی آیین نامــه قانونــی درون تشــکلی. هیات 
مدیــره بایــد سیاســت های زیــر را کــه بایــد بــرای کلیــه مدیــران، کارکنــان و 
اشخاص ثالث خارجی و داخلی به وضوح قابل مشاهده و الزام آور باشد، 

بررسی و تصویب کند:
خــط مشــی و آیین نامــه رفتــاری ضد فســاد/ رشــوه که هیــات مدیره 
تشــکل، کارکنــان و اشــخاص ثالــث را از امــکان انجام عمل فاســد در تمام 
اشــکال آن منع می کند. این خط مشــی باید به وضوح دامنه خود را بیان 
کند، اقدامات ممنوعه را تعریف کند، و اقدامات انضباطی را برای رسیدگی 
بــه تخلفــات مشــخص کنــد. این مورد ممکن اســت سیاســت جلوگیری از 

تعارض منافع و سیاست هدایا ومهمان نوازی را نیز پوشش دهد.
"سیاســت ســوت زنی" از افــرادی کــه تخلفــات را گــزارش می کنند در 
برابــر انتقام جویــی محافظــت می کنــد. همــه گزارش هــای صادقانــه بایــد 
بررســی شــوند. ایــن خــط مشــی بایــد بــا رویه هــا یــا کانال هــای مطابــق بــا 
دســتورالعمل های اتاق بازرگانی بین المللی در مورد افشــای اطالعات برای 
پاسخگویی و رسیدگی به رویدادهای گزارش شده مربوط به اقدامات فاسد 
همــراه باشــد. ایــن رویه ها باید امــکان مطرح کردن نگرانی ها، درخواســت 
مشاوره یا گزارش با حسن نیت را در مورد تخلفات ثابت شده یا مشکوک 
بــه یــک مدیر ارشــد منتخب و یک عضو هیــات مدیره منتخب فراهم کند. 
هیــات مدیــره و مدیــران ارشــد بایــد با انجــام اقدامات اصالحــی و اقدامات 
انضباطی مناسب و با در نظر گرفتن افشای عمومی مناسب در مورد اجرای 
خط مشــی ســوت زنان تشــکل ها، به تخلفات گزارش شــده یا کشف شــده 

اقدام کنند؛
مــورد بعــدی اینکــه سیاســت تــدارکات تضمیــن مناقصــه منصفانه و 
رقابتــی مطابــق بــا اســتانداردهای تجــاری پذیرفته شــده و تا حــد امکان به 
صورت شــفاف. کلیه تدارکات توســط تشــکل اقتصادی مطابق با سیاست 

تدارکات مورد تایید هیات مدیره انجام می شود.
یــک  بایــد  مدیــره  هیــات 
یــا  )تمــام  ارشــد  مدیــر  یــا چنــد 
و  نظــارت  بــرای  را  پاره وقــت( 
از  کافــی  ســطح  بــا  هماهنگــی 
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منابــع، اختیــارات و اســتقالل منصوب کنــد و این افراد به طــور دوره ای به 
کمیته حسابرسی هیات مدیره یا سایر ارگان ها گزارش دهند. مسئولیت 
نهایی تشکل اقتصادی، اندازه و ساختار یک آیین نامه بسته به اندازه یک 
تشکل اقتصادی و مشخصات ریسک آن متفاوت خواهد بود. یک تشکل 
بزرگ ممکن است کارکنان متخصصی برای بررسی آیین نامه قانونی به کار 
گمارد در حالی که یک تشکل کوچک ممکن است یک عضو هیات مدیره 
یا یک مدیر ارشد را به عنوان یک رهبر اخالق و قانون تعیین کند. تشکل 
باید اطمینان حاصل کند که رهبر آیین نامه قانونی دارای تجربه اســت یا 

آموزش های دوره ای آیین نامه قانونی را دریافت می کند.
وظایــف ایــن مامور عبارتنــد از: آموزش دوره های مســتند به مدیران 
و کارکنــان در مــورد خــط مشــی ضدفســاد/ضد رشــوه و خطــرات شــناخته 
شــده فســاد- تشــکل ها همچنیــن می توانند در صــورت لــزوم این خدمات 
را بــه اشــخاص ثالــث ارائــه دهند. اعمــال دقت الزم در انتخــاب مدیران، ، 
کارمنــدان، اعضــا، و اشــخاص ثالــث، به ویژه کســانی که ممکن اســت در 
معرض فســاد باشــند. نظارت بر اثربخشــی اجرای آیین نامه قانونی درون 
تشکلی )با همکاری حسابرسی داخلی در صورت لزوم(؛ دریافت، بررسی 
و رسیدگی به گزارش های سوت زنان. مسئولیت نهایی نظارت بر آیین نامه 

و تفویض وظایف خاص مربوط به آیین نامه بر عهده هیات مدیره است.
همچنین هیات مدیره یا کمیته مربوطه )مانند کمیته حسابرســی(، 
باید ارزیابی های دوره ای ریســک و بررســی مســتقل ریســک های فســاد و 
انطبــاق بــا این اصول را انجام دهد و اقدامات یا سیاســت های اصالحی را 

در صورت لزوم توصیه کند.
هیــات مدیــره بــا تکیه بــر گزارش هــای مربوط بــه عملکــرد آیین نامه 
و مدیریــت ارشــد بایــد بــه طــور دوره ای آیین نامه قانونی درون تشــکلی را 
بررســی کرده و اصالحات را بر اســاس نیازهای شناســایی شده، پیشنهاد 
دهــد. درصــورت بروز تغییر عمده در داخل یا خارج ، می توان تنظیمات را 

با یک اقدام موقت انجام داد.

سیاست ها، رویه ها و شیوه های حمایت از رعایت 
اصول مبارزه با فساد

تشــکل های اقتصــادی، بــه عنــوان بخشــی از تالش هــای خــود بــرای 
رعایــت ایــن اصــول، بایــد خــط مشــی هایی را وضــع کننــد کــه چالش های 
پیشــروی تشــکل را برطــرف کنــد. ایــن خــط مشــی ها می توانند بــه عنوان 
بخش هایی از سیاســت مبارزه با فســاد/مبارزه با رشــوه گنجانده شوند و 
یا به عنوان سیاســت های جداگانه تدوین شــوند. این سیاســت ها باید به 

رویه های دقیق برای اجرا مجهز باشد.
زیــر اطمینــان  مــوارد  از  بایــد  اقتصــادی  تشــکل های 

حاصــل کننــد: الف( شــیوه های حاکمیــت داخلی آنها 
منعکس کننده اصول حاکم بر تشکل های اقتصادی 

و اتاق های بازرگانی است. 
گزارش دهــی  و  نظــارت  سیســتم های  ب( 

مناســب، از جملــه حسابرســی مســتقل، را ایجــاد و 
حفظ کنند.

پ( کلیــه تراکنش هــای مالــی بــه انــدازه کافی 
شناســایی شــده و بــه درســتی و عادالنــه در 

دفاتر و ســوابق حســابداری ثبت شــود که 
بــرای بازرســی از ســوی هیــات مدیــره و 
همچنیــن از ســوی حسابرســان موجود 

است.
ت( بــر پرداخت هــای نقدی یا 
نظــارت  غیرنقــدی  پرداخت هــای 
عنــوان  بــه  آنهــا  از  و  می شــود 
اســتفاده  رشــوه  جایگزیــن 
پرداخت هــای  فقــط  نمی شــود. 
نقدی کوچکی که از طریق پول 
نقــد انجام می شــود، بایــد مجاز 

باشد.
ث( هیــات مدیــره کلیــه منابــع قابل 

پرداخت و قابل دریافت را بررسی می کند. 
ج( هیــچ دفتــر اســنادی پیــش از زمان مقرر شــده در قانــون، از بین 

نرود. 
چ( موضوعــات مــادی از جملــه وضــع مالــی، عملکــرد، عضویــت، و 

حاکمیت به مقامات مربوطه، طبق قوانین محلی، افشا می شود.
تشکل های اقتصادی باید تعارض منافع مدیران و کارمندان تشکل را 
نظارت و مدیریت کنند. تعارض منافع ممکن اســت زمانی به وجود بیاید 
که منافع خصوصی یک فرد یا اقوام نزدیک، دوستان یا مخاطبان تجاری او 

از منافع تشکل اقتصادی متفاوت باشد.
هیات مدیره، مدیران و کارمندان باید ملزم شوند که به طور مستقیم 
یــا غیرمســتقیم و یــا از طریق اشــخاص ثالث، منافع مــادی در هر معامله 
یا موضوعی که مســتقیماً بر تشــکل اقتصادی تأثیر میگذارد، را به هیات 
مدیــره اطــالع دهنــد. ضرورت افشــای این موقعیت ها به دلیــل اجتناب از 
آنهــا اســت زیــرا چنیــن اتفاقــی می تواند قضــاوت فــرد در انجــام وظایف و 
مســئولیت هایش را تحت تأثیر قرار دهد. تشــکل های اقتصادی باید یک 
خط مشی تعارض منافع را وضع کنند و از اعضای هیات مدیره درخواست 
و بررســی کننــد. آنــان بابــد تعارض منافع واقعــی یا بالقــوه آن را به دقت 
نظارت و تنظیم کنند و نباید از تعارض منافع دیگران سوءاستفاده کنند. 
عــالوه بــر ایــن، تشــکل های اقتصادی بایــد اعضای خود را تشــویق کنند تا 

سیاست تعارض منافع را اتخاذ کنند.
مقامات دولتی فعلی نباید از سوی تشکل اقتصادی استخدام شوند. 
عالوه براین، اگر فعالیت در نظر گرفته شده یا استخدام یک مقام دولتی 
ســابق مســتقیماً به وظایفی که در طول تصدی آنها بر عهده داشــته یا بر 
آنهــا نظــارت داشــته، مربــوط باشــد، آنها نباید قبل از ســپری شــدن مدت 
معقولی، پس از ترک سمت، مطابق با قوانین محلی، استخدام یا در هیچ 

سمتی مشغول شوند.
تشــکل های اقتصــادی بایــد بــه مدیــران ارشــد، کارکنــان و اعضــا در 
خصــوص فرآینــد گواهینامه های گمرکی راهنمایی و آموزش ارائه دهند تا 
از رعایت قوانین محلی و تعهدات مربوط به حریم خصوصی و حفاظت از 

داده ها اطمینان حاصل کنند.
آئین نامه ها و فعالیت های تشکل های اقتصادی باید مطابق با تمام 
قوانین محلی حاکم بر مشــارکت های سیاســی باشد و به طور مداوم اجرا 

شود.
در کشورهایی که فاقد یک چارچوب قانونی مشخص برای حاکمیت 
مشــارکت های سیاسی هستند، چارچوب حاکمیتی تشکل های اقتصادی 
باید تضمین دهد که هیات مدیره تشکل ها از نظر سیاسی بیطرف باقی 
می ماند و باید در آیین نامه ها یا اســناد حکومتی مشــابه هرگونه کمک به 

احزاب سیاسی، مقامات حزبی و نامزدها را ممنوع کند.
تشــکل های اقتصــادی بایــد اقداماتــی را در حــدود اختیــارات 
خــود اتخــاذ کنند تا اطمینان حاصل کنند کــه کمک های خیریه و 
حمایت های مالی به عنوان ابزاری برای فســاد یا تقلب اســتفاده 
نمی شــود. کمک هــای خیریــه و حمایت هــای مالی باید شــفاف و 

مطابق با قوانین قابل اجرا باشد.
تشــکل های اقتصادی باید یک خط مشــی روشن با کنترل ها 
و رویه هــای معقــول ایجــاد کننــد تــا اطمینان حاصل شــود که 
کمک هــای خیریه فریبنده از ســوی کارکنان یا هیات 
مدیــره آنهــا انجــام نمی شــود. چنیــن کنترل هــا و 
رویه هایــی بایــد شــامل، اما نه محدود به بررســی 
و  درگیــر  ثالــث  اشــخاص  و  ذی نفعــان  دقیــق 
تأییدیه های سطحی مشارکت ها باشد. در بازنگری 
کمک ها به سازمان هایی که در آن مقامات دولتی 
یا افراد دارای ریســک سیاســی درگیر هستند، باید 

دقت ویژه ای به عمل آید.
تشــکل های اقتصــادی، بــه ویــژه ســاختارهای 
تــا  کنفدراســیونی، بایــد اقداماتــی را انجــام دهنــد 
اطمینان حاصل شــود که حمایت داخلی، کمک های 
مالی، یا نفوذ از سوی یک عضو یا مشتری، تعارض 
منافع یا خطر اعتبار برای تشکل، عملیات یا اعضای 

آن ایجاد نمی کند.
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رضا امیدوار تجریشی

دبیرکل هیات امنای خانه صنعت،  معدن و تجارت جوانان ایران

ضــرورت یــک کشــور توســعه یافته توجــه ویــژه به صنعت اســت. 
قطعا توسعه صنعتی می تواند پایه های توسعه اشتغال پایدار را 
فراهم کند طی سال های اخیر رقابت بین کشورها افزایش تولید 
ناخالص داخلی بوده اســت؛ البته این توســعه همراه با صادرات 

کاالهای غیر نفتی همراه است.
کشــور  یــک  نشــانه  اقتصــادی  و  تاریخــی  بزنگاه هــای  در   
توســعه یافته توســعه فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است و 
تا توسعه پایدار اشتغال به وجود نیاید نمی توان از رشدهای دیگر 
صحبتــی برزبــان آورد کــه توســعه اشــتغال نیز با توســعه صنعتی 

همراه است.
 می تــوان الگوهــای مناســبی را بــرای این موضــوع  بیان کرد؛ 
کــره جنوبــی، مالــزی و ترکیه و چین از کشــورهایی هســتند که در 
حمایت از توســعه صنعتی توانســتند توســعه پایدار شغلی را پیدا 
کننــد. صنایــع غذایــی، شــیمیایی و کانی هــای فلــزی ســه صنعتــی 
هســتند کــه می تواننــد برای توســعه یک کشــور حاِئــز اهمیت قرار 
گیرند و همچنین این ســه محور را صنایع که زیر مجموعه صنایع 

کوچک و متوسط است باید پرورش و رشد یابد.
 البتــه ایــن اهــم نبایــد فرامــوش شــود کــه زنجیــره تامیــن و 
آمایش ســرزمینی نباید در ســرمایه گذاری فراموش شــود؛ زیرا اگر 
آمایش ســرزمینی رعایت نشــود قطعا با یک صنعت متورم و یک 

صنعــت ضعیــف مواجــه خواهیــم شــد. نقــش دانش بنیان 
بــودن نیــز می توانــد در کاهــش هزینه هــای تولیــد و 

همچنیــن بهــره وری بــاال بــا رویکرد صــادرات کمک 
شایانی باشد. نباید این موضوع را فراموش کرد 
کــه بازرگانــی، بخــش جدایی ناپذیــری از صنعت 
اســت و ایــن مســاله کــه صنعــت می تواند بدون 
بازرگانــی زنــده باشــد حرفــی بی پایــه اســت؛ لذا 
تولیــد نیــاز بــه فــروش و عرضــه دارد و عرضه در 
بازار داخلی و خارجی زبان و ادبیات خود را دارد. 
رقابت بین کشــورها بســیار تنگاتنگ است. پس 

باید نگاهی به اســتارتاپ ها در توســعه 
صنعتی و ایجاد اشــتغال داشت. 

دولت هــا  بیــن  امــروز  جنــگ 
جنگ اقتصادی برپایه فناوری 
اســت اگر در فنــاوری بتوانیم 
بــه  می توانیــم  برداریــم  گام 

صنعت کمک کنیم.
در دنیا می توان از آمازون 

و  دی جــی کاال  از  ایــران  در  و 
اســنپ یاد کرد که به کمک صنایع 

کوچک و متوســط آمد، یا در صنعت 
خرده فروشــی فروشگاه های زنجیره ای 
نیز نقش به ســزایی داشــته اند به غیر 
از اینکــه ایــن نــوع شــرکت ها ســرعت 

رقابــت و عرضــه محصــول را بــاال می بــرد، می تواند نقــش پایداری 
در اشــتغال را داشــته باشــد. البته حاکمیت و دولت نیز در اصالح 
قوانین باید ســرعت عمل بیشــتری داشــته باشــند برخالف عقیده 
برخــی از صاحب نظــران آینــده ایــران در ایــن حــوزه بســیار روشــن 
اســت. اگر نگاهی به فروش ســاالنه آمازون داشــته باشــیم برغم 
همه گیــری کرونــا 44 درصــد افزایــش داشــته و بــه 10۸.5 میلیارد 
دالر رســیده اســت که می توان گفت: ســهم بسزایی برای صنایعی 
که با این مجموعه کار می کنند، خواهند داشــت. پس برای ایجاد 
اشــتغال پایــدار بایــد توســعه صنعتــی همــراه داشــت؛ البتــه نه با 
شــعار، نــه بــا وعــده و نه بــا یــک میلیون تومــان می توان اشــتغال 
ایجاد کرد بلکه با توسعه صنعت صادرات محور می توان در مسیر 
توسعه یافتگی و دیپلماسی اقتصادی گام مثبت برداشت تا اثرات 
تحریم نیز کمتر شود. در این راستا باید برای سرمایه گذاری جهت 
تعامل با کشورهایی که در تولید ناخالص داخلی باال نقش دارند 
اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. 15 کشــور برتر برخــوردار از باالترین 
تولیــد ناخالــص داخلــی در جهــان در ســال 2022 از کشــورهایی 
هســتند کــه می تــوان نــام بــرد. ایاالت متحــده بــا 20.۸9 تریلیــون 
دالر، چیــن بــا 14.۷2 تریلیــون دالر، ژاپن بــا  5.06 تریلیون دالر، 
آلمان با 3.۸5 تریلیون دالر، بریتانیا با 2.6۷ تریلیون دالر، هند 
بــا 2.66 تریلیــون دالر، فرانســه بــا 2.63 تریلیــون دالر، ایتالیــا با 
1.۸9 تریلیــون دالر، کانــادا بــا 1.64 تریلیــون دالر، کــره جنوبــی با 
1.63 تریلیون دالر، روســیه با 1.4۸ تریلیون دالر، برزیل با 1.44 
تریلیــون دالر، اســترالیا بــا 1.32 تریلیــون دالر، اســپانیا بــا 1.2۸ 
تریلیــون دالر و اندونــزی بــا 1.05 تریلیــون دالر . بایــد بــا این 
کشــورها در تعامل بود؛ البته در مســیر آمایش ســرزمینی 
نیز باید گام برداشت و برای تعامل گسترش شرکت های 

دانش بنیان نیز اقدام شود. 
الزام همکاری در صنعت، نیازمند همکاری مجلس 
و دولــت اســت و گره هــای پیــش رو  هــم اکنــون بایــد 
برداشــته شــود. البتــه آموزش های صنعتــی در مدارس و 
دانشــگاه نیــاز توســعه صنعتی اســت. ورود دانشــگاه به 
صنعــت نیــاز اســت که این اهمیت از طرف دانشــگاه باید 
دیده شــود. در راســتای ایجاد هم افزایی و محور 
وحــدت، بایــد در اندیشــکده های صنعتی 
تدویــن  راهبــردی  نقشــه  فنــاوری  و 
شــایانی  کمــک  می توانــد  کــه  شــود 
باشــد. الــزام نقشــه راهبــردی برای 
رفتارهــای  اعمــال  از  جلوگیــری 
ســلیقه ای در راســتای تغییرات 
اســت  سیاســی  جریان هــای 
ســند  براســاس  بایــد  کــه 

چشم انداز کشور باشد. 

توسعهصنعتی
رویکردیبرایاشتغالپایدار
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»رقابت«
قلبتوسعهپایدار

محمود دودانگه

نایب رئیس شورای ملی رقابت ریاست جمهوری

از ســال 1285 هجــری خورشــیدی کــه وزارت تجارت در 
ایــران تأســیس شــد تــا ســال 1390 کــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت به شــکل کنونی خود درآمــد، بارها دو 
حــوزه تولیــد و بازرگانــی تنیــده در هــم و نیــز بــه فــرادا 
در ساختار اقتصادی کشور ایفاگر مهم ترین نقش بوده 
است. بی قافیه نیست اگر این ترکیب را موتور پیشران 
اقتصاد کشور بدانیم. اقتصادی که پس از تبدیل جنگ 
تحمیلــی جغرافیایــی بــه جنگ تحریمی اقتصــادی، آماج 
منافــذ  از  لکــن همچنــان  بــوده  تجربه هــا  ســخت ترین 
متعددی برای رشد و تنفس خود بهره می برد و به اتکاء 
هوشــیاری های مقــدور، توانســته حیــات خــود را ادامــه 
دهــد کمــا اینکه چنین تهاجم گســترده ای به هر اقتصاد 
مدرنی می توانست به طرفه العینی آن را درهم بریزد. 

قلــب ایــن اقتصاد مفهوم بی بدیــل و مهم »رقابت« 
اســت. اساســا ایــن مفهــوم زیرســاختی رقابــت یــا تقابل 
بــا انحصارگرایــی اســت کــه ارکان در هــم تنیــده صنعت، 
معدن و تجارت را به قواره یک نظم اقتصادی بدل کرده 

و به آن هویت می بخشد. 
»یکــی از مهم تریــن الزامــات توســعه پایــدار و پیش 
شــرط اساســی حصــول رشــد با ثبــات اقتصــادی در عصر 
دانش بنیــان شــدن فعالیت ها و جهانی شــدن فرآیندها، 
وجــود ســاختار ســالم و کارآمــد اقتصــادی و همچنیــن 
ثبــات شــاخص های کالن اقتصادی اســت.« وجود چنین 
فضای رقابتی در اکثر کشــورهای توســعه یافته صنعتی و 
تــازه صنعتی شــده، ضرورتــی اجتناب ناپذیر بــرای تداوم 

ســالمت ســاختار بــازار و بنیان هــای اساســی اقتصــاد 
است.

حوزه صنعت، معدن و مشخصا تجارت نیز 
بــه این اکســیژن خالــص نیاز دارد تــا بتواند در 

این فضا تنفس کند. 
رقابت پذیــری اقتصــاد در ســطح ملــی به 
معنای توانایی یک اقتصاد در حفظ یا افزایش 
بــه  و  جهانــی  بازارهــای  در  صــادرات  ســهم 

موازات آن حفظ یا ارتقای ســطح زندگی 
شهروندان در درازمدت است. 

در نقطه مقابل رقابت 
تمرکــز  پدیــده   ، پذیــری 
وانحصــار قــرار دارد کــه 
ماهیتــا مانــع بهره وری 
بعضــا  و  کارآمــدی  و 
در  فســاد  مــروج 
غیــر  اقتصادهــای 
غیــر  و  شــفاف 

رقابتــی اســت بــه همیــن دلیــل در بســیاری از کشــورها، 
اصلی تریــن راهــکار مبــارزه بــا انحصــار وتبعــات منفــی 
قوانیــن  و  نهادهــا  اســتقرار  در  صرفــا  را  آن  از  ناشــی 
ســاختاری مرتبط با توســعه رقابت پذیری می دانند. این 
اســتدالل شــفافی اســت از ضــرورت تانــی بــه مرکــز ملی 
رقابــت و عملکــرد ویــژه آن در ســال های اخیــر کــه تجلی 
آن در غربــال حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت از نیل به 

انحصارگرایی است. 
در هر زیرشاخه از این 3 حوزه کالن، نادیده گرفتن 
مفهــوم رقابــت و تعلــل در مبــارزه بــا انحصارگرایی منتج 
بــه آثار مخربی شــده اســت کــه نمود آن 
در اقتصــاد کالن بــه حــد اعال قابل 

رصد است. 
صنعــت،  حــوزه  فعــاالن 
معــدن و تجــارت پیشــقراوالن 
ایــن جنــگ تحریمــی هســتند. 
ایــن  تمــام ســختی ها  کنــار  در 
اســت  حماســه ای  یــادآور  روز 
تاریــخ ارزش آن  کــه  ایشــان  از 
خواهــد  صحــه  را 

گذاشت. 
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تلخیکابوسعمیقایران
درآرزویشیرینصنعتیشدن

کلیتی از ســوگیری های درازمدت که بتواند در یک ســرزمین، صنعت 
را در اقتصــاد موجــه جلــوه دهــد، معمولی تریــن تعریــف از توســعه 
صنعتــی اســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر صنایع و فنــون در یــک جامعه 
توانســتند، ارزش افزوده ایجاد کنند و اشــتغال و تولید را به ارمغان 

بیاورند می توان گفت توسعه صنعتی صورت گرفته است.
چــه چیز مانع چنین امری می شــود؟ روشــن اســت. هــر آنچه بر 
ســر راه تولیــد و اشــتغال و خلــق ارزش افــزوده مانــع ایجــاد کنــد ضد 
توسعه صنعتی است. در حقیقت به تعبیر اهل فن »مفهوم توسعه 
صنعتــی، مســیر و مرحلــه ای از توســعه اقتصــادی اســت که سیاســت 
صنعتــی به عنــوان نقشــه راه در الیــه ای پایین تــر، ابزارهــا، بودجــه، 
ملزومــات و تاکتیک هــای اجرایــی ایــن مســیر را مشــخص می کنــد. در 
واقــع ایــن راهبرد، شــامل همه سیاســت های صنعتی، تجــاری، ارزی، 
پولی و مالی است که به صورت هماهنگ و موزون در راستای اهداف 
اســتراتژی توســعه صنعتــی چــون تقویــت رقابت پذیــری بین المللــی، 
نوســازی ســاختار صنعتی، ایجاد مزیت های نســبی، تغییرات مطلوب 

اجتماعی و سیاسی و ... تدوین می شود.«
دهه 50 میالدی در آمریکا و اروپا برای تولید و اشــتغال دورانی 
مهــم محســوب می شــود، چراکه صنعتگــران تالش می کردنــد با مدلی 
از اقتصاد دولتی، بســترهای توســعه صنایع مختلف را مهیا سازند که 
البتــه تــا حــدود زیــادی هم در این راســتا موفــق عمل کردنــد و خود را 
برای دیگر کشــورهای رو به توســعه به مدلی برای پیشــرفت و ارتقای 

اقتصادی مبدل ساختند.
غــرب در دهه هــای 50 و 60 بــه خوبــی در یافتــه بــود که توســعه 
صنعت و دانش تکنولوژیک برای تولید و خدمات و فروش و صادرات 
هرچــه بیشــتر آن اقتضائاتــی دارد کــه نمی توان از آن چشــم پوشــید. 
بنابرایــن بسترســازی و ایجــاد زیرســاخت های توســعه صنعتــی اولیــن 
کاری بــود کــه غــرب تکنولوژیــک بــه آن متمایــل شــد؛ امــا ایــن اتفــاق 
در بســیاری از کشــورها کــه فقــط تمایلــی ظاهری به ارتقــای اقتصادی 
داشتند، نیافتاد و این کشورها همواره واردکننده و عقب افتاده باقی 
ماندنــد و کاالی تولیــدی بــرای هــر جامعــه ای یــک نیاز مبرم محســوب 

می شد که کشورها نمی توانستند بدون آن زندگی کنند.
اقتضائــات توســعه صنعتــی در ایــران هرچنــد از دوران قاجــار 
و اساســا در زمــان صــدارت امیرکبیــر خــود را نشــان داد؛ امــا اقتصــاد 
فرمایشــی و دســتوری نگذاشــت، الفبــای توســعه بــه آن شــکل که در 
مغــرب زمیــن وقــوع یافتــه بود در این ســوی دنیا نیز شــکل بگیرد. در 

دوران رضاخان توســعه راه ها و جاده ها و همچنین راه آهن به عنوان 
یــک زیرســاخت عملیاتــی شــد. کارخانه هــای تولیــدی یکــی یکــی خلق 
شدند و کار و تولید شکل گرفت؛ اما بخش قابل توجهی از تحلیلگران 
این اقدامات را ناکافی دانستند، چراکه از منظر آنان  توسعه صنعتی 
در صورتی شــکل می گرفت که تجار و بازرگانان در این بســتر تشــویق 
به فعالیت شوند و اقتصاد صادراتی را طبق نظر بازار و مشتری فعال 
کننــد. حــال اینکــه در ایران نبــض بازار همواره در دســت دولت بود و 
ایــن الگــو البتــه تــا دهه هــای کنونی ادامــه یافته و درِ توســعه صنعتی 
همچنــان بر همان پاشــنه که نهادهــای دولتی می خواهد، می چرخد و 
روشن است که در چنین ساختاری تولید عمال آن گونه که باید ایجاد 
ثروت نمی کند یا دست کم این خلق ثروت به جیب مردم نمی رود که 

از آن در راه رفاه خود استفاده کنند.
بســیاری از کنشــگران حوزه اقتصاد صنعتی در ایران معتقدند تا 
دهه چهل خورشیدی سیاست گذاری صنعتی خاصی به صورت فراگیر 
وجود نداشــت و فقط از دهه 1340 سیاســت های برنامه دوم عمرانی 
بــه صــورت متــوازن مــورد توجه قرار گرفــت و البته بــا چالش هایی نیز 
مواجــه شــد؛ به ویــژه در طــول برنامه هــای ســوم تــا پنجــم عمرانــی که 
چنــدان موفقیت آمیــز نبــود. در ایــن دوران، صنایــع ســنگین فلــزی، 
شیمیایی، مکانیکی و تاحدودی الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفتند 
و بــه ســبب الگوبــرداری از سیاســت های جایگزینــی واردات، نــه تنهــا 
مجالــی بــرای پرداختــن بــه راهبردهــای توســعه صنعتــیِ رقابت پذیر و 
صادرات گــرا فراهــم نشــد، بلکه شــوک نفتی اول و ســرریز درآمدهای 

ارزی، فقط واردات را گسترش داد.
نفت در این میان نه تنها به نعمت تبدیل نشد که آن را نقمت 
دانســتند. ســال ها پیش ژورنالیست های حوزه اقتصادی ایران بر این 
بــاور قــرار گرفتنــد کــه تکیه بیش از حــد بر درآمدهای نفتی براســاس 
اثراتــی کــه نتیجه ای جز بازماندن از رقابت های جهانی در پی نداشــته 
است و باعث و بانی همه مصیبت های عدم توسعه صنعتی در ایران 
شــد. آنان معتقد بودند ) و هســتند( که  شــاخص های مختلفی که از 
سوی موسسات معتبر بین المللی که در مورد کشورهای مختلف ارائه 
می شود به وضوح آثار منفی اقتصاد تک بعدی ایران را نشان می دهد.
نزدیک به ۸ سال پیش شاخص رقابت صنعتی ایران که در میان 
136 کشــور جهــان اندازه گیــری می شــود، 59 و شــاخص رقابت پذیری 
جهانی ایران که در میان 144 کشور اندازه گیری می شود، ۸3 ارزیابی 

تجــارت  توانمنــدی  شــاخص  اســت.  شــده 
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کشــورها در بیــن 13۸ کشــور رتبــه ایــران در ایــن شــاخص 131 اعــالم 
شــده، رتبــه شــاخص توســعه انســانی ایــران از میــان 1۸۷ کشــور ۷5 
ارزیابی شده، شاخص آزادی اقتصاد 1۷3 بین 1۸6 کشور و در نهایت 
رتبه ایران در رانت و فساد 136 بین 1۷4 کشور گزارش شده است.

تاســف بارترین بخش قضیه این اســت که این وضع همچنان در 
کشــور مــا مســلط اســت و طبیعی اســت کــه نمی توانیم شــاخص های 

قوی تری را از آن خود سازیم.
جایــگاه ایــران در شــاخص رقابت پذیــری جهانــی طــی ســال های 
2010 تــا 2019 کــه توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســال 
9۸ منتشر شده است، نشان می دهد که اوضاع اصال آن طور که باید 
پیش نمی رود و ایران  همچنان راه های رفته را از سر می گیرد و نتیجه 

درخوری حاصل نمی کند.
  

آرزوی صنعتی شدن در ایران به دلیل اقتصاد دستوری و تسلط 
انحصــار دولتــی، شــاخص های فاجعه آمیــز تــورم، بــی ثباتــی نــرخ ارز، 
سودهای کالن بانکی و هزار و یک مانع دیگر نفسی برای تولید باقی 
نگذاشته است. از سوی دیگر ارتباط نداشتن با دیگر کشورهای جهان 
و در نهایــت تحریم هــای بنیــان برافکن مانعی بســیار بســیار بزرگ در 

برابر توسعه صنعتی ایران  ایجاد کرده است.
ایران بدون اینکه بداند، توسعه صنعتی اقتضائاتی دارد که تنها 
از راه قانون و نه دســتور که در طول اجرا به انواع و اقســام فســادها 
دچــار می شــود، همچنــان بــر ایــن تصــور اســت کــه بــا بهبــود فضــای 

کســب وکار می توانــد رشــد و توســعه اقتصــادی خــود را محقق ســازد. 
نســخه هایی کــه نهادهــای حاکمیتــی تاکنــون بــرای صنعــت و اقتصــاد 
پیچیده اند راه به هیچ دهی نبرده و عمال کالف ســردرگم رشــد تولید 
و صادرات را پرگره تر کرده اســت.بنابراین بنظر می رســد این اقتصاد 
که گرفتار چنبره ســودجویان و ســوداگران است، هرگز با فرمول های 
از پیــش ســاخته شــده در اتــاق های فکــر دولتی نمی توانــد از تند باد 

حوادث در امان بماند. 
امــروزه بیشــتر نظریه هــای مــدرن اقتصــادی بــر ارتقــای ظرفیــت 
نــوآوری و توســعه فنــاوری به ویــژه در صنعــت و معــدن تأکیــد خاصــی 
ماننــد  مختلــف  منظــور، سیاســت های صنعتــی  ایــن  بــرای  و  دارنــد 
حمایت هــای مالــی،  استانداردســازی،  پروژه هــای پژوهــش مشــترک،  
انتقــال فنــاوری و همکاری میان شــرکتی را بــه کار می گیرند. در چنین 
شرایطی سو مدیریت و فساد عمیق اقتصادی نیز باعث شده است از 
حصول توان های تکنولوژیک محروم بمانیم و بنابراین هرگونه تئوری 
بافی از سوی نهادهای دولتی راه به جایی نخواهد برد. تلخی کابوس 
عمیــق ایــران در آرزوی شــیرین صنعتی شــدن حاصل همــه آن چیزی 
اســت که تاکنون نصیب ما شــده اســت. بی شــک برای برون رفت از 
چنین کابوســی باید آســتین همت را باال زد. کار نشــد ندارد، مشروط 
بــر اینکــه یــک بار برای همیشــه آن را از تــه دل بخواهیم و از آن برای 

دلخوشی خود رویا خلق نکنیم.

نمودار رتبه ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در شاخص رقابت پذیری در سال 2019-2020
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مسعود جمالی

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان

نیــاز بــه انــرژی را می تــوان یکــی از مهم تریــن  پیش نیازهایــی کــه 
صنایــع مختلــف بــرای پیشــرفت و توســعه دارند، دانســت. نیازی 
کــه در صــورت عــدم تامین و یــا تامین ناپایدار می تواند مشــکالت 

بسیاری را برای صنایع ایجاد کند.
این مهم در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان اصلی ترین 
جنبه تولید شــناخته می شــود و از این رو نقش بســیار پر اهمیتی 

در هزینه تمام شده تولید دارد.
بــا وجود این طی ســال های گذشــته در کشــور مــا کمبود برق 
در سبد انرژی صنایع بیش از پیش خودنمایی می کند. کمبود برق 
در کشور ما موضوعی تازه نیست، اما گذر زمان به آن شدت داده 
اســت و می دهــد؛ چراکــه در این ســال ها متاســفانه بــه دلیل نبود 
سرمایه گذار بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت برق و کمبود 
ســرمایه های دولتــی، تولیــد بــرق بــه میــزان قابــل توجهــی افزایش 
نداشــته اســت. در این حال مصرف برق به واسطه رشد جمعیت و 

پیشرفت های تکنولوژیک، لحظه به لحظه افزایش می یابد.
کارشناسان بر این باورند که نبود بازار آزاد برای فروش برق و 
قیمت های دستوری و همچنین خرید تضمینی برق از سوی دولت 
با پرداخت های طوالنی مدت، موجب شده است که سرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی وارد ایــن حــوزه نشــوند و ســرمایه گذاران بخــش 
دولتی هم که در سال های گذشته بیش از هر زمانی دچار کمبود 

اعتبار بوده اند و سرنوشت مشخصی دارند.
عامل دیگری که بر کمبود برق دامن می زند، مستهلک شدن 
نیروگاه هــای حرارتــی تولیــد بــرق اســت. گفتــه می شــود؛ متوســط 
راندمــان نیروگاه هــای کشــور چیــزی در حــدود 30 درصــد اســت و 
تولیــد بــرق بــا ایــن راندمــان خــودش نوعی اتــالف انرژی محســوب 

می شود.
اســتقرار نکــردن نیروگاه هــای جدیــد در کنار کاهــش راندمان 
نیروگاه هــای بــرق در جریــان کار پــازل کمبــود بــرق را همــراه بــا 
عواملــی همچــون کاهــش ســطح آب ســدهای کشــور بــرای تولیــد 
برق هیدروالکتریک و نبود یک ســازوکار مشــخص برای تولید برق 
تجدیدپذیــر، در کشــور تکمیــل کرده اســت و به نظر می رســد، حل 
این مشکل با وجود راهکارهای سهل، چندان در دسترس نیست.

این کمبود برق آسیب هایی جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد 

می کنــد کــه از مهم ترین آن ها می توان به ایجاد چالش برای بخش 
تولید اشاره کرد.

قطعی برق در طول روزهای کاری و آســیب های وارد شــده به 
دســتگاه های صنعتی در پی قطعی و نوســان برق، حداقل ضرباتی 

است که کمبود برق به صنایع وارد می سازد.
از این رو شاهد آن هستیم که در گزارش سهولت کسب وکار 
بانــک جهانی، رتبه ایران در شــاخص دسترســی بــه برق در گزارش 
بازبینــی نشــده 2019 معــادل 10۸ و در گــزارش 2020 معــادل 113 
ارزیابــی شــده اســت، مراحل دسترســی به برق در ایــران برای اخذ 
انشــعاب برابــر بــا 6 مرحلــه و مــدت زمان ۷۷ روز اســت، همچنین 
هزینه صرف برق از درآمد سرانه، ۷.46 درصد عنوان شده است.

ایــن درحالــی اســت کــه مقایســه مولفه های نماگر دسترســی 
به برق ســال 2020 میالدی ایران با منطقه منا و کشــورهای عضو 
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی نشــان می دهــد کــه بهترین 
عملکــرد در تعــداد مراحــل، 3 مرحلــه، مدت زمــان 1۸ روز و هزینه 

صفر است.
حــال بمانــد کــه مفروضات بانــک جهانی در ایــن نماگر اتصال 
برق به  صورت دائمی و برای همیشه است. در نتیجه از سال 2021 
قطعی هــای انشــعابات صنعتــی و خانگــی بــه دلیــل مشــکل کمبود 

برق می تواند مشکالت زیادی در ارزیابی این شاخص ایجاد کند.
از محیــط کســب وکار و گزارش هــای بانــک جهانی کــه بگذریم 
یکــی از وظایــف حاکمیت تامین پایدار انرژی برای صنایع اســت که 
متاسفانه از نظر پایداری به رغم تاکید و نام گذاری سال های اخیر 

با محوریت تولید با مشکالت زیادی مواجه هستیم.
حــال بایــد بــه ایــن موضــوع پرداخت کــه چگونه می تــوان این 
تعارض آشــکار را مدیریت کرد؟ آیا وضعیت خشکســالی و کاهش 
تولیــد بــرق آبی قابل پیش بینی نبود؟ چرا ســرمایه گذاری مناســب 
برای توسعه زیرساخت های تولید برق خورشیدی و بادی )متناسب 
بــا افزایــش مصــرف( کــه مناطــق مســتعد فراوانــی در کشــور داریم 
انجام نشــده اســت؟ درحالی که در تامین انرژی صنایع با مشــکل 
مواجــه بودیــم، چرا مجوزهای فارم هــای ارز دیجیتال صادر کردیم؟ 
بــه چــه علــت صنعــت برق در ایــران دچار زیــان عملیاتی اســت؟ و 
هــزاران ســوال دیگــری کــه در ذهــن هــر تولیدکننــده و صنعتگــری 

بی پاسخ مانده است.
پاســخ به این ســواالت می تواند همان قدر که پیچیده اســت، 

دسترسیبهبرقپایدار
ازرویاتاواقعیت

48



ســهل نیــز باشــد. موضــوع خشکســالی و کاهــش ســرمایه گذاری، 
اموری نیســتند که به صورت ناگهانی اتفاق افتاده باشــند و روندی 
مزمــن را طــی کرده انــد تا بــه مرحله بحرانی برســند؛ اما متاســفانه 
بخش مدیریت کشور مانند همیشه در انتظار بروز بحران می ماند 
تــا آن را مدیریــت کنــد و هیــچ اقدامی در راســتای پیشــگیری از آن 

انجام نمی دهد.
در خصــوص بــرق تجدیدپذیــر نیــز متاســفانه بایــد گفــت کــه 
کوته نگری سیاست های تولید برق موجب شده است که هیچ گاه 
این حوزه پیشــرفت نکند. متولیان امر در پاســخ به این کاســتی به 
ســادگی می گوینــد کــه کشــور ما تا ســال ها نفــت و گاز دارد و فعال 
نیــاز چندانــی بــه تولیــد برق تجدیدپذیــر ندارد و استدالل شــان هم 
ایــن اســت کــه هزینه اولیه بــرق تجدیدپذیر بیشــتر از برق حرارتی 

است.
حــال آن کــه همــه ما می دانیم که تنها هزینه اولیه تولید برق 
تجدیدپذیــر از بــرق حرارتــی بیشــتر اســت و در زمینــه هزینه هــای 
جاری، برق تجدیدپذیر بســیار کم هزینه تر اســت. حال پرسش این 
اســت کــه آیــا آینده نگــری و دغدغــه الزم بــرای تحقــق ایــن امــر در 

مدیران کشور وجود دارد؟
هــم  حرارتــی  نیروگاه هــای  زیان دهــی  مســاله 

کــه امــری مشــخص اســت. راندمــان 30 درصــدی 
یــک نیــروگاه، بــه این معنی اســت کــه ۷0 درصد 
از ســوخت تزریــق شــده بــه آن تبدیــل بــه دود 
مخاطــرات  ایجــاد  عالوه بــر  و  می شــود  گرمــا  و 
جــاری  هزینــه  درصــد   ۷0 زیســت محیطی، 
تامیــن ســوخت را هــدر می دهــد. در ایــن حــال 
قیمت گذاری دســتوری برق و صادرات ارزان آن 
به کشورهای همسایه موجب می شود که دخل 
و خــرج نیروگاه هــا همخوانــی نداشــته باشــد و 

در چنیــن شــرایطی زیان دهــی امری 
عادی است.

هــدر  ایــن  بــر  عــالوه 
انــرژی  حامل هــای  دادن 
گاز،  قبیــل  از  کشــور 
گازوئیــل و حتــی مــازوت 
بــا  نیروگاه هــای  در 

راندمان پایین، آینده تامین انرژی کشــور به خطر انداخته اســت و 
کشور ما با وجود این که یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را در 

بر دارد، با کمبود گاز نیز مواجه شده است.
با وجود این، سیاست های مدیریت انرژی و به خصوص برق 
همچنان بر همان پاشــنه می چرخد و هر ســال مدیران وزارت نیرو 
بــا چهره هــای متفاوت، همان بیانات تکــراری را به زبان می آورند و 
از مــردم خواهــش می کننــد که کمتر مصــرف کنند و همچنان هیچ 
قــدم اســتواری در راســتای افزایش تولید و افزایــش راندمان تولید 

برق برداشته نمی شود.
در ایــن بیــن آســیب های اصلــی بــه بدنــه تولیــد کشــور وارد 
می شــود؛ تولیــد کــه متاســفانه در کشــور مــا بــا موانــع بســیاری 
روبه روســت، بــا کمبــود انــرژی بیش از پیش آســیب پذیر می شــود 
و در هیمــن حــال قطــع بــرق نــه تنها بــر افزایش قیمت تمام شــده 
کاال از طریق افزایش میزان ضایعات و افزایش هزینه های ســربار 
جذب نشده واحدهای تولیدی تاثیر می گذارد بلکه از نظر عملکرد 
عملیاتــی و بهــره وری بــه شــدت به واحدهای صنعتی آســیب زده و 

زمان تحویل سفارشات را هم دستخوش بی نظمی می کند. 
در نهایت می توان این گونه توضیح داد که ناپایداری در 
تامین برق صنایع به معنی افزایش قیمت کاال در سبد 
مصرف کنندگان به واسطه افزایش هزینه های تولید 
می شود. این در شرایطی است که ناپایداری شبکه 
توزیــع انــرژی، موجــب کاهش تولید نیز می شــوند 
کــه این مســاله بازارهای کاالیــی را نیز تحت تاثیر 
قــرار داده و از طرفــی دیگر به مصرف کننده فشــار 
وارد می کنــد. بمانــد کــه رویــا شــدن دسترســی بــه 
انــرژی پایــدار بــرای صنایــع، تولیدکننــدگان را نیــز 
بیــش از پیــش بــه ســمت خــروج از عرصــه تولیــد 
ســوق می دهنــد و کســب وکار را در کشــور بــه 
دشــوارترین حالــت ممکــن تبدیــل 

می کنند.
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تورم هــای ســال 1401 بــا نــام جراحــی اقتصــادی بــه قــدری افزایش 
یافتــه اســت کــه بــا افزایــش 5۷ درصــدی حقوق ها نیز مــردم توان 
اجــاره مســکن را هم ندارند چه برســد به مایحتــاج روزانه. کاهش 
قــدرت خریــد و مشــکالت تولیــد در واقــع نشــات گرفتــه از اجــرای 
سیاست های بودجه ای و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار 

است. 
آثــار سیاســت های بودجــه ای از جانــب تغییــر نــرخ ارز مبنــای 
محاسبه ارزش گمرکی، منوط شدن جوایز صادراتی و گره زدن آن به 
بازگشــت دالرهــای صادراتی، حذف معافیــت مالیاتی صادرکنندگان 
مواد خام و نیمه خام، سیاســت تخصیص ارز ترجیحی یا حذف آن، 
همچنین افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه ها نشان از آسیب های 

بزرگ اقتصادی دارد.
صنایــع و تولیدکننــدگان ایرانــی در ســال 1401 هــم از ناحیــه 
بودجــه به عنــوان برنامــه مالــی ســاالنه دولــت و هــم از مســیر نــرخ 

دستمزد مصوب نیروی کار مشکالتی جدی خواهند داشت.
ایــن دو سیاســت کالن حکایــت از»افزایــش نــرخ ارز مبنــای 
محاسبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز ارز«، »منوط   شدن 
معافیت هــای مالیاتــی و جایزه های صادراتی به بازگشــت ارز حاصل 
از صــادرات«، »حــذف معافیــت مالیاتــی صادرکننــدگان موادخــام 
و نیمه خــام«، »حــذف ارز ترجیحــی«، »افزایــش فشــار مالیاتــی بــر 
بنگاه های اقتصادی خصوصی« و »آثار تعیین نرخ حداقل دستمزد 

شورای عالی کار بر بخش تولید« دارد.

تصمیمات بودجه    ای دولت و تاثیرات آن بر تورم
تصمیمــات بودجــه    ای دولت در ســال1401، از جهات گوناگونی 
بــار هزینــه    ای بر بخش های تولیدی و مولد اقتصادی کشــور تحمیل 
کــرده و می کنــد و از ایــن گــذر، بــر شــرایط تورمــی و رکــودی اقتصــاد 

کشور دامن خواهد زد. 
تغییر نرخ ارز مبنای محاســبه ارزش گمرکی، از یک ســو درآمد 
دولت را افزایش می دهد و از سوی دیگر، به واسطه افزایش سطح 
قیمت هــا و به    تبــع آن کاهــش قــدرت خریــد، آثــار رفاهــی منفــی بر 
اقشار آسیب    پذیر و بخش    های مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در 
صــورت اجــرای این تصمیم، قیمت کاالهــای وارداتی و داخلی اعم از 
کاالهای مصرفی نهایی، کاالهای سرمایه    ای و ماشین    آالت، کاالهای 
واســطه    ای و نهاده    هــای خــط تولیــد و... افزایــش شــدیدی خواهنــد 
یافــت. همچنیــن، به واســطه ایــن جهش قیمتی معضل ســرمایه در 

گردش تولیدکنندگان وخیم    تر از قبل خواهد شد.

عــالوه بــر ایــن چــون مالیات ارزش افــزوده نیز بر مبنــای ارزش 
گمرکــی اخــذ می شــود، میــزان مالیــات ارزش افــزوده ایــن کاالها نیز 
افزایــش خواهــد یافــت کــه خــود جریــان تورمــی جداگانــه    ای ایجــاد 

خواهد کرد.  
نکته دیگر اینکه اجرای این مصوبه حجم منابع ریالی موردنیاز 
برای ترخیص کاالها را افزایش می دهد و در مواردی که ترخیص    ها 
اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به نظام بانکی 

هستند که خود هزینه تامین مالی تولید را افزایش خواهد داد.
منوط  شــدن معافیت هــای مالیاتــی و جایزه هــای صادراتــی بــه 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات نیــز نکتــه دیگری اســت که باید به 
آن توجــه شــود. بــر ایــن اســاس٬ هرگونه نــرخ صفــر و معافیت    های 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات، همچنین 
اســترداد مالیــات و عوارض قانــون مالیات ارزش    افــزوده، در مواردی 
کــه ارز حاصــل از صــادرات طبــق مقــررات اعالمــی بانک مرکــزی بــه 
چرخه اقتصادی کشــور برگردانده نشــود، قابل اعمال نخواهد بود و 
پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط 
به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات 

به چرخه اقتصاد کشور است.
اصوال تداوم تولید بدون استفاده از منابع ارزی برای واحدهای 
تولیــدی امکان    پذیــر نیســت و ایــن واحدها از این منابــع برای تامین 
مــواد اولیــه و پرداخــت هزینه    های تولید اســتفاده می کنند. در عین 
حــال، بایــد در نظــر داشــت کــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، 
در شــرایط تحریمــی، فرآینــدی پیچیــده اســت و برای همــه کاالهای 
صادراتی یکســان نیســت. به    عنوان مثال، صنعت پتروشیمی امکان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کمتر از دو ماه دارد و در مقابل 
صنعتی مانند فرش که عمدتا به    صورت اعتباری به فروش می    رسد، 
فرصتی حداقل یک ساله برای بازگشت ارز نیاز دارد یا فرآیند زمانی 
صــادرات مــواد معدنی به    خصوص کنســانتره ســرب و روی به دالیل 
فنــی در حــدود 6مــاه بــه انجام می    رســد. بنابراین، بــه دلیل ماهیت 
متفــاوت فعالیت    هــای صادراتــی و نیز تفــاوت در مقاصــد صادراتی، 
الزم اســت کــه بــا توجــه به نــوع کاالهــا و خدمــات صادراتی تصمیم 

الزم اتخاذ شود.
مــورد دیگــر اینکــه در قانــون بودجــه ســال 1401، ایــن اختیــار 
بــه دولــت داده شــده اســت تــا به تشــخیص خود نســبت بــه حذف 
یــا تــداوم سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی اقــدام کنــد. در صــورت 

حــذف یکبــاره ارز ترجیحی، 
انتظــار افزایــش چندبرابری 
ســرمایه در گردش موردنیاز 

بحرانافزایشقیمتتمامشدهو

کاهشقدرتخرید
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تولیدکننــدگان ایــن کاالها وجود دارد. با وجود اخطارهای پی در پی 
کارشناســان بــاز هم دولــت به صورت یکباره ارز ترجیحــی را از بازار 

حذف کرد و شوک بزرگی به تولید این محصوالت وارد شد.
اتفاقــات جهانــی نیــز بــه تورم کنونــی دامن زد کــه از جمله آن 
می توان به افزایش جهانی قیمت کاالهای اساســی به دلیل بحران 

اوکراین اشاره کرد.
افزایــش فشــار مالیاتــی بر بنگاه هــای اقتصــادی خصوصی نیز 
دیگر سیاست دولت بود. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی در الیحه 
بودجــه 1401، گویــای ایــن واقعیت اســت که مالیات بر شــرکت های 
غیردولتی در الیحه پیشنهادی نسبت به رقم متناظر در سقف دوم 
قانــون بودجــه 1400، رشــد 146درصــدی را ثبــت کــرده و مالیــات بــر 
کاال و خدمــات نیــز در الیحــه بودجه پیش رو نســبت به رقم متناظر 
در ســقف دوم قانون بودجه ســال گذشــته، بیش از 65درصد رشــد 
کرده است. بنابراین با استناد به آمار و ارقام فوق    الذکر، این نتیجه 
حاصل می شــود که فشــار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از 

ناحیه درآمدهای مالیاتی بر دوش فعاالن اقتصادی است.

آثار مصوبه حداقل دستمزد بر هزینه های تولید
آثار مصوبه حداقل دســتمزد شــورای عالی کار بر بخش تولید 
نیــز نبایــد از دیــده پنهــان بماند. شــورای عالــی کار، به    عنــوان مرجع 
قانونــی تعییــن حداقــل دســتمزد، در ســال جاری، افزایــش حــدود 
5۷درصــدی حداقــل دســتمزد را مصــوب کــرده اســت. بایــد در نظــر 
داشــت که نرخ حداقل دســتمزد تعیین شده، نرخی نیست که همه 
بنگاه    هــا توانایــی پرداخــت آن را داشــته باشــند و در کنار فشــارهای 
ناشــی از سیاســت    های بودجــه    ای، ایــن مقــدار افزایــش در حداقــل 
دســتمزدها، فشــار مضاعفــی بــر بنگاه    هــای کاربــر تحمیــل خواهــد 
کرد.نرخ هــای باالی حداقل دســتمزد، باعــث کاهش تقاضای نیروی 
کار توســط بنگاه و به    تبع آن افزایش بیکاری شــد. این در شــرایطی 
اســت که بیکاری، یکی از معضالت اقتصاد ایران به شــمار می رود، 
افزایش    هــای نامتعارف، ممکن اســت بــه عدم تمدید قرارداد از طرف 
کارفرما یا توافقات پنهانی بین کارفرما و کارگر منجر شود و در این 
صورت کارگر برای حفظ شــغل خود، مجبور به قبول شــرایط جدید 
شــود. همچنیــن، در بخش    هــای کاربر، افزایش هزینه ها به    واســطه 
افزایش هزینه دستمزد نیروی کار، باعث افزایش قیمت تمام شده 
کاالها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه تعیین حداقل 
دستمزد، تکافوی هزینه    های ضروری زندگی کارگران را نکند، منجر 
به کاهش عرضه نیروی کار می شود یا در صورت باقی ماندن نیروی 
کار، باعــث ســرخوردگی، کاهش انگیزه کارگــران و کاهش بهره    وری 

آنها خواهد شد.
مقایســه رشد حداقل دســتمزد و حداقل دریافتی کارگران هم 
بــا تــورم ســال قبل و هم با تورم ســاالنه، گویای این واقعیت اســت 
که حتی در سال های دشوار اقتصادی که هم پدیده رکود تورمی در 
اقتصاد کشــور تعمیق شــده و هم بر فشــارهای ناشــی از تحریم    ها 
افزوده شــده، سیاســتگذار تالش کرده با افزایش حداقل دســتمزد، 
قــدرت خریــد کارگــران را حفظ کنــد. تحلیلی که مرکــز پژوهش    های 
اتــاق بازرگانــی ایــران ارائــه کــرده اســت، نشــان می دهد کــه حداقل 
دســتمزد )اســمی( بــر شــاخص قیمــت تولیدکننــده )PPI( اثر مثبت 
دارد. برآوردهای انجام شــده از ســوی معاونت توســعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســال 139۷، نشــان 

می دهد که با یک درصد افزایش حداقل دســتمزد )اســمی( به میزان 
2/ 0درصــد شــاخص قیمــت تولیدکننــده افزایــش خواهــد یافت. بر 
این اســاس می    توان گفت که افزایش 5۷درصدی حداقل دســتمزد 
بــا فــرض ثابت مانــدن ســایر عوامــل باعــث خواهــد شــد تا شــاخص 
قیمت تولیدکننده به میزان 4/ 11درصد رشد یابد؛ بنابراین می    توان 
گفــت کــه افزایش حداقل دســتمزد می    تواند طــرف عرضه اقتصاد را 

تحت تاثیر قرار دهد.
در نهایــت اینکه بررســی ســاختار صنعتی کشــور نیــز حاکی از 
ســهم 92درصــدی بنگاه هــای کوچــک و متوســط با حــدود 50  درصد 
ســهم اشــتغال اســت. ایــن بنگاه    هــا در دهه گذشــته نقطــه اصابت 
نهایــی کاهــش تقاضــای کل، نوســانات نــرخ ارز و تحریــم مبــادالت 
مالــی و تجــاری و نیــز قطــع زنجیــره ارزش حاصل از کرونــا بوده    اند. 
همچنین، این بنگاه    ها در مقابل شوک    های مالی و محیطی همچون 
جهش دســتمزد به شــدت آســیب    پذیرند و انتظار می رود به    واســطه 
اجرای سیاســت افزایش 5۷درصدی در حداقل دســتمزدها، تعدیل 
نیــروی کار را در دســتور کار قــرار دهنــد. از دیگــر آثــار ایــن تصمیم، 
تشــدید اشــتغال غیررســمی و همچنیــن آســیب شــدید دهک    هــای 

پایین درآمدی خواهد بود.

پیش بینی کاهش 60 درصدی قدرت خرید
در حالیکــه ســبد معیشــت خانــوار در ایــران، 9 میلیــون و 400 
هزار تومان ارزیابی شــده اســت، به گفته کارشناســان اقتصادی، با 
درنظر گرفتن تفاوت آن با سطح دستمزدها در انتهای سال گذشته، 

۷0 درصد جامعه ایران زیر خط فقر به سر می برند.
بــا وجود اعالم دولت ســیزدهم مبنی بــر افزایش فروش نفت 
و همزمــان، افزایــش بهــای جهانــی نفــت پــس از حملــه روســیه بــه 
اوکرایــن، خبرگــزاری ایلنــا، در گزارشــی که فروردین منتشــر کرد، به 
نقــل از یــک کارشــناس اقتصــادی تاکید کــرد: جامعه ایران در ســال 
1401، 60 درصــد قــدرت خریــد خود را نســبت به ابتدای ســال 1400 

از دست می دهد.
دولــت در جلســات شــورای عالــی کار پذیرفت که بیــش از ۷0 
درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و بر همین اساس توافق 

شورای عالی کار را به امضا رساند.
کارشناســان احتمــال می دهنــد کــه دولــت بــا افزایــش فروش 
نفت، همچنین افزایش بهای جهانی نفت، پس از حمله روسیه به 
اوکراین، تا حد زیادی کســری بودجه خود را پوشــش دهد. اقدامی 
کــه در تصمیــم دولت بــرای افزایش حقوق کارمندان و کارگران موثر 
بــوده اســت و می توانــد بــر انتخابــات ریاســت جمهوری 1404 نیــز 

تاثیرگذار باشد. 
پیش از این علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، گفته است: 
مشــکل کســری بودجه ایران مزمن شــده اســت و جامعه ای که کل 
هزینه هایش را به مصرف خوراک، مســکن و آشــامیدنی می رساند، 

نمی تواند جامعه ای دارای قدرت بازسازی اقتصادی باشد.
علیرضا حیدری، اقتصاددانی دیگر تاکید کرده است که قدرت 
خرید کارگران در ســال 1401، 30 درصد کمتر از انتهای ســال 1400 
اســت و اگــر تــورم 1401 را کــه طبق پیش بینی بانــک جهانی بیش از 
40 درصد است به آن اضافه کنیم، جامعه ایران در سال 1401، 60 
درصــد قــدرت خریــد خود را نســبت به ابتدای ســال 1400 از دســت 

می دهد.
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چالشمسائلمحوریدرافزایش
کیفیتمحصوالتصنعتی

امیرعلی رمدانی

مولف مدرس و مشاور صنایع

محصول چیست؟
در ابتــدا بــه تعریفــی از کیفیــت می پردازیم: در فرهنــگ لغت دهخدا 
»محصــول« بــه حاصــل شــده معنا شــده اســت. محصــول را می توان 
نتیجــه خروجــی فرآینــدی نامیــد کــه از ســازمان به مشــتری می رســد. 
بنابرایــن »محصــول شــامل کاال یــا خدمــت« اســت. واحــد صنعتــی یا 
کارخانــه ای کــه تلفــن تولید می کند، محصول آن یــک کاالی فیزیکی و 
ملموس است و زمانی که فردی خدمات تعمیر خودرو ارائه می دهد، 
محصول آن فعالیتی خدماتی اســت؛ لذا محصول در دو حالت کاال و 

خدمات شناخته می شود.

کیفیت چیست؟
کیفیــت دارای معنــا و تعابیــر گوناگونی اســت کــه در ذیل به آن 

اشاره شده است:

شرحردیف

مطابق مشخصات و نیازمندی های موجود )تعبیری از کرازبی(1

رضایت مشتری2

به وجد آوردن مشتری3

مناسب و مطلوب بودن4

مشتری برگردد؛ اما محصول برنگردد )تعبیری از دمینگ(5

قابلیت اعتماد و دوام محصول6

تحویل به موقع7

بی نقص بودن8

استاندارد ایزو 9001 به عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نیز تعریفی از کیفیت بیان کرده است: میزان و درجه ای از برآورده 9
شدن الزامات و خواسته ها.

ایزو 9001 اشاره دارد به خواسته ها و نیازهایی که معموالً از سوی 
مشتری بیان می شود. این خواسته ها برای هر مشتری متفاوت است، 
به همین دلیل از عبارت میزان و درجه استفاده شده است که ممکن 
اســت، محصولــی بــرای یــک مشــتری بــا کیفیــت و بــرای مشــتری دیگر 

بــی کیفیــت باشــد. اســتاندارد ایــزو 9001 تعریف کیفیــت را به گونه ای 
بیــان کــرده اســت که با توجــه به نیاز مشــتری می تواند، متغیر باشــد. 
کیفیــت غــذای رســتورانی برای یک مشــتری خوشــایند و برای مشــتری 
دیگــر قابل قبول نیســت. بنابراین با توجــه به این تعریف کیفیت باید 
مطابــق بــا خواســته و ســلیقه مشــتری باشــد و بــه بیان دیگر مشــتری 
تعییــن می کنــد آیــا محصولــی با کیفیت هســت یا خیر و ســازمان باید 
مطابــق بــا نیازهای مشــتریان و بازارهای هدف داخلــی و خارجی اقدام 
به تعیین شــاخص های کیفیت کند. با این دیدگاه اهمیت شــناخت و 
برآورده کردن نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان بیش از گذشته عیان 
می شــود و نقش ســازمان ها در شناسایی این نیازها و برنامه ریزی های 
کوتاه مــدت و بلندمــدت بــه منظور تامین نیازهای بازارهای مورد نظر از 
اصلی ترین اقدامات اساسی در دنیای ابر رقابتی امروز است تا بتوانند 
محصولی را تولید و ارائه دهند که نیازی از مشتریان رفع و نظر مساعد 
آنــان را تامیــن کنــد تــا از مشــتریان عــادی تبدیــل بــه مشــتریان وفادار 
شــوند. بنابرایــن کیفیــت تعریف واحد ندارد و هر ســازمان باید مطابق 
بــا ماهیــت و ویژگی هــای خاص خود تعریفــی از کیفیت را مدون کند و 
مطابــق بــا آن، شــاخص های کیفــی کاال یــا خدمات خــود را تعیین و به 

بهبود مستمر و ارتقای همیشگی آن اقدام کند.
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کیفیت محصول چیست؟
طبــق تعریــف محصــول و تفســیری که در خصــوص کیفیت ارائه 
شــد، اکنــون بــه موضوع کیفیــت محصول خواهیم پرداخــت. هنگامی 
عبــارت کیفیــت محصــول بیان می شــود؛ منظور تعیین شــاخص هایی 
مطابــق بــا منابــع داخلی ســازمان با توجه به شــرایط خارجی ســازمان 

خصوصا تغییر سالیق مشتریان در دنیای پر تغییر امروز است. 
مولفه های اثر گذار بر کیفیت محصوالت )کاال / خدمات(

همــواره یکــی از ریســک های موجــود بــرای واحدهــای صنعتــی و 
بنگاه های اقتصادی، کاهش توجه از ســوی مشــتریان به دلیل ضعف 
در محصول و کاهش کیفیت است. از عمده ترین دالیل افت کیفیت 
محصــوالت شناســایی نکــردن نیــاز و رصــد نکــردن روندهــای تغییــر 
رفتــار مشــتریان اســت کــه می توانــد، ناشــی از ســوء مدیریــت، عــدم 
 برنامه ریــزی مناســب و ارزش نــدادن بــه وظیفــه واحد کنتــرل کیفیت
)QC: Quality Control( باشــد. در دوران شــیوع ویــروس کرونــا، بــه 
منظــور رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی بســیاری از ســازمان ها، 
خدمــات خــود را بــه صورت مــدرن و غیرحضــوری ارائه کردنــد و برخی 
دیگر از سازمان ها نیز در همان شرایط سنتی و حضوری باقی ماندند. 
امروز شــاهد هســتیم که ســازمان هایی که به اوضاع محیطی و تغییر 
ســالیق مشــتریان در دوران کرونا بی تفاوت نبودند و نیاز مشــتریان 
و بازارهای مورد نظر را مرتفع کردند از موفقیت و اقبال مناســب تری 
برخــوردار شــدند و ســازمان هایی کــه در همــان شــرایط ســنتی باقــی 
ماندند، بازارها و مشتریان خود را از دست داده و سیر نزولی و افول 
ســازمان خود را شــاهد هســتند. بی شــک چنین رویدادهایی مانند 
شــیوع یــک ویــروس، یــا موضوعات و حــوادث غیر مترقبــه دیگر در 
دنیای امروز باز هم رخ خواهد داد و دنیا شاهد موارد دیگر خواهد 
داشــت امــا آنچه که مســلم اســت هوشــمندی و توانمنــدی مدیران 
ســازمانی )اعــم از تولیــد کننــده یــا ارائه دهنــده خدمــات( در اقدام 

سریع برای تغییرات محیطی است.
امــروزه کیفیــت محدود به واحد کنترل کیفیت نیســت و تمام 
مدیران میانی ســازمان ها در واحدها و بخش های مختلف ســازمان 
اعــم از واحــد تحقیق و توســعه، واحد برنامه ریــزی، واحد تحقیقات 
بازار، واحد ارتباط با مشتری و... وظیفه دارند تا تغییرات و تحوالت 
رقبــا و مشــتریان را رصــد و روندهــای تغییرات را شناســایی کنند تا 
مطابــق بــا آن شــرح وظایــف واحد خــود را به روز کنند و در راســتای 

مسئولیت اجتماعی سازمان خود گام های موثری بردارند.
تعییــن  بــر  اثرگــذار  عوامــل  مهم تریــن  از  برخــی  بنابرایــن 

شاخص های کیفی در سازمان ها عبارتند از:

 کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
پــس از بررســی و ارزیابــی تغییــرات محیطــی کــه بــه آن اشــاره شــد، 
واحــد کنتــرل کیفیت در واحدهای تولیدی در صف اول تامین کیفیت 
کاالســت تــا در صــورت وجــود نقــص یا مشــکلی در کاالها به ســرعت 
دیگر بخش ها را آگاه کند و برای اعمال اقدامات اصالحی در راستای 
رفــع مشــکل گام بــردارد. ایــن واحــد بــا بررســی و اندازه گیــری مراحــل 
تولیــد کاال، بــه واحــد صنعتــی کمــک می کنــد کــه آیــا مراحــل تولید به 
طــور مطلوبــی اجرا می شــود؟ آیا اســتانداردهای مورد نظــر برای تولید 
بــه طــور کامــل جــاری می شــود؟ و... بنابرایــن واحــد کنتــرل کیفیــت، 
میزان کیفیت به دست آمده مطابق با استانداردهای تولید را بررسی 
می  کنــد تــا اگــر میزان نواقــص باالتر از میزان پیش بینی شــده باشــد، 
کنترل کیفیت کمک شــایانی می کند تا دالیل روشــن شــود و اقدامات 

به منظور رفع مشکل انجام شود. 

هفت ابزار کنترل کیفیت
بــه منظــور بررســی و ارزیابــی کاالهای تولیــدی ۷ ابزار کنتــرل کیفیت 
در صنعت موجود است که موضوعاتی علمی و دانشی هستند؛ لکن 
در ایــن نوشــتار صرفــا بــه معرفــی مختصر آن ها پرداخته شــده اســت 
تــا صنعتگــران بــا آشــنایی بــا آنان بــه یادگیری و بــه کارگیــری آنان در 
بخش هــای مختلــف واحد صنعتی خصوصا واحد کنترل کیفیت اقدام 

کنند. ۷ ابزار کنترل کیفیت عبارتند از:

مدیریت

53

 1 4 0 1 تیــــــــــر 



 

)Pareto Chart(  نمودار پارتو •
نمودار پارتو یک نمودار میله ای است که علل مشکالت به وجود آمده 
را بــا فراوانــی آن ها مقایســه می کند. طبق نظریــه پارتو اگر چه ممکن 
اســت برای مســائل موجود، علل بسیار زیادی وجود داشته باشد؛ اما 

۸0 درصد نتایج و مسائل از 20 درصد علل ناشی می شوند.

)Cause & Effect(  نمودار علت و معلول •
پــس از شناســایی عیــوب و مشــکالت به وجود آمده بایــد علل بالقوه 
آن هــا نیــز تعیین شــود. در مواقعی که مجموعه علل بروز مشــکل به 
طــور واضحــی مشــخص نیســت یا فقط دو یا چند مــورد از آن ها عیان 
است و بقیه به صورت پنهان است، نمودار علت و معلول )یا نمودار 
ایشــی کاوا یــا نمــودار اســتخوان ماهــی( ابــزار مفیدی برای شناســایی 

علل بالقوه است.

• نمودار تمرکز نقص ها
نمــودار تمرکــز نقص هــا، تصویری اســت کــه از یک محصــول که آن را 
از ابعــاد مختلــف نشــان می دهــد. با اســتفاده از آن می تــوان محل یا 
محل های ایجاد عیب را بر روی محصول مشــخص کرد و مورد تجزیه 

و تحلیل قرار داد.

)Scatter Plot(  نمودار پراکندگی •
نمودار پراکندگی )یا پراکنش( به منظور پی بردن به رابطه بالقوه بین 
دو متغیر اســتفاده می شــود. برای رسم این نمودار، داده ها به صورت 
زوجی نظیر )Y1,X1( که تعداد این نقاط زوجی تا N مرتبه نیز می تواند 

باشد، تهیه می شود.
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)Histogram(  نمودار هیستوگرام •
هیســتوگرام نوعــی نمــودار میلــه ای اســت کــه بــه کمــک آن داده هــا 
تشــریح می  شــود. در هیســتوگرام، تعــداد زیــادی از داده هــا در قالــب 

خاصی طبقه بندی می شوند تا بتوان آن ها را راحت تر تحلیل کرد.

 )Control Chart( نمودار کنترل•
در میان ابزارهای هفتگانه کنترل کیفیت، نمودار کنترل از لحاظ فنی 
پیچیده ترین آن هاســت. این نمودار شــامل یک خط مرکز )CL(  است 
کــه مقــدار متوســط مشــخصه کیفــی را در حالــت تحت کنترل نشــان 
می دهد و به عبارت دیگر مرحله ای از فرایند را نشان می دهد که فقط 
خطاهــای تصادفــی حضــور دارنــد و دو خــط افقی دیگر کــه حد کنترل 
بــاال )UCL( و حــد کنترل پایین )LCL( نامیده می شــوند در این نمودار 
نشان داده شده اند. این حدود کنترل به گونه ای انتخاب شده اند که 
اگر فرایند تحت کنترل باشد آنگاه تقریباً تمامی نقاطی که بر اساس 

اطالعات نمونه محاسبه شده اند بین این حدود واقع می شوند.

) Check Sheet ( برگه کنترل •
در مراحــل اولیــه از اســتفاده از ابزارهــای کیفــی، غالبــاً جمــع آوری 
اطالعات عملیاتی درباره فرایند مورد مطالعه، ضروری خواهد بود. 
در ایــن گونــه مــوارد برگه کنتــرل )Check Sheet( یکــی از ابزارهای 

مفیدی است که می توان استفاده نمود.

کیفیت در محصوالت دانش محور
مقولــه تولیــد بســیار گســترده اســت و بســیاری طی چند ســال اخیر 
تاکیــدات زیــادی دربــاره آن صــورت گرفتــه اســت، لکــن بایــد نــگاه به 
تولید، یک نگاه نوین باشد. ارتقاء در شاخص های اقتصادی و صنعتی 

نیازمند چهره جدیدی از تولید است که دارای دو ویژگی اصلی باشد: 

 
در دنیــای ابــر رقابتــی امــروز و همچنیــن بــا توجــه بــه روی دادن 
انقالب صنعتی چهارم، کاالها و خدمات نیز در شرف تغییرات بنیادین 
قرار گرفته اند. تغییراتی که تمام زنجیره تامین تولید کاال و تمام زنجیره 
ارزش ارائــه خدمــات را شــامل خواهــد شــد. همانطــور کــه ذکــر شــد، 
محصول شــامل کاال و خدمات خواهد بود، لذا محصوالت دانش محور 
مجموعــه ای از خدمــات و کاالهایــی را در برمی گیــرد کــه اســاس تولیــد 
آن ها بر پایه دانش است و از علم روز در تکنولوژی تولید آن، در ارائه 
خدمات آن، در برقراری ارتباط با مشــتریان، در سیســتم های تبلیغاتی 
و... بهــره بــرده باشــد. ارتقــای کیفیت از طریق دانــش و علم روز نیز از 
موضوعاتی اســت که درباره آن باید آموزش و دوره های تخصصی ویژه 
ای تدوین و برگزار شــود. لذا دســتیابی هرچه ســریعتر جوامع )شــامل 
صنعتگران( به علم و دانش روز، کلید قفل توســعه در کشــورهای در 
حال توســعه خصوصا ایران خواهد بود. هر جامعه ای که زودتر بتواند 
بــه محصــوالت دانش بنیــان بــا کیفیــت دســت یابــد، گوی ســبقت را از 
دیگــر رقبــا می ربایــد و بازارهای هدف را در دســتان خود خواهد گرفت. 
ســازمان های یادگیرنده، ســازمان هایی که به پرسنل خود بها می دهند 
و نگاه هزینه ای بر موضوع آموزش پرسنل ندارند، در آینده نه چندان 

دور در مسیر موفقیت قرار خواهند گرفت.   
طبــق گــزارش منتشرشــده از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری، تعــداد شــرکت های دانش بنیــان در ســال 1401 )تــا 
پایان اردیبهشت سال 1401( به میزان 6۷41 مورد ثبت شده است که 
میزان درآمد آنان بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه در ســال 1392 تعــداد شــرکت های 
دانش بنیــان 55 مــورد بــوده و میــزان درآمــد آن هــا نیــز 200 میلیــارد 

تومان ثبت شده است.

تغییراتسال 1401سال 1392شرح

122 برابر556741تعداد شرکت های دانش بنیان

1000 برابر200 هزار میلیارد تومان200 میلیارد تومانمیزان درآمد
مقایسه آمار تعداد و میزان درآمد شرکت های دانش بنیان در سال 1392 و 1401 )پایان اردیبهشت سال 1401(

همچنیــن بیشــترین درآمــد شــرکت های دانش بنیــان بــه ترتیــب 
در حوزه هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، نرم افزارهــای رایانــه ای، 
محصوالت شیمیایی، تجهیزات پیشرفته فناوری زیستی، صنایع غذایی 
اعالم شــده اســت. میزان پراکندگی عمده شرکت های دانش بنیان در 
سراســر کشــور شــامل اســتان های تهران، اصفهان، فارس، خراســان، 
آدربایجان شــرقی اســت و عمده ترین حوزه هــای دانش بنیانی فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات، مخابــرات، برق و الکترونیک، سیســتم خودکار 

ماشین آالت است.
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شهرام شریعتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت،  معدن و تجارت ایران

الزمه پرداختن به راهکارهای توســعه اشــتغال صنعتی این است که 
ابتــدا تجربه هــای کشــورهای دیگــر را بررســی کنیــم و ســپس افرادی 
که اشــتغال صنعتی معلول فعالیت آن  هاســت، نیازســنجی کنیم که 
چــه ویژگی هــا و نیازهایی دارند و در نهایت به کمک همه تلفیق های 
اقتصــادی،  سیاســی،  بین المللــی و تجــارب ســایر کشــورها و ... 
می خواهیم پایه  ای راهکارهای توسعه اشتغال صنعتی را برای کشور 

بنا کنیم.
افراد به خودی خود نیازمند امنیت هســتند تا بتوانند با آرامش 
زندگیشــان را بگذرانند. یکی از این امنیت ها که برای افراد در جامعه 
از اهمیــت برخــوردار اســت، امنیــت شــغلی اســت تا خیالشــان راحت 
باشد که شغلی مناسب با درآمد مناسب دارند و در آینده یک تامین 
اجتماعــی تحــت عنــوان بیمــه برای گــذران روزهای زندگی خــود دارند. 
اشــتغال های بزرگ صنعتی برگرفته از اهمیت افراد کوچک اســت که 
بــه عنــوان المــان ذهنیتــی ایــن چنینــی دارند کــه در همیــن چارچوب 

می گنجند و نیازهایشان را مشخص می کنند.
در واقــع توســعه از افــراد آغــاز می شــود و اکنــون نیــز در دنیا به 
عنوان HR یا منابع انســانی درباره اش بحث می شــود. اگر اخذ منابع 
مالی،  روابط سیاســی،  روابط بین المللی،  دیپلماســی و اقتصادی را 
کنار بگذاریم در اولویت اول چیزی که ارزشمند است،  منابع انسانی 
مــا اســت کــه یکــی از پیش فرض های اصلی توســعه اشــتغال صنعتی 
اســت. زمانــی کــه فرد با افــکار متعالی فعالیت خــود را آغاز می کند با 
یــک فکــر بــاز و فــارغ از مســائل مالــی کار را آغاز می کنــد و این انرژی 
پخــش و بــه محیــط کاری منتقل می شــود. تمام کارشناســان حرفه ای 
منابــع انســانی بارهــا دربــاره اهمیــت آن صحبــت کرده انــد و لزوم آن 
را در پروژه هــای خــود توضیــح دادنــد؛ بنابراین یکی از زیرســاخت های 
عمیق و مهم توسعه اشتغال صنعتی انسان ها هستند که باید با یک 

اصول علمی به آن  ها پرداخت.
در مرحله دوم، شــرکت هایی را در دنیا می بینیم  که ریشــه های 
  ،BMW  ،آن  هــا عمیــق اســت. زمانــی کــه دربــاره شــرکتهای کوکاکــوال

نســتله و... صحبت می کنیم  باید متوجه باشــیم که این شــرکت های 
بزرگ روندی از توسعه اشتغال صنعتی را از سر گذرانده اند که اکنون 
ختم به یک جایگاه مناسب در صنعت و اقتصاد دنیا شده اند. اقتصاد 
شرکت های کوکاکوال،  اپل و مایکروسافت اقتصادی است که از برخی 
کشــورهای دنیــا بزرگتر اســت. این هــا مفاهیم اولیه و پایــه را فهمیده  
و پس از بررســی در آن عمیق شــدند و با کمک این رویکرد مشــاغل و 
صنایع خود را به جایگاه کنونی رســانده اند؛  پس هیچ اشــکالی ندارد 
که ما از تجربه باقی شــرکت ها،  کشــورها و ســازمان ها برای توســعه 

خودم حتی به لحاظ فکری استفاده کنیم.
و  ســازمان ها  شــرکت ها،  در  کــه  تجاربــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ســاختارها می بینیــم ایــن اســت کــه آن  هــا آینــده را بــه نحــو مقتضی و 
شایســته مدیریت و آینده ســازی می کنند. بحث آینده ســازی از آینده 
پژوهی متفاوت اســت و در واقع می توان گفت: آینده ســازی از آینده 
پژوهــی جلوتر اســت. وقتی آینده پژوهــی می کنیم پیش بینی می کنیم 
که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و بنابراین سیستم و صنعت 
و ســاختار را بــه آن ســمت جرکــت می دهیــم. بــه عنوان مثال شــرکت 
تســال پیش بینــی می کنــد کــه در آینــده خودروهــای بنزینــی جای خود 
را بــه انــرژی های جدید می دهند؛ امــا برخی مجموعه ها مانند همین 
تســال آینده ســازی میکنند؛ یعنی آینده ای را رقم می زنند که به نوعی 
به دســت خودشــان شــکل می گیرد و عمالْ توسعه صنعت،  ساختار و 
سازمانشــان را بر اســاس پایه هایی که خودشــان می چینند،  پی ریزی 
می کننــد. بنابرایــن 2  اصــالح آینده ســازی و آینــده پژوهــی بــه منابــع  

انسانی اضافه می شود.
 اگر بخواهیم ســاختارهایی را شــکل دهیم که اشــتغال صنعتی 
ما توســعه پیدا کند یکی از نیازهای اصلی آن این اســت که نگاهمان 
بــه آینــده ساختارســازی و رو بــه جلــو باشــد. اگر بخواهیم ســال های 
ســال ماننــد صنایــع غذایــی ایــران کــه هنــوز بــا همــان برنــد قدیمــی و 
همان بســته بندی و طعم قدیمی کار می کنند و اســم آن را می گذارند 
بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.  برویــم  پیــش  نوســتالوژی گرایــی 
نوستالوژی گرایی تا جایی ارزشمند است؛ اما اینکه شرکتی 50 سال با 

یک برند،  یک محصول 

توسعه5راهکار
اشتغالصنعتی
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و یــک کیفیــت و بســته بندی عرضــه می شــود بــه ایــن معنی اســت که 
چیزی برای آیندگان وجود ندارد. 

موضوع بعدی که از اهمیت باالیی در اشتغال صنعتی برخوردار 
اســت،  حمایــت دولت هــا یــا تــوان مدیریتــی دولت هــا بــرای توســعه 
اشــتغال اســت که متاســفانه در این بخش بســیار ضعیف تر از ســایر 
بخش ها هســتیم. ما در 43 ســال گذشــته اصال مدیر تربیت نکردیم 
و مدیرانی که در ســالهای مختلف وجود داشــتند تربیت شــده دوران 
مــا نبودنــد. یکــی از معضالت و مشــکالت ما، حضور نداشــتن مدیران 
توسعه یافته است که بتوانند این توسعه یافتگی را به صنعت منتقل 
کننــد و ادبیــات روز دنیــا دربــاره توســعه بافتگی را بداننــد. تنهــا با یک 
گشــت وگذار در فضــای اینترنــت می بینیــم که عموما توســعه اشــتغال 
روســتایی و عشــایری در دســتور کار قرار دارد، یعنی مدیران به جای 
اینکــه بــه فکــر توســعه اشــتغال صنعتــی باشــند در بحــث پوپولیســم 
اشتغال طرح می دهند.  به مردم می گویند به فکرتان هستیم؛ اما در 
واقع اگر یک کشــور بخواهد توســعه پیدا کند و SMEهایی در روســتا 
تشــکیل شــود باید این SMEها ســازمان یافته،  تشــکیالتی و با نگاه 

رو به آینده باشد. 
اینکه توســعه روســتایی را در جاحیم بافی ببینم که در جای خود 
بسیار با ارزش است یا عشایر را به تولید کره محلی از شیر بز )که 
سال هاســت بــه نوعــی در دنیا منســوخ شــده و به نگاه گردشــگری 
بــه ایــن محصــوالت نــگاه می شــود( دعــوت کنیــم و سیاســت گذاری 
کشــور بــر این اســاس شــکل گیــرد؛  در واقع ما آن زیرســاخت ها و 
پیــش شــرط های ابتدایــی را خــواه و ناخــواه رعایت نکردیــم؛ چراکه 
خودمــان بــه عنــوان یــک انســان دانش توســعه و مدیریــت صنعتی 
را نداریــم و رشــد نکرده ایــم؛ بنابرایــن مجموعــه ای کــه تحت نظر ما 
اداره می شــود هــم ایــن رشــد را نخواهــد داشــت. در واقــع آمــوزش 
یکی دیگر از راه های توســعه اشــتغال صنعتی اســت. به عنوان یک 
مدیــر بایــد آمــوزش هــای الزم را ببینــد و بــدون آمــوزش قطعا برای 

زیرساخت های مورد نظر با مشکل مواجه خواهیم شد.
چهارمین نکته که بســیار حائز اهمیت اســت،  داشــتن روابط 
و شــبکه های مناســب در تعامالت بین المللی اســت که ما به معنی 

خــاص کلمــه فاقــد ایــن توســعه هســتیم. زمانی کــه مصادیق توســعه 
مــا مصادیــق روز دنیــا نیســت و گاهــی اوقــات الگویی را از کشــورهای 
درجــه 2 و 3 بــرای کشــورمان انتخاب می کنیم چه زیرســاخت و پیش 
شــرطی را برای توســعه خود قایل هســتیم پس توســعه دیپلماســی و 
اقتصــادی در کنــار توســعه دیپلماســی صنعتی و دیپلماســی سیاســی 

می تواند نقش آفرین باشد. 
موضــوع پنجــم کــه اهمیــت دارد و بایــد در کنــار مصادیــق دیگــر 
به آن بپردازیم اینکه ســازوکارهای توســعه را برای کشــورمان لیســت 
کنیــم. یکــی از مــوارد آن بحــث ســرمایه گذاری خارجــی،  تامیــن منابع 
مالــی و تامیــن منابــع مالی شــرکت های بزرگ اســت که متاســفانه به 
دالیلی که عده ای اسمش را تحریم می گذارند و عده ای دیگر مناسبات 
بســته سیاســی و ... باعث شــده اســت که ما این محور را در کشــور 
خود نداشــته باشــیم؛  اگر ما بخواهیم این توســعه را در کشــور خود 
داشــته باشــیم یکی از زیرســاخت ها و پیش شــرط های مهم آن جذب 
ســرمایه گذاری جدید و منابع مالی جدید برای صنایع کشــور اســت و 
باید فرصت آن را ایجاد کنیم. زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم 
که مناســبات سیاســی،  اقتصای و بین المللی درســتی داشــته باشیم. 
پــس مــا نیازمنــد روحــی جدید هســتیم که بــه سیســتم کارآفرینی در 

کشور دمیده شود.
زمانی که موارد یاد شــده را در کشــور نداشــته باشیم و انگیزه ای 
برای برنامه و توان مدیریتی و منابع انســانی مناســب وجود نداشــته 
باشــیم،  عمــالْ زیرســاخت هــای اولیه توســعه اشــتغال صنعتــی ما به 
مشکل می خورد. در نظر بگیرید که اکنون قدیمی ترین کارخانه کشور 
به نام »ارج« در چه شــرایطی اســت و همچنین شــرایط شــرکت های 
مشابه آن به نام »آزمایش« و ... چگونه است. چرا ایران خودرو رشد 
عجیب دهه 50 خود را از دســت داده اســت و با این سیاســت اداره 
می شــود؟ به یاد داشــته باشــیم که تنها بحث فروش در میان نیســت 
بلکه بحث توســعه همه جانبه اســت و اشــتغال تکنولوژی هم یکی از 
محورهــای توســعه اســت و بایــد ایــن زیرســاخت ها را به نوعــی با هم 
هماهنــگ کنیــم که این مجموعه را با المان های افراد و افکار توســعه 

و رشد دهیم و در نهایت توقع اشتغال صنعتی را داشته باشیم. 
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فوالدجهان
وابرچالشهایتولیدفوالدایران

علی امرایی

مدیر عامل فوالد سنگان

در حال حاضر فوالد به عنوان یک 
صنعت پیشرو در ارزیابی شاخص های توسعه مورد توجه است 
و در کنار نفت و پتروشیمی  به عنوان سه گانه ارزآور و اشتغال زا 

مطرح می شود.
ایــن صنعــت تاثیر مهمــی  در میزان تولیــد ناخالص داخلی 
کشــورها دارد و بــه خاطــر برخــورداری از ماهیــت اســتراتژیک به 
عنــوان اهــرم فشــار در مناقشــات بین المللــی نقــش جــدی ایفا 
می کند. تولید فوالد جهان در ســال 2021 نســبت به ســال قبل 
با رشد ۷/ 3درصدی همراه بوده است.  اما این صنعت در سال 
2022 تحت الشــعاع جنــگ در اروپــای شــرقی قــرار گرفته اســت 
.اخالل در تولید و صادرات فوالد و سنگ آهن روسیه به واسطه 
شــرایط تحریمی  و جنگ و تخریب زیرســاخت های تولید فوالد و 
صــادرات ســنگ آهن اوکراین بازارهای جهانــی را تحت تاثیر قرار 
داده اســت و نوعــی بی ثباتــی و اعوجــاج را در عرضه و قیمت  به 

وجود آورده است.
اگرچه این اتفاق بیش از همه بر فوالد اروپا تاثیر گذاشته 
اســت، امــا بــه دلیــل وابســتگی ها و درهم تنیدگــی بــازار اقتصاد 
جهان، دیگر کشورها نیز پس لرزه های این جنگ را حس کردند. 
در حال حاضر به نظر می رسد سیاست های تولیدکنندگان بزرگ 

فوالد آشفته و تا حدی نامشخص است.
نوســانات بازار فوالد چین نظام عرضه و تقاضای فوالد در 

این کشور را به سمت و سوی کاهشی شدن سوق داده است.
سیاســت های ابالغــی جدیــد در بخــش مســکن و تمایــل 
فوالدسازان چینی به تغییر فناوری و تولید فوالد مقاوم با ارزش 

افزوده بیشتر و فوالد سبز بر این امر تاثیر داشته است.
کاهش 5/ 2 درصدی تولید فوالد چین در چهار ماه نخست 
ســال 2022 عالوه بر اما و اگرهای تولید فوالد، بازار ســنگ آهن 
جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این کشور بخش مهمی 

 از سنگ آهن مورد نیاز خود را وارد می کند.
کاهــش تقاضــا باعــث کاهــش واردات و در بهترین حالت 
دپوی سنگ آهن در بنادر چین می شود که قیمت های بازار سنگ 
آهن را دچار نوسان خواهد کرد. در حالی که اتخاذ سیاست های 
سختگیرانه کرونایی در کنار ابالغ قوانین جدید در حوزه ساخت 
مســکن در چیــن منجر بــه کاهش تقاضا و کاهــش تولید فوالد 
شــده اســت و در حوزه تولید فوالد و اســتخراج و صادرات سنگ 
آهن نیز منجر به خلق فرصت مناسب برای کشوری نظیر  هند 

شده است.
در همین مدت کشورهایی نظیر هند با 6/2درصد و ترکیه 
بــا 1/6 درصــد افزایــش تولید مواجه بوده اند. هند با صدور مجوز 
مجدد برای استخراج و صادرات سنگ آهن در ایالت کارناتاکا و 
کاهش محدودیت در دو محل دیگر به افزایش تقاضای فوالد در 

این کشور پاسخ داده است.
به نظر می رسد تولید فوالد هند کماکان در نیمه نخست 
ســال رونــد افزایشــی خــود را حفــظ کنــد. اخــالل در صــادرات 
ســنگ آهن از مبــدأ اوکرایــن و روســیه، بازار تولید فــوالد در اروپا 

را ملتهب کرده است .
اتخاذ منشور چندگانه اروپا برای برون رفتار شرایط موجود 
بــه ثمر ننشســته اســت و مــدت زمان نســبتا طوالنی نیــاز دارد. 
کاهش 4 درصدی تولید فوالد و 3 درصدی صادرات ســنگ آهن 

از برزیل نشان می دهد این کشور نیز نتوانسته است از شرایط 
جنگی اروپای شرقی استفاده مناسبی ببرد.

مجموعه چنین اتفاقاتی در کنار موارد و عوامل دیگر باعث 
شــد تــا کارشناســان رشــد میــزان تقاضا بــرای بخش فــوالد را به 

محدوده 4/ 0 تا 5/ 0 درصد کاهش دهند.
به این ترتیب هرگونه روند افزایشی در رشد میزان تقاضا 
به تغییر در سیاست های فوالدی به خصوص در چین و اتحادیه 

اروپا در نیمه دوم سال بستگی دارد.
ایــران در ســال 2021 در تولیــد فــوالد باالتــر از کشــورهایی 
مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، کانادا، انگلیس و هلند قرار گرفت. 
اما مقایســه تولید فوالد کشــور در دو ســال 2020 و 2021 نشان 
می دهــد تولید کشــور در ســال 2021 به میــزان 1/۸رصد کمتر از 

سال 2020 بوده است.
کاهش تولید فوالد در ســال گذشــته و چهار ماه نخســت 
سال 2022 زنگ خطر جدی را برای فوالد کشور به صدا درآورده 

است.
افت 9/ ۸ درصدی تولید فوالد ایران در این مدت در حالی 
اســت که در آســتانه شروع گرما، نگرانی های ناشی از قطع برق 

کارخانه ها و افت محسوس تولید تشدید شده است.
ایــران بــه دلیــل قطعــی بــرق و گاز در فصــل تابســتان و 
زمستان، بخش قابل توجهی نزدیک به 10 میلیون تن و به ارزش 

6 میلیارد دالر در سال را از دست می دهد.
تالش فوالدسازان داخلی برای حفظ شرایط رقابتی در بازار 
تولیــد، این شــرکت ها را مجبور به تشــدید فعالیت هــای خود در 

دوران عدم قطع برق و گاز می کند.
این امر باعث افزایش هزینه های استهالک قطعات و کوتاه 
شــدن زمــان رســیدن به شــات دان ســاالنه کارخانه هــای تولیدی 

می شود و از توان تولید فوالد کم می کند.
جنــگ در اوکرایــن بر عرضه فوالد منطقه CIS  کشــورهای 
مشــترک المنافع تاثیر گذاشــته است. این امر می تواند به عنوان 
فرصتــی بــرای مــا تلقی شــود تــا بتوانیم این شــکاف تولیــد را به 
واســطه تولیــد و صــادرات پــر کنیــم. البته بایــد اذعان کــرد که با 

شرکت های هندی و ترکیه ای رقابت سختی خواهیم داشت.
در این بین تحریم صنعت فوالد ایران، ضعف زیرساخت ها 
و چالــش انــرژی، حمــل و نقــل و نیــز کمبــود منابــع مالــی و 
حمایت هــای بانکــی نقطه ضعــف خواهد بود که چنیــن امری را 

به محاق می برد.
از طــرف دیگــر اتخــاذ سیاســت دامپینــگ از ســوی روســیه 
و نزدیــک شــدن قیمــت محصوالت فوالدی این کشــور به قیمت 
محصوالت ما نیز یک تهدید جدی است که می تواند کشورهای 
مقصد صادراتی ما را ترغیب به خرید از روســیه کند.  این اقدام 
روسیه اگرچه در راستای منافع ملی این کشور است اما برخالف 
موازین بین المللی است.  تا همین جا نیز بازارهای صادراتی فوالد 
کشــور نظیر چین و کره و حتی هند تمایل به خرید محصوالت 
روسی دارند. این کشورها با این اقدام می توانند بخش عمده ای 
از سنگ آهن مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند. 
از طرفــی روســیه نیــز تاثیرات تحریم اتحادیه اروپــا را ولو با ضرر 
ناشی از دامپینگ کاهش می دهد.  در حال حاضر این دو موضوع 
به عنوان دو ابرچالش اساسی فوالد کشور در سال جاری است.  
دو چالشــی کــه می توانــد فرصت های رشــد و توســعه فــوالدی و 

سرمایه گذاری در این حوزه را از بین ببرد.
به کارگیــری  نیازمنــد  موجــود  اوضــاع  از  برون رفــت  بــرای 
سیاســت های واقع بینانــه کــه منافــع ملــی کشــور را تامین کند، 
هســتیم. امــروزه رقابــت اقتصــادی تک بعــدی نیســت و با ســایر 
ابعاد نظیر سیاســی، اجتماعی، بین المللی عجین شــده اســت. 
برای نمونه تحریم قطر از ســوی کشــورهای حوزه خلیج فارس، 
با توجه به رشــد صنعت ســاخت و ســاز این کشــور به واســطه 
برگزاری جام جهانی آتی فرصت استثنایی برای توسعه صادرات 
ایران فراهم کرد ولیکن سیاستگذاری اشتباه در عرصه بین المللی 
و شناخت درست نداشتن از فرصت های به دست آمده موجب 
شــد تا نتوانیم مانند ترکیه از این فرصت به بهترین نحو ممکن 

استفاده کنیم.
با علم به اینکه دستیابی به 55 میلیون تن تولید در افق 
1404 نیازمند رفع هرگونه مانع زیرساختی است باید گفت حل 
بحــران انــرژی نیازمنــد تعامــل و همــکاری نهادهای باالدســتی و 
تولیدکنندگان اســت. تســهیل در روند  عملیات ساخت نیروگاه 
برق از سوی تولیدکنندگان فوالد و تضمین بازگشت سرمایه این 

شرکت ها دو امر مهم در راستای حل چالش برق است.
برای مقابله با سیاست دامپینگی روسیه استفاده از توان 
دیپلماسی اقتصادی ضروری است و ناگفته پیداست حل مشکل 
تحریــم، درهــای مهــم ســرمایه گذاری و فتح بــازار اروپــا در دوران 

تحریم روسیه را برای ما می گشاید.
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ذبحمنافعملّی
سیاستحمایتی؟یا

سیدمرتضی میری

عضو هیات مدیره اتحادیّه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران

فــرش دســتباف ایرانــی کــه مهم تریــن هنر اهالــی این مرز 
و بــوم در طــول چنــد هــزاره گذشــته اســت، نعمتی اســت 
کــه هیــچ شــخص یــا ســاختار ســلیم العقلی از مواهب آن 
در نمی گــذرد و دســت از صیانــت از آن نمی کشــد، زنجیره 
اشــتغال وســیعی دارد، حدود دو میلیون شاغل را در خود 
جای داده و ضامن بقای اقتصاد روستایی و توازن جمعیت 
شــهری اســت و تمام بار هزینه آن بدون ریالی اســتثنا بر 
عهــده بخــش خصوصــی اســت. ایــن صنعت ســال های نه 
چنــدان دور یکی از صدرنشــینان جدول صادرات غیرنفتی 
ایران بوده و اعتبار و آبروی ایران در ســطح جهان اســت، 
یار همیشــگی دیپلماسی و عامل اصلی شکست جریانات 
ایران هراسی بوده و هست و البته که لوح فرهنگی اقوام 
متنوّعی است که در این کشور در کنار هم زیسته اند و در 
طی قرن ها برادری و هم زیستی را معنا کرده و بر هم تأثیر 
گذاشته اند و از هم تأثیر پذیرفته اند و در کنار هم » ملّت 

بزرگ ایران« را شکل داده اند. 
فرش ایران که عامل حفظ اشتغال روستایی در سراسر 
پهنه جغرافیایی ایران  و جلوگیری از تبدّل روستاییان مولّد 
به مصرف کنندگان حاشیه نشین در شهرهاست به واسطه 
اهمیــت حیاتــی در تأمیــن معیشــت اقشــار آســیب پذیر در 
حفــظ ســطح امنیتی در الیه هایی متنوعــی از جامعه نقش 
اساســی دارد و همین اهمیت راهبردی ســبب شــده اســت 
که در 3 مقطع تاریخی از سوی ایاالت متّحده آمریکا  مورد 

تهاجم و تحریم مستقیم قرار بگیرد. 
حفظ این موهبت عظیم و بدون جایگزین  بدون نگاه 
ملی گرایانــه مبتنــی بر تفوق منافع ملی بر منافع بخشــی و 
بدون تالش برای رفع موانع و مشــکالت فضای کســب وکار 
ممکن نیســت و با توجه به حساســیت و اهمیت موضوع، 
رفع موانع و تالش برای حفظ اشــتغال بدون جایگزین این 

حوزه، وظیفه ای همگانی برای تمام دستگاه هاست. 
یکــی از حوزه هــای اســتراتژیک در ایــن میــان، زنجیــره 
تأمین و تولید است و تامین مواد اولیه حائز اهمیت فراوان 
اســت. فــرش دســتباف بــه عنــوان یــک هنــر کامــل ایرانی 
کم تریــن ارزبــری را دارد و بخــش عمده ای از مواد اولیه آن 
در داخــل کشــور تأمیــن می شــود؛ امــا در برخــی از مــوارد، 
کاهش تولید هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی سبب 
شــده اســت که مواد اولیه وارداتی جایگزین شــود. یکی از 
این موارد ابریشم مصرفی در فرش های تمام ابریشم قم و 
کرک و ابریشم اصفهان به عنوان سبکی قابل اعتنا و غیر 
قابــل انــکاری از فرش های صادراتی و پرمخاطب ایرانی در 
بازارهای بین المللی اســت. ابریشــمی که میزان مرغوبیت 
آن ســهم به ســزایی در کیفیت فرش بافته شــده دارد و در 
نتیجه می تواند در بهبود وضعیت صادرات مستقیماً مؤثر 
اســت، لذا تأمین ابریشــم مرغوب با قیمت مناســب برای 
توفیق فرش ایران در بازارهای بین المللی ضروری است. 

از سوی دیگر در چند سال گذشته تالش هایی برای 

احیــای صنعــت نوغانداری و ابریشم کشــی در کشــور انجام 
شــده اســت؛ صنعتی که دهه ها به ورطه تعطیلی کشــیده 
شده بود. نتیجه این تالش ها با توجه به مدیریت غیر دقیق 
و آزمون و خطامحور سازمان های ذی ربط به نتایج مطلوبی 
از حیث کمی و کیفی به نتایجی مطلوبی نرســیده اســت و 
با وجود اینکه تمامی ابریشــم تولیدشــده به وسیله بخشی 
از تولیدکننــدگان فــرش ایــران خریــداری می شــود، اما برای 
بافت فرش های تمام ابریشم قم و کرک و ابریشم اصفهان 
مناســب نیســت و ادامه تولید این ســبک مســتلزم واردات 
ابریشم مرغوب از چین یا دست کم ازبکستان است. البته 
آمارهای متفاوت و گاهی متناقض از میزان تولید ابریشــم 
در ایران ارائه می شــود که به دالیل متعددی قابل اســتناد 
ّــی تولید ابریشــم  نیســت. وزارت جهــاد کشــاورزی کــه متول
در کشــور اســت، با ارائه آمارهایی در تالش اســت تا لزوم 
واردات ابریشــم را انــکار کنــد و از ســوی مقابل مشــاهدات 
میدانی مبین آمارسازی این نهاد است؛ اما همین آمارسازی 
توأم با البی گری های گســترده این دســتگاه ســبب شــد که 
در بهمــن ســال 139۸ تعرفــه واردات ابریشــم علیرغــم رأی 
منفی کمیســیون ماده یک ســازمان توســعه تجارت و بدون 
حضور ذی نفعان و مصرف کنندگان ابریشم از 15٪ به ٪26 

افزایش یابد. 
ماه ها زمان گذشت و رایزنی های بسیاری انجام شد تا 
بــا تالش نمایندگان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فــرش ایــران، مرکــز ملّــی فــرش ایــران و اتــاق بازرگانــی در 
کمیسیون ماده یک کاهش این تعرفه تا 20٪ مصوّب شد. 
اگرچه با البی غیراخالقی وزارت جهاد کشــاورزی حتی پس 
از دستور معاون اوّل رئیس جمهوری دولت دوازدهم به وزیر 
صمت در جلســه اســفند 1399 نیز این مصوبه ابالغ نشــد 

تا تعرفه همچنان به صورت غیر قانونی 26٪ باقی بماند. 
جامعــه فــرش کشــور به عنوان مصرف کننــده اصلی و 
عمــده ابریشــم در بهمــن 1400، در دومین نشســت مجمع 
تشکل های فرش دستباف ایران که در اصفهان برگزار شد، 
طی بیانیه ای بر لزوم کاهش تعرفه تا صفر درصد تا زمان 
توانمنــدی کارخانه های ابریشم کشــی داخلی برای تولید 
ابریشــم مرغــوب بــه میــزان الزم تأکیــد کردنــد و درباره 
تبعــات باالبودن تعرفه هشــدار دادند. بــا وجود این با 
اجــرای قانــون انتــزاع از تیــر 1400 اختیارات ویــژه ای در 
این حوزه به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است 
و بــه دلیــل نــگاه غیر ملّــی وزارت جهــاد هرگونه تالش 

بــرای کاهش تعرفه از ابتدا محکوم به 
شکســت است. حتی پس از 

افزایــش ماخذ محاســبه 
تعرفــه از 42000ریــال 
اغلــب  نیمــا  نــرخ  بــه 
تعرفه هــا با صالحدید 
سازمان توسعه تجارت 
تعدیــل شــده اســت 

افزایــش  از  تــا 

هزینه ها پرهیز شــود؛ اما در مورد ابریشــم، اختیارات ویژه 
وزارت جهاد که رانت بزرگی برای کارخانه های ابریشم کشی 
ایجــاد کــرده اســت از تعدیــل تعرفــه هــم جلوگیری کــرده و 

سبب شده که عمالً این تعرفه به 156٪ افزایش یابد.  
شرایط مذکور 3 پیامد مهم خواهد داشت: 

1- اشــتغال و معیشــت دو میلیــون نفــر بــه دلیل نگاه 
بخشی و قشری وزارت جهاد کشاورزی فدای حداکثر 15000 
فعال حوزه نوغانداری و ابریشم کشی می شود؛ چراکه فرش 
دســتباف یــا بــه دلیــل افزایــش شــدید قیمــت و یــا به علت 
کاهش شدید کیفیت، توان رقابت را در بازارهای بین المللی 
از دست خواهد داد. طبعاً چنین دیدگاه و عملکرد مغایر با 

عقل سلیم و منافع و مصالح ملی است.
2- با توجه به افزایش شــدید قیمت ابریشــم خارجی، 
کــه اســتفاده از آن را بــی معنــی و فاقــد توجیــه اقتصــادی 
خواهــد کــرد، بهای ابریشــم داخلی، هرچنــد نامرغوب، هم 
بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت و ایــن رانــت مهمــی برای 

کارخانه های ابریشم کشی داخلی خواهد بود. 
3- در نهایــت ایــن روش نادرســت حمایتــی، بــه دلیل 
ایجاد انحصار، رانت و فضای ناسالم تجاری و صنعتی سبب 
مرگ قطعی صنعت نوغانداری و ابریشم کشی خواهد شد؛ 
چراکــه هیــچ صنعتی بدون وجــود رقیب و با سیاســت های 
حمایتی غلط رشد نخواهد کرد. خودروسازی کشور با زیان 
انباشته  ساالنه۸0 هزار میلیارد تومانی نمونه بارز این نوع 

نگرش ضد منافع ملی است. 
به این ترتیب در این شــرایط حســاس که وجود انبوه 
مشــکالت داخلی و خارجی ناشــی از تحریم های بین المللی 
و اتخاذ سیاســت های مخرّب و نادرســت، فرش دستباف را 
زیر ســنگین ترین و کمرشکن ترین فشارها قرار داده است، 
عملکــرد وزارت جهــاد کشــاورزی علیرغــم 
هشــدارهای کارشناســانه بخش 
خصوصــی، زنجیــره تأمین و 
تولیــد فــرش را بــا اخــالل 
می کنــد.  مواجــه  جــدی 
اخاللی که تبعات جدی 
اقتصــادی، اجتماعــی و 
امنیتــی در پــی خواهــد 
داشــت کــه در صــورت 
عــدم تغییــر ایــن رویــه 
گریبان کشــور را خواهند 

گرفت. 
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