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علی پاکزاد
دولــت مردمــی برنــده ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری بــود. دولتی که بــا تمام وجود 

تالش دارد بر مردمی بودن خود تاکید و این وجه خود را تقویت کند.
فارغ از دعاوی سیاســی و جریانات قدرت و مســائل حاشــیه ای می توان گفت: دولت در این 
مســیر اهتمام فراوان کرده و ســمت و ســوی برنامه های خود را رفع مشکالت عامه قرار داده 
اســت؛ امــا آنچــه بــه این هدف و اثبات آن آســیب جدی زده، ناهماهنگی میــان ارکان دولت 

است.
در روزهای ابتدایی دولت مصاحبه ای با معاون توسعه تجارت وزیر صمت در زمینه هماهنگی 
به من گفت: اعضای دولت و معاونان وزرا با یکدیگر هماهنگ هستند؛ ولی در دیگر اجزاء 

دولت این هماهنگی وجود ندارد.
البته از نگاه این معاون وزیر آنچه منجر به ناهماهنگی شــده برگرفته از تضادهای منافع و 
تقابل های سیاسی مدیران میانی باقی مانده از دولت قبل با دولتمردان دولت سیزدهم بود. 
حتــی در صــورت درســتی ایــن مدعا به نظر می رســد ایــن همه اتفاق نبوده و نیســت، تجربه 
تغییر 13 دولت در ایران و بدنه بوروکراتیک حاکم بر ساختار دولتی نشان می دهد که عادات 

قالب بر این بدنه بیش از رویکردهای مدیریتی و حتی قوانین در جریان کارها موثر است.
ساختار بوروکراتیکی که چندین دهه بدون هیچ سنجش منطقی از اثر بخشی و کارایی به 
فعالیت خود ادامه داده اســت؛ به طور حتمی در مقابل هر نوع تغییری مقاومت می کند و 
تفاوتی هم نمی کند که دولتی که برسر کارآمده به دنبال امید باشد یا خود را مردمی بداند، 

بدنه اجرایی کار خود را می کند.
در نهایــت نیــز مرزهــای هماهنگی به عنوان شــعار دولت به دایره حاضران در جلســه هیات 
وزیران محدود می شــود و این اتفاقی اســت که در همه دولت ها رخ داده و از این پیش نیز 

رخ خواهد داد.
تنهــا و تنهــا زمانــی دولت ســیزدهم می تواند این دایره بســته را بشــکند که بــه اصالح نهادی 
بپــردازد در غیــر ایــن صــورت تغییــر افراد تنها و تنها به تغییر شــکلی می انجامــد و در نهایت 

تفاوتی در نتایج نخواهد داشت.
شاید وزیر صمت یکی از معدود افرادی باشد که در دولت در راستای عمل به برنامه خود به 
اصالحات نهادی روی آورد و جالب آنکه در همین راستا نیز مورد تهاجم گسترده قرار گرفت 
و حتی تا پای اســتیضاح نیز پیش رفت، در حالی که برنامه هایی که او در دســتور کار خود 
قرار داده بود؛ حداقل در ظاهر جمع بندی از مطالبات قوای مجریه و مقننه بود، ولی به دلیل 

تالشش برای تغییر عادات از مسیر قانونی مورد هجمه قرار گرفت.
در نهایــت بــرای تحقق شــعار هماهنگی و تســری آن به ورای اتاق اعضــای هیات دولت نیاز، 
دولت نیاز به داستانی واحد دارد که برگرفته از مطالبات عمومی باشد و شخص رئیس دولت 
بر تحقق آن پافشاری کند و این پافشاری را تا به آنجا ادامه دهد که همه اجزا و ارکان دولت 
همداستان شوند در غیر این صورت بازهم حتی در صورت رفع تحریم ها اتالف منابع ملی در 

راستای تضمین منافع  میلی تداوم خواهد یافت.
امید که دولت سیزدهم در هفته آتی دولت، تصویری هماهنگ تر از خود به نمایش بگذارد.
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شهرام شریعتی
عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران
جز  خود  فعالیت  از  سال  یک  از  بیش  در  سیزدهم  دولت 
تعدادی بخشنامه که بستر آن در دولت قبل فراهم شده 
بود، کار دیگری نکرده است. این بخشنامه ها زمانی که به 
فاز اجرایی می رسند نیز آنقدر به دست انداز می افتد و دچار 
مشکالت متعددی می شود که در عمل توان اجرایی شدن 

خود را از دست می دهد. 
موضــوع فعالیت هــای ایــن دولــت یــا آن دولت نیســت، 
به نظر می رسد گاهی بخش حاکمیتی، دغدغه ای برای معدن 
ندارد. دولت می گوید که قرار اســت، واردات ماشــین آالت را 
آزادســازی کنیــم تــا افــراد بتوانند با شــرایطی خاص دســتگاه 
مــورد نیــاز خــود را خریــداری کنند و به کشــور بیاورنــد؛ اما در 
نهایت آب از آب تکان نمی خورد. این شرایط، داستان خودرو 
و آزادسازی واردات آن را تداعی می کند، در واقع وضعیتی که 
امروز برای ماشــین آالت معدنی ایجاد شــده، از همان الگویی 
تبعیــت می کند که پیش تر برای خودروســازان وجود داشــت، 
یعنــی تــا جــای ممکــن از محصــوالت داخلی اســتفاده شــود و 
بعد اگر جای خالی وجود داشت، به سراغ محصوالت خارجی 

برویم.
البتــه بایــد توجه داشــت که ما در بخــش صنایع معدنی 
و ماشــین آالت، چیــزی به نام محصول ســاخت ایــران نداریم. 
به این ترتیب زمانی درباره ماشــین آالت معدنی و ســنگین تر 
صحبــت می کنیــم، خــواه ناخــواه از نظــر ویژگی های ســاخت، 
اســتانداردهای ســنگین تری دارنــد، به طــور قطــع نمی توانیــم 
ادعا کنیم که تولیدات ما 100 درصد داخلی اســت و به نقطه 

خودکفایی در صنعت ماشین سازی رسیده ایم.
 اگرچه دولت ها، این اقدامات را در کارنامه خدمات خود 
به بخش معدن ثبت می کنند؛ اما در عمل ماشین آالتی را که 
امــروزه در بخــش معدن به کار می روند یا بخش خصوصی با 
هزینه های بسیار باالیی وارد و گمرکی آن را پرداخت کرده یا 
ماشــین آالتی بســیار قدیمی اســت که از زمان جنگ و قبل از 
انقــالب باقــی مانــده و مدام آنها را تعمیر و بازســازی کرده اند 
و مــدام دســتی بــه ســر و گوشــش کشــیده اند و هنــوز از این 

ماشین آالت استفاده می کنند.
جدا از این 2 حالت، اگر ماشــین آالت نو شبه راهســازی 
مثــل بیــل، بولــدوزر و ماننــد آن وارد بخــش معــدن شــده، از 
سوی شرکت های بزرگی مانند سرچشمه، گل گوهر، چادرملو 
و امثــال آن بــوده و بــا مســاعدت های دولتــی موفق بــه انجام 
این کار شده اند. شاید بتوانیم چند تا دامپ تراک 100 یا 200 

تنی وارد کشور کنیم، اما با این شیوه هیچ مشکلی از بخش 
معدن حل نمی شود.

به این ترتیب با چند بخشنامه دولتی هم نمی توان نیاز 
شــدید بخــش معدن بــه ماشــین آالت را حل کــرد. نکته مورد 
تاکیــد اینکــه پس از وزارت صمت، عنان کار به دســت گمرک، 
وزارت اقتصــاد و دارایــی، ســازمان برنامــه و بودجــه یــا نهادها 
و ارگان هــای دیگــر می افتــد. چیــزی کــه بــرای فعــاالن معدنی 
اهمیت دارد، این است که یک معدن با ماشین آالت جدید راه 
بیفتد که متاسفانه تا به حال شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم.

ممنوعیــت واردات خــودرو بــرای خودروهای ســواری این 
طور مطرح شد که ورود اتومبیل های امریکایی یا ماشین هایی 
که حجم موتور آنها باالی 2500 سی سی است، ممنوع است. 
ایــن تصمیــم حداقــل ویژگی هایــی را در بــر گرفتــه و به شــکل 
مشــخص بــه آن اشــاره کــرده اســت؛ امــا درباره ماشــین آالت 
معدنــی هیچ ســند یــا متنی وجود ندارد که ویژگی مشــخصی 
را ذکــر کــرده باشــد؛ اتفاقی که در زمینه واردات ماشــین آالت 
معدنــی رخ داده، ایــن اســت کــه آنقــدر هزینه هــای گمرکــی 
افزایش پیدا کرد و دســت اندازها زیاد شــد که به جایی رســید 
که خواه ناخواه مانعی برای واردات ماشــین آالت شــد تا آنجا 
کــه ورود ماشــین آالت، صرفــه اقتصادی خود را از دســت داد، 

بنابراین نقطه شروعی در این زمینه نمی توانم پیدا کنم.
البته شاید این راهی برای انحصار بود. زمانیکه می توان 
محصــوالت چینــی را بــا ســودی باالتــر وارد کــرد و در اختیــار 
متقاضیان گذاشــت؛ چرا باید کســی بتواند بیل هیوندای وارد 
کشــور کند یا ماشــین آالت کوماتســو و کاترپیالر را در معدن 

مورد استفاده قرار دهد.
مثلی اســت که می گوید اگر قورباغه ای را در آب جوش 
بیندازنــد، بالفاصلــه بــرای نجــات جــان خــود از ظــرف بیــرون 
می پرد؛ اما اگر موجود بیچاره را در قابلمه آب سرد بگذارند و 
آب را کم کم گرم کنند، یک دفعه قورباغه چشم باز می کند و 

می بیند که پخته شده است.
برخی بخشنامه هایی که صادر می شود، حمایت از تولید 
نیســت و کمکــی بــه تغییر وضــع موجود نمی کند، بــرای مثال 
چرا بخش خصوصی باید اول یک ماشین ساخت داخل بخرد 
تــا در مقابــل اجــازه وارد کــردن یــک دســتگاه ماشــین خارجی 
دریافــت کنــد؟ یــا چــرا معدنکار باید ماشــین صــادر کند؟ چه 
کســی و در کجای دنیا حاضر اســت، ماشــین آالت داخلی را با 
این ســطح از کیفیت و اســتاندارد  بخرد که بتوان به ازای آن 

یک ماشین خارجی وارد کرد.
مــا بایــد کار معدن را به متخصص بخــش معدن واگذار 
کنیــم کــه دانــش و تجربه کافی و عملی در این زمینه داشــته 

جفت پوچ دولت سیزدهم
در بخش معدن
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باشــد. فرآینــد معدنــکاری از اکتشــاف آغــاز می شــود و بعــد 
وارد مرحلــه اســتخراج، تولیــد محصــول و درنهایــت صــادرات 
می شــود و آب از همین ســر چشــمه گل آلود است. در برخی 
بخشنامه های واردات ماشین آالت مانند داروی مسکنی است 
که امیدواریم با کمک آن بیماری وخیم بخش معدن را درمان 

کنیم.
مشــمول  کاالهــای  فهرســت  در  معدنــی  ماشــین آالت 
تحریم نبود، اما به خاطر مشــکل نقل و انتقال پول، در عمل 
امکان ورود این محصوالت وجود نداشت، به هر حال این از 
تبعات گریزناپذیر تحریم است و ما چاره ای نداریم جز اینکه 
تــاوان آن را بپردازیــم. چنــد روز پیش، وزیر امور خارجه چین 
توییتــی زده بــود کــه تحریم هــا 200 میلیــارد دالر بــه اقتصــاد 

کشور ایران ضرر زده است.
اگــر بخواهیــم حســاب و کتــاب کنیــم، به نظــر می رســد 
بخش زیادی از این ضرر و زیان از جیب معادن رفته اســت. 
واقعیــت این اســت که معدن چــه در بخش معادن کوچک و 
متوســط مقیاس و چــه معــادن بزرگ نیازی بــه تکنولوژی های 

پیشرفته یا به اصطالح »های تک« ندارد.
به عبارت دیگر، معدن یک ســری نیازهای اولیه و ســاده 
دارد که مدت هاست، نتوانسته ایم آن ها را مرتفع کنیم، چون 
تحریم در برخی بخش ها مانند بخش معدن، مشکالت جدی 
ایجــاد کــرده اســت. بخــش معــدن که فقط بــه بیــل، بولدرز، 
لــودر و گریــدر نیازمنــد نیســت. فعــاالن معدنــی بــه 
ابــزار زیــادی نیاز دارند، از جمله ماشــین آالت 
زیرزمینــی و فقدان آنها موجب شــده که 
نتوانیم معادن زیرزمینی را در کشــور 
توســعه دهیــم. مــا نیــاز قطعــی به 
پیشــرفته  و  جدیــد  ماشــین آالت 
داریــم و دنیــا نمی تواند آنها را در 
اختیار ما قرار دهد. این به معنی 

نخواستن نیست.
بســیاری کشــورها از جملــه 
کشــورهای اروپای شــرقی در تولیــد 
زیرزمینــی  ماشــین آالت 
توانایــی خوبــی دارنــد و 
از کشــورها  خیلــی 
دارنــد  دوســت 
ماشــین آالت 
خــود را بــه 
 ، ن ا یــر ا
به عنوان 

یــک بــازار بــزرگ صنایع معدنی، بفروشــند، امــا همان طور که 
گفتــه شــد بحــث جابه جایــی پول، مانع این کار شــده اســت، 
بنابراین تحریم روی حوزه معدن هم اثر گذاشته است، البته 
ایــن تاثیــرات در مقایســه بــا بخش هایی مانند حوزه پزشــکی 
ناچیــز بــوده، در واقــع همین میزان تاثیر هم هزینه زیادی به 

بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده است.
قطعــا تحریم هــا در ایــن فرآینــد موثــر بوده انــد؛ امــا در 
کنــار آن ناکارآمــدی در زمینــه تصمیم گیــری هــم بــوده کــه 
بــه مشــکالت دامــن زده اســت. قبــول داریــم که بســیاری از 
مشــکالت ناشــی از تحریم هاســت؛ امــا دولــت هــم بایــد بــه 
بخــش خصوصــی اجــازه دهــد خــودش آســتین بــاال بزنــد و 
هرطور که شده و از هر جای جهان که می تواند ماشین آالت 
موردنیــاز خــود را تامیــن کند، چون فعــاالن بخش خصوصی 
می تواننــد بــا هــر ترفنــد و حقــه ای ابــزار موردنیــاز خــود را از 
یــک گوشــه دنیــا تامین کننــد، اما در حال  حاضر بســیاری از 
ماشین آالتی که معدنداران وارد می کنند، در گمرک می ماند 
و اجازه ترخیص آن صادر نمی شود، متاسفانه دولت به جای 
اینکــه این مســیر را هموار کند، جلــوی پای بخش خصوصی 
ســنگ می انــدازد و دســت و پــای آن هــا را بــا بخشــنامه های 

گوناگون می بندد.
مگر قرار نیســت، صنایع معدنی این کشــور رشــد کند؟ 
مگر قرار نیست سهم بخش معدن در جی دی پی افزایش پیدا 
کنــد؟ پــس چرا بــا ندانم کاری جلوی این کار را ســد می کنند؟ 
بــاز هــم تاکیــد می کنم که بخــش خصوصی حــق دارد، ابزار و 
ماشــین آالت موردنیــاز خــود را براســاس اســتانداردهای الزم 

تهیه کند و به کار بگیرد.
نباید چشــم خود را روی واقعیت ببندیم. هپکو ســال ها 
اســت کــه از بیــن رفته، همان طــور که ارج، آزمایــش یا برخی 
دیگر از کارخانه های تولیدی از بین رفت، پس خودمان را گول 
نزنیم و به جای حمایت از صنایع ورشکســته، از صنایع اصلی 

و مادر حمایت کنیم.
منبع اصلی درآمدی ما به غیر از منابع انسانی که بسیار 
ارزشمند است، نفت و معدن است؛ اما متاسفانه اصل قضیه 
را رهــا کردیــم و ســراغ صنایعــی رفتیــم کــه بــرای مــا کارآمدی 
چندانــی نــدارد. گاهــی تصــور می شــود اراده جدی برای رشــد 
معدن و صنایع معدنی وجود ندارد وگاهی برخی بخشنامه ها 

و سیاست گذاری ها به این ابهام می افزاید.
ماننــد  ارگان هایــی  و  ســازمان ها  مثــال،  به عنــوان 
محیط زیســت و منابع طبیعی مقابل معدنکاری قرار گرفته اند 
یا در حوزه حقوق دولتی، کار دارد به جایی می کشد که جامعه 

محلی جلوی فعالیت معادن را بگیرد.
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 برای بررســی عملکرد اقتصادی دولت ها، ابزارهای زیادی 
وجــود دارد.  تولیــد ناخالص داخلــی و ملی، تورم و میزان 
ارزش پــول ملــی، تــراز واردات و صادرات و بازارهای مالی 
از جملــه ابزارهایــی هســتند تــا وضعیــت دولت مشــخص 

شود. 
در ایران نیز بورس دارای شرایط خاصی است. بورس 
در دولت قبلی به یک ابزار کسب درآمد مهمی تبدیل شده 
بــوده و تــالش کــرد تــا اعتمــاد بــازار ســرمایه را از بیــن ببرد 
و ایــن خیانتــی بزرگ در دولت حســن روحانــی بود؛ چراکه 
شــخص رئیس جمهــوری یــک روز قبــل از ســقوط بورس به 
صراحت از مردم خواســته بود که هرچه دارند را به بورس 
بسپارند در حالی که تیم اقتصادی او فردای آن روز در 20  
مرداد 1399 تصمیم داشــت از بورس خارج شــود و بازار را 
در  قلــه رهــا کنــد و به پایین دره ســقوط بفرســتد. با توجه 
بــه ایــن بی اعتمادی که دولت حســن روحانی در بورس به 
وجود آورد، کار دولت سیزدهم بسیار سخت است و رشد 
این بازار به راحتی شــکل نخواهد گرفت و تجربه یک ســاله 
ایــن دولــت نیز نشــان می دهد که بورس ایران رشــد نکرده 

است و هنوز در رکودی سنگین دست و پا می زند.  
خصــوص  در  ســیزدهم  دولــت  عملکــرد  دربــاره 
تصمیمگیری هــای مرتبــط بــا بــازار ســرمایه می تــوان اظهــار 
نظــر کــرد که وعده های داده شــده در خصوص قیمت گذاری 
از  غیردســتوری، اعتمادســازی و حمایت هــای همــه جانبــه 
ســرمایه مردم به وقوع نپیوســته اســت. حتی جریان خبر ها 
نیــز بــه گونــه ای اســت کــه آســیب های شــدیدی را متحمــل 
بــازار می کنــد. از طرفــی بهانــه دولت برای وضــع رکودی بازار 
سرمایه، تأثیرات تورمی فعالیت های حمایتی از بورس است 
که با سیاست های ضد تورمی این روزها در تعارض است.

بــازار ســرمایه یــک نهــاد مالی مؤثــر در کلیــت اقتصاد 
کشــور اســت. در شــرایطی کــه ایــن بــازار وارد یــک جریــان 
نرمال و روبه رشد با بازدهی متناسب باشد، در درجه اول 
تولیــدات و در نهایــت اقتصــاد کشــور حمایــت می شــود. در 
مقایســه بورس تهران با بازارهای مالی کشــورهای توســعه 
یافتــه مشــاهده مــی کنیــم کــه ضعــف اصلی بــورس تهران 
عمق کم این نهاده مالی است. برای رفع این مشکل، بازار 
نیازمنــد فرهنــگ ســهامداری در جامعه اســت. ایــن امر که 
مــردم بــه جــای ســرمایه گذاری در امالک و یا ارز و ســکه به 
ســمت ســرمایه گــذاری در تولیدات کشــور به وســیله بازار 
ســرمایه تغییــر موضــع دهنــد، امــری حیاتــی بــرای شــرایط 
تورمــی اقتصاد کشــور به حســاب می آید. ایــن روند انتقال 
جریان ســرمایه گذاری از بازار های دیگر به بورس در ســال 
99 بــه صــورت عمومــی شــکل گرفــت؛ اما بــا مدیریت های 
اشــتباه و حمایــت هــای خبــری بیــش از انــدازه، ایــن رونــد 
دچــار حبــاب شــد و در مرداد 99 با ترکیــدن این حباب یک 
تجربــه تلــخ نصیــب عمــوم مردم شــد. بعــد از ایــن فاجعه، 
افــکار عمومــی دربــاره  بــا شــکل گیری ذهنیــت منفــی در 
بورس، کار برای اصالح فرهنگ ســرمایه گذاری سخت شد. 
ایــن رونــد بازدهی هــای پاییــن بورس بعد از افــت مرداد99 
نارضایتی را در فعاالن بازار سرمایه به اوج خود رسانده به 

طــوری کــه نه تنها بازار با ورود پول حقیقی مواجه نیســت 
بلکه خروج پول حقیقی روز افزون شده است.

بورس اوراق بهادار تهران از روز شــروع به کار دولت 
ســیزدهم تــا 12 مــرداد 1401 کــه یک ســال مــی گــذرد 3 بار 
تغییــر رونــد داده اســت. در مــرداد مــاه 1400 کــه دولــت 
ســیزدهم تشــکیل شــد؛ شــاخص بورس و فرابورس تهران 
صعــودی بــود. در انتهــای مــرداد ایــن رونــد صعــودی تغییر 
کانــال داد و وارد یــک کانــال نزولــی شــد. ایــن افــت بــازار 
سرمایه تا بهمن 1400 ادامه داشت و در بهمن بازار از روند 
نزولــی خــود خارج شــد. بعــد از افت 5 ماهه شــاخص این 
بار بازار وارد یک روند صعودی شد و تا اردیبهشت امسال 
شــاخص تــراز یــک میلیــون و 600 هزار واحــد را لمس کرد. 
شــاخص کل در این روند صعودی 400 هزار واحد افزایش 
داشــت. پس از ســقف زنی شاخص کل در 2۷ اردیبهشت 
رونــد بــازار تغییــر کــرد و تا امروز که 12 مرداد 1401 اســت، 

بازار در روند نزولی قرار دارد.

 بازدهی بازار سرمایه در مقایسه
با تورم ماهانه

با  بورس  در  سرمایه گذاری  عدم  اصلی  دالیل  از  یکی 
سرمایه  های راکدی که در دست مردم به شمار می رود، 
است.  تورم کشور  با  مقایسه  در  بازار  این  پایین  بازدهی 
درصد   6.4 اخیر  ماهه   12 در  تهران  بورس  کل  شاخص 
رشد داشته است و شاخص کل فرابورس در همین مدت 
2.۸6 درصد کاهش داشته است. متوسط ماهانه بازدهی 
شاخص کل 53 صدم درصد است. بازار فرابورس در یک 
سال اخیر به طور متوسط با منفی 24 دهم درصد کاهش 
در هر ماه روبه رو بوده است. این بازدهی اندک در حالی 
بوده است که مجموع تورم قیمت مصرف کننده در این 12 
ماه 44.35 درصد بوده است و به طور متوسط ماهانه 3.۷ 
درصد تورم داشته ایم. این بازدهی اندک در قیاس با تورم 
سرمایه گذاری  به  عالقه  سرمایه گذاران  تا  می شود  باعث 

بررسی عملکرد دولت سیزدهم
در بورس
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پول  نتیجه آن خروج  باشند که  نداشته  بازار سرمایه  در 
حقیقی از بازار است.

 عملکرد دولت سیزدهم در رابطه 
با 50 میلیون سهامدار

سهام عدالت، یکی از بزرگترین موضوع مربوط به بازار 
سرمایه است که هنوز بدون تکلیف باقی مانده است؛ 
این در حالی است که 50 میلیون سهامدار عدالت در 

ایران هستند که منتظر تصمیمات دولت  هستند. 
اکنــون ســهام عدالــت در پرتفــوی شــهروندان بــه 
نمایــش در نمی آیــد و شــهروندان تــوان خریــد و فروش 

سهم خود را ندارند. 
تیم اقتصادی دولت ســیزدهم ســهام عدالت را به 
دلیــل اینکــه بزرگتریــن شــرکت های  ایرانــی در آن قــرار 
دارند ، به حیات خلوت خود تبدیل کرده و در  آن اعمال 
نفــوذ و دخالت هــای زیــادی می کنــد. در واقــع، وزارت 
رییــس ســازمان خصوصــی  اقتصــاد دولــت ســیزدهم، 
را نماینــده خــود در تمامــی جلســات مربــوط بــه ســهام 
عدالــت و نهادهــای مرتبط با ســهام عدالت کرده اســت 
و بــه همیــن دلیــل هرگونــه تصمیــم کانون شــرکت های 
ســرمایه گــذاری و کارگروه هــای خاص از طریق ســازمان 
خصوصی سازی وتو شده و هیچ  پیشرفتی در کار پیش 

نمی آید. 
در دوره ای که موضوع تشــکیل کانون شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالــت در شــورای عالی 
بــورس مطــرح شــد بــه عنوان یکــی از اعضای این شــورا 
دالیــل وجــود تضــاد منافع برای این موضوع مطرح شــد 
که در نهایت منجر به تصمیم شورا برای فعالیت کانون  
مذکور برای سهامداران سهام عدالت برای مدت 5 سال 
شــد. بــا وجــود ایــن ســازمان خصوصی ســازی در کانــون 

سهامداران دخالت می کند. 

عــالوه بر این از اســفند ســال 1400 تــا کنون چندین 
کارگــروه بــرای تســهیل کارهــای ســهام عدالــت تشــکیل 
شــد کــه در واقــع همــه آن هــا با دســتور دولت و ســازمان 
ایــن  امــا  اســت؛  بــوده  بــورس  بــا همــکاری  و  خصوصــی 

کارگروه ها تا کنون دستاوردی نداشته و نیامده رفتند. 
علیــزاده، نماینــده مجلــس و عضــو ناظر بر شــورای 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  کارگــروه  از  بــورس  عالــی 
خبــر داده بــود و گفــت : »کارگروهــی تشــکیل شــد کــه 
شــرکت های  در  عدالــت  ســهامداران  از  نمایندگــی  بــه 
ســرمایه گذاری اســتانی بتوانند در انتخابات هیأت مدیره 
شــرکت های ســرمایه پذیر حضــور پیــدا کننــد. همچنیــن 
تــا زمانــی کــه انتخابــات خود شــرکت های ســرمایه گذاری 
تأییــد  انتخابــی  مدیــره  هیــأت  و  شــود  برگــزار  اســتانی 
صالحیــت شــوند تــا آن زمــان نمایندگانی از شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی بتواننــد در مجامــع شــرکت های 
ســرمایه پذیر معرفــی شــوند و در انتخابــات حضــور پیــدا 
کننــد و قــرار شــد ایــن کارگروه تــا پایــان دی  1401 به کار 
خود ادامه دهد و بعد از آن زمینه های الزم برای برگزاری 
مجامع شــرکت های ســرمایه گذاری استانی و شرکت های 
ملــی  کانــون  و  شهرســتانی  عدالــت  ســهام  تعاونــی 
شــرکت های ســرمایه گذاری برگزار شود.« اما چند روز از 
اظهار این ســخنان نگذشــته بود که خبری دیگر منتشــر 
شد که کارگروه در دو ماهه اخیر نه تنها جلسه نداشته 
بلکــه هیــچ کمکــی هــم به ســهام عدالت نکــرده و اکنون 
کارگــره ســهام عدالــت تعطیــل شــده اســت. ســخنگوی 
کانون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی سهام عدالت 
در مــورد اعضــای کارگروه ویژه ســهام عدالــت گفت: این 
کارگــروه ویــژه مرکب از ۸ عضو شــامل ســازمان بازرســی 
کل کشور، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی بورس، 
ســازمان خصوصی ســازی، ســازمان بــورس، اتــاق تعــاون 
ایران، کانون شــرکت های ســرمایه گذاری استانی، وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی و  وزارت اقتصاد هســتند که 
حدود دو ماه است که جلسه برگزار نشده است و هنوز 

آیین نامه اجرایی سهام عدالت بالتکلیف مانده است.
بازارهــای مالــی در یکســال  بــه وضعیــت  بــا توجــه 
گذشــته می توان گفت که دولت ســیزدهم تا اینجای کار 
و با گذشــته یکســال از عمر خود توفیق چندانی  نداشــته 
نــدارد.  وزیــر اقتصــاد دولــت  و دســتاور قابــل تعریفــی 
سیزدهم چندی پیش در سخنرانی بابت یکسالگی دولت 
سیزدهم  گفته بود که ادعا نداریم که شق القمر کردیم، 
ولــی کار کردیــم. ایــن در حالــی اســت کــه وزارت اقتصــاد 
بایــد در برخــی از حوزه هــا به دلیل کــم کاری توضیح دهد 
کســی انتظار شــق القمری ندارد؛ اما انتظار دارد تا کارها 
بــه نحــوی پیــش نرود کــه مخل روند عادی کار شــود و در 
برخی از موارد شاهد رفتار وزارت اقتصاد برای کند کردن 
رونــد عــادی بازار هســتیم؛ مانند دخالت دولت در ســهام 
عدالت که سبب کند شدن روند  آزادسازی کامل  سهام 

و تقسیم سود شرکت های غیربورسی شده است. 
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 در نهمین روز بهمن سال 1400  مهدی خطیبی، سکان هدایت ایران خودرو را در دست 
گرفــت؛ نگاهــی به رزومه خطیبی نشــان می دهد کــه او از مدیران موفق صنعت خودرو 

است و سوابق متعددی در کارنامه حرفه ای خود به ثبت رسانده است.
در ســالیان اخیر به دلیل سیاســت های اشــتباه دولت در قبال صنعت خودروسازی 
کشور که بارزترین آن قیمت گذاری دستوری است و اثرات مخرب این امر به سایر صنایع 
همچــون فــوالد کــه تامین کننده مواد اولیه خودروســازان اســت، نیز ســرایت کرده، گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو بــا چالش های متعددی در بخش های تولیــد، منابع مالی و زنجیره 
تامین مواد اولیه روبه رو شــده  اســت و انتظار می رفت با حضور خطیبی که نگاه ویژه ای 
به همکاری با نیروهای متخصص و کارآمد در بخش های مختلف دارد و قوت گرفتن رفع 

تحریم ها، وضع متفاوتی بر این مجموعه بزرگ حاکم شود.
از ابتــدای بهمــن ســال گذشــته کــه شــرکت ایــران خــودرو مدیرعامــل جدیــد به خود 
دیــد، رویکردهــا، نگرش هــا و سیاســت های شــرکت داری تغییرات محســوس و رو به جلو 
داشت. این تغییرات به گونه ای بوده که در همین مدت اندک اثرات مطلوب بر عملیات 
شــرکت های گروه گذاشــته و نمود آن را می توان در گزارش های مالی منتشــر شده تماشا 

کرد.
بــر اســاس آمارهــای منتشــره، در 10 ماهــه منتهی به دی ســال 1400 گــروه صنعتی 
ایران خــودرو موفــق بــه تولیــد 3۸1 هــزار و 321 دســتگاه خــودرو شــد کــه 6 هــزار و ۷۷3 
دســتگاه کمتر از مدت مشــابه ســال 1399 است. در نتیجه آن، مقدار فروش نیز افت 4 

هزار و ۸01 دستگاهی در مدت یاد شده داشت.
بــا روی کار آمــدن خطیبــی در راس هــرم تصمیم گیری هــا، تغییرات به ســرعت نمود 
پیدا کرد و گزارش های تولید و فروش شرکت ایران نشان می دهد که در 5 ماهه منتهی 
بــه مــرداد ســال 1401، بیــش از 23۷ هــزار دســتگاه خــودرو کامــل بــه تولیــد برســاند کــه 

افزایش 4۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم زند.
از دیگــر تحوالتــی کــه اخیــرا در بزرگتریــن خودروســاز خاورمیانــه بــه چشــم می آید، 
حــذف تولیــد ناقــص و تکمیــل خودروهای ناقص انبار شــده اســت. در دوره های گذشــته 
خودروهــای بســیاری بــه دلیــل کمبود قطعه، در انبارها خاک می خوردند و همین مســاله 
محل مناقشه و جدل دولت و خودروسازان بود و جو روانی نامناسبی را به بازار مخابره 

می کرد؛ اما اکنون شاهد هستیم که خودروهای ناقص انبار شده از گذشته به سرعت 
تکمیل و روانه بازار شد و تولید ناقص از چرخه عملیات شرکت حذف شد.

تکمیل خودروهای انبار شده و به دنبال آن، حذف تولیدات ناقص مسیر را برای 
اجــرای طرح هــا و برنامه هــای دیگــر باز کرد؛ از جمله طرح تحــول کیفیت بود تا میزان 
رضایت عمومی از خودروهای داخل باال رود و با افزایش کیفیت محصوالت تولیدی، 

زمینه صادرات گسترده فراهم شود.
در واقــع پــس از تغییــر و تحــوالت مدیریتــی در بهمــن مــاه، شــاهد گردش ســریع تر 
چــرخ عملیاتــی شــرکت هســتیم و میــزان تولیــدات و فروش محصوالت شــتاب بیشــتری 
گرفته که قاعدتا پیش از آن، عملیات شرکت های زیرمجموعه سرعت گرفته و کل گروه 
ایران خودرو همگام با هم پیش می روند. نیم نگاهی به عملکرد شرکت های تابعه مؤید 

ایــن موضوع اســت و میــزان تولیدات و محل های 
درآمدی شرکت ها بیشتر شده است.

در بــازار ســهام نیــز وضعیــت 
صعــود  بــه  رو  »خــودرو«  نمــاد 
اســت و هــم اکنــون قیمــت هر 
ســهم بــه بیــش از 220 تومان 
رسیده اســت و انتظار می رود 
با تغییــرات مثبت در عملیات 
احیــای  احتمــال  و  شــرکت 
برجــام، بــاز هــم »خــودرو« به 

تبدیــل  ســرمایه  بــازار  لیــدر 
بــازار  کلیــت  شــود؛ 

نیــز بــه  دنبــال 
حرکــت  آن 

کنند.

نفس تازه ایران خودرو
با تغییرات مدیریتی
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دانشی  داشته های  توسعه  برای  مساله محوری  الگوی 
که  است  بهره وری  مسیرهای  جمله  از  بزرگ  شرکتهای 
به شرکتها  نمایشی می تواند  کارکرد  نوع  از هر  دور  به 
خود  تولید  مسیر  چالشهای  رفع  ضمن  تا  کند  کمک 
روند  این  در  از سرمایه گذاریشان  نیز  باالتری  بازدهی، 

داشته باشند.
طرح مســئله و چالش به عنوان محور مشــارکت با 
شــرکت های دانش بنیان و درخواســت یافته راه حل کاری 
مرســوم اســت که در دنیا نیز به عنوان الگویی شــناخته 

شده مورد استفاده است. 
در این راســتا گروه خودروســازی سایپا با بهره گیری 
از نیروهــای متخصــص توانســته اســت، براســاس الگوی 
مســاله محوری حرکــت کنــد، اتفاقــی که با تعریــف پروژه 
همــکاری از »طراحــی تــا فــروش« شــکل گرفتــه، یعنــی 
انتظــار مشــتریان  و  بــازار  نیــاز  بــه  پاســخ  بــرای  تــالش 
ســایپا. ایــن همــکاری بــا هــدف اســتفاده اثربخشــی از 
توانمندی های موجود شــرکت های دانش بنیان در کشــور 
بــوده و دســتاورد ایــن همــکاری طــی چنــد مــاه گذشــته 
تاکنــون، توليــد قطعات دانشــی و فنآورانه با 26 شــرکت 
و 3۷ پــروژه قــرارداد همــکاری بیــن گــروه خودروســازی 
ســایپا و شــرکت های دانش بنیــان بــوده کــه خبــر انعقــاد 

قراردادهای آن در ابتدای مرداد رسانه ای شد.
قراردادهــا،  ایــن  میــان  در  بــود  آمــده  خبرهــا  در 
موضوعاتــی ماننــد تولیــد قطعــات الکترونیــک، گیربکس 
اتوماتیــک در قالــب 21 پــروژه با شــرکت های دانش بنیان 

فعال در حیطه صنایع هوافضا به چشم می خورد.
موضــوع کیفیــت نیــز از دیگــر  اولویت هــای، گــروه 
خودروســازی ســایپا بــوده کــه بــرای ارتقــای آن در تمامی 
محصــوالت گــروه بالــغ بــر 42 پــروژه تعریف شــده که 3 
برنامــه آن در بخــش زیرســاخت، 29 پــروژه در بخــش 
فرآینــد  بخــش  در  مــورد   5 هــا،  مجموعــه  و  قطعــات 

خودروســاز و 5 پــروژه دیگــر در بخش فــروش و خدمات 
پس از فروش خودرو است. 

همچنین با شرکت های صنایع دفاع نیز بیش از 23 
پــروژه در زمینه تولید قطعات الکترونیک و سیســتم های 
برقــی بــه امضــای قرارداد رســیده و وارد فاز اجرایی شــده 
اســت که در این میان انعقاد قرارداد با نيروی هوایی در 
زمینه ريخته گری، ماشين كاری دقيق و تست و آزمون از 
موضوعــات توافق شــده ای اســت که طی چنــد وقت اخیر 

به سرانجام رسیده است.
همچنیــن ســایپا، همــکاری خود را با دانشــگاه های 
برتر کشــور توســعه داده اســت؛ از زمستان سال گذشته 
بــر ایــن اســاس گــروه خودروســازی ســایپا بــا دانشــگاه 
شــریف در پلتفرم و تجهیزات تســت و آزمون، دانشــگاه 
تهــران در زمینــه تولید باتری خــودروی برقی همکاری می 
کنــد و ایــن امــر بــا ســایر دانشــگاه هــا از جمله دانشــگاه 
نوشــیروانی بابــل در خصــوص هیبریــدی کــردن موتــور 

شاهین نیز در دست اجراست.
آخریــن گــزارش اجــرای ایــن پروژه هــا را مدیرعامــل 
ســایپا در 24 مردادمــاه در گفت وگــوی تلویزیونــی اعالم 
کــرد. محمدعلــی تیمــوری در ایــن برنامــه گفت: »ســایپا 
بــا ۷ شــرکت زیرمجموعــه وزارت دفــاع قــرارداد بســته و 
قسمتی از قطعات مورد نیاز را از این شرکت ها دریافت 
می کنــد. صنایــع دفاعــی در همــه جــای دنیــا در حــوزه 
دانش بنیان جلوتر از ســایر صنایع  هســتند و در ســایپا 
از ۸0 هــزار خودرویــی کــه در کــف پارکینــگ بــه صــورت 
ناقــص و دارای کمبــود قطعــات بــود 30 هــزار خــودرو  با 
قطعاتی که وزارت دفاع تولید کرد تکمیل شــده اســت و 
بایــد از ظرفیــت صنایع نظامی در داخلی ســازی قطعات 

استفاده کنیم.«
او در ادامــه افــزود: »دومیــن فضــای دانش بنیان در 
کشــور، دانشــگاه ها هستند. در این ۷ ماه تفاهمنامه ای 

بــا وزارت علــوم امضــا کردیــم تــا از امکانــات وزارت علــوم 
سراســر  دانشــگاه های  آزمایشــگاهی  و  علمــی  تــوان  و 
کشــور اســتفاده کنیــم. لذا با دانشــگاه نوشــیروانی بابل 
تفاهمنامــه ای منعقــد کردیــم تــا با همــکاری همدیگر در 
ســال آینده خودروی شــاهین هیبریدی را تولید و عرضه 

کنیم.«
قطعاتــی  تولیــد  از  شــده  تعریــف  چارچوب هــای 
کــه پیشــتر در کشــور امــکان آن را نداشــته ایم و یــا ارتقــا 
فناوری هایــی کــه بر کیفیت محصول با به کار گیری مواد 
اولیه کمتر کمک می کند همه و همه مســائلی اســت که 
گروه ســایپا در همکاری خود با شــرکت های دانش بنیان 
دنبال کرده است و به نظر می رسد به زودی می توانیم 
انتظار تحولی جدی در تصویر برند این گروه خودروسازی 

داشته باشیم.
در کنــار ایــن نکتــه، موضــوع شبکه ســازی بــرای این 
گروه نیز از اهمیت فوق العاده ای برخودار است. گسترده 
بــودن یک مجموعــه صنعتی و زنجیره هــای متعدد تامین 
و تولید باعث شــکل گیری مشــکالتی می شــود که به طور 
حتــم رفــع آن هــا نمی توانــد از یــک مرجــع و در راس هرم 
مدیریتــی اتفــاق بیفتد، به همین منظور شــبکه ســازی و 
ایجــاد ارتبــاط موثر بین بخش های مختلف زنجیره تولید 
بــا شــرکت های دانش بنیــان از جملــه راهکارهای موثر در 
این وضعیت است که به نظر می رسد گروه خودروسازی 

سایپا این وجه را نیز جدی گرفته است.
محمــد علــی تیموری در بخشــی از مصاحبه خود در 
برنامــه تلویزیونــی کــه به آن اشــاره شــد بــه صورتی گذرا 
به این نکته نیز پرداخت و در مورد شــبکه ســازی گفت: 
سیســتمی تحــت عنــوان مدیریــت زنجیره خودرو نوشــته 
شده که تمام شرکت های دانش بنیان می توانند اطالعات 
خــود را در آن جــا ثبــت کنند و به این طریق شــرکت های 

دانش بنیان را به هزار قطعه ساز وصل می کنیم.

الگوی مساله محوری تا شبکه سازی  
در ارتباط با شرکت های دانش بنیان
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دغدغه هایی از جنس معدن
اهمیت بخش معدن در اقتصاد بر هیچ کســی پوشــیده نیســت. به ویژه در کشــوری که از 
وابســتگی به نفت، زخم و رنج بســیار دیده اســت. معادن، گنجینه های بزرگی هســتند که 
می تواننــد، تولیــد داخلــی و صنعــت ملــی را متحول کننــد؛ اما چرا هنوز آن طــور که باید از 
ظرفیت های بخش معدن اســتفاده نشــده اســت؟ چه مشکالتی پیش روی مدیران معدنی 
اســت که نتوانســته اند معدن را به جایگاه مناســب خود در پیشــرفت و شــکوفایی اقتصاد 

ایران برسانند؟ 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از ۷ شرکت بزرگ پیشران 
پیشرفت اقتصاد کشور، سال هاست در زمینه توسعه معدن و صنایع معدنی فعالیت می کند 
و جایــگاه قابــل توجهــی را در صنعــت بــه خــود اختصــاص داده اســت. مهم تریــن ویژگــی این 
مجموعه، توسعه محور بودن آن و فعالیت گسترده آن تمام حلقه های زنجیره تولید از کشف 
و استخراج معدن و فرآوری مواد معدنی تا تأمین انرژی و فعالیت های زیرساختی در حوزه 
حمل ونقــل و کارخانه هــای مختلــف کنســانتره، گندله، آهن اســفنجی و فوالد و ... را شــامل 
می شــود. ایــن هلدینــگ بــزرگ اکنون پروژه های متعددی را در اقصی نقاط کشــور در دســت 
اجــرا دارد. در ادامــه بــه برخی دغدغه ها و مســائل مربــوط به حوزه معدن از نگاه مدیران این 

مجموعه اشاره می کنیم. 

تغییر ساختار، اولین ضرورت
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات چندی پیش در نشستی علمی 
به بررسی مشکالت معادن پرداخت و گفت: توسعه بخش معدن در ایران نیازمند تغییر 

ساختار در چارت مدیریتی و تغییر نگرش در ذهن سیاست گذاران کشور است.
اردشــیر ســعدمحمدی افزود: با حفاری های چند 100 هزار متری در سال نمی توانیم در 
بازار مواد معدنی با رقبایی که ساالنه میلیون ها متر حفاری انجام می دهند، رقابت کنیم و 

نیازمند توسعه اکتشافات معدنی در اعماق هستیم.
او تصریح کرد: اگر فرصت موجود برای گرفتن ســهم از بازار جهانی را از دســت دهیم، 
بــه راحتــی رقبــا جایمــان را می گیرنــد، بنابرایــن ناچاریــم از تکنولــوژی روز دنیــا در این رابطه 

استفاده کنیم.
مدیرعامل »ومعادن« افزود: متولی بخش اکتشافات معدنی در کشور مشخص نیست 

و هیچ سازمانی اختیار تام و بودجه کافی برای انجام اکتشافات معدنی در اختیار ندارد.

اکتشاف، اولین دغدغه
ایران مرکزی برای  اکتشاف است. در  اولین دغدغه در بخش معدن  سعدمحمدی گفت: 
ارزیابی اکتشاف نداریم و هر سازمانی از نگاه خود میزان ذخایر را اعالم  می کند. استرالیا 
1.5 میلیارد دالر در بخش اکتشاف سرمایه گذاری کرده که سرمایه گذاری های ما در مقایسه 

با چنین کشورهایی نزدیک به صفر است.
او ادامه داد: شرکت گلنکور در سال گذشته 229 میلیارد دالر گردش مالی داشته که 

این رقم غیرقابل مقایسه با شرکت های ایرانی ا ست.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به این نکته نیز اشاره کرد که 
در منطقه سریدون، یکی از شرکت های بزرگ خارجی اعالم کرد که این منطقه ذخیره مس 
ندارد؛ اما توانستیم با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی مس، 3 میلیارد تن 

ذخیره مس سریدون  کشف کنیم.
سعدمحمدی با اشاره به وضعیت اکتشافات سنگ آهن افزود: حداقل 160 میلیون تن 

ســنگ آهن برای تولید 55 میلیون تن فوالد نیاز داریم که ذخایر کنونی ما تا 1۸ ســال 
آینده فقط پاسخگوست.

او گفت: اگر قرار است جایگاه معدن ارتقا یابد نیاز به برنامه  ریزی برای انجام 
اکتشاف وسیع و عمیق داریم.

مدیرعامل هلدینگ »ومعادن« با اشاره به وضعیت ذخایر مس افزود: در دنیا 
۸۷0 میلیون تن مس خالص داریم که سهم ایران 40 میلیون تن است.

کمبود تکنسین و بحران فناوری
سعدمحمدی با اشاره به کمبود تکنسین و کارگر ماهر معدنی در 
کشور گفت: حاضرم، امضا کنم که تا 10 سال دیگر معدن کاری که 
بتواند زغالسنگ استخراج کند به شدت کمیاب خواهد بود چون 

در پرورش تکنسین کوتاهی کرده ایم.
او گفت: معادن کشور از نظر تکنولوژی دچار عقب افتادگی 
شده اند و به طور حرفه ای فعال نمی کنند از این رو نیاز است تا با 

ایجاد ارتباط با شرکت های بزرگ این عقب افتادگی تکنولوژیکی برطرف شود.
مدیرعامــل هلدینــگ »ومعــادن« افــزود: بــه نرم افزارهــای جدیــد در بخش معــدن نیاز 
داریم، چرا که هریک از کانسار ها از توابع ریاضی بهره می برند. اگر شکل سه بعدی اکتشاف 

صحیح نباشد، چگونه می توانیم معدن مناسبی را طراحی کنیم.
سعدمحمدی افزود: نیازمند تغییر نگرش در ذهن سیاست گذاران برای توسعه بخش 
معدن هســتیم؛چرا که هیچ بخشــی در ایران به اندازه معدن ســودده نیســت و قدرت بزرگ 

شدن در کشور را دارد.
او با اشاره به کمبود زیرساخت ها در کشور افزود: نمی شود که معدنکار عالوه بر انجام 
وظایف خود موظف به تامین برق، آب و گاز خود نیز باشد و بهتر است این زیرساخت ها از 

سوی وزارتخانه های تخصصی ایجاد شود.

معدنکاری دیجیتال، حلقه مفقوده
در نشست تخصصی کمیته راهبردی همایش و نمایشگاه معدن کاری دیجیتال از معدن کاری 
دیجیتال به عنوان حلقه مفقوده توسعه معدنی ایران یاد شد. حوزه ای که سیاست گذار و 
بازیگران توجه چندانی به آن ندارند. این غفلت بزرگ می تواند، تبعات بسیاری برای کشور 
در پی داشته باشد؛ به طوری که در سال های آتی، کل زنجیره تامین صنایع در جهان تحت 

تاثیر این تحول قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات با اشاره به روندهای جهانی 
و تجربیــات داخلــی در زمینــه معــدن   کاری هوشــمند گفــت: چنانکــه می   دانیــد، بخش معدن 
تقریبا در جهت منفی حرکت می کند و در آخرین آمارها هم رشد سال گذشته در مقایسه 
با سال 1399 به جای افزایش، نزول 4درصدی را تجربه کرده است. این عدد بیانگر رفتار و 
سیستم مدیریتی است. دیدن فرآیندهای به   روز معدن   کاری در شرکت های برجسته به خوبی 
تفاوت   های ما با جهان را به نمایش می   گذارد. باید دید سیستم هوشمند در بخش اکتشاف 
قــادر اســت چــه اقداماتــی انجام دهــد. انتقال ایــن توانایی   ها به معــدن   کاران ایــران از درجه 
اهمیــت ویــژه   ای برخوردار اســت. بســیاری از معدن   کاران و شــرکت های معدنــی هنوز هم با 
این قبیل توانایی   ها که در نتیجه هوشمندســازی معدن از طراحی تا عملیات، سیســتم های 

محاسباتی و ذخایر که به کل متحول شده   اند و قابل دسترسی است، آشنایی ندارند.

اکتشافات، هنوز سنتی است
 سعدمحمدی در ادامه گفت: امروز کل سیستم هایی که در ایران برای اکتشاف استفاده 
می شوند، سنتی هستند که این موضوع در زمینه محاسباتی اختالف جدی با دنیا ایجاد 
البته در بخش تکنولوژی بخش   هایی از فناوری   های  کرده که باید مورد تاکید قرار گیرد. 
نظیر  مجموعه   هایی  در  سه   بعدی  هوشمند  پایش  و   VAR تکنولوژی  نظیر  چهارم  نسل 
از  بسیاری  امروز  است.  داشته  پی  در  بسیاری  فواید  که  عملیاتی شده  مس سرچشمه 
این فناوری   ها در دسترس هستند؛ اما استفاده از آنها در کشور شایع نشده است. امروز 
رویه  این  به  کشور  در  اما  می شود؛  انجام  آنالین  به شکل  جهان  در  فازبندی      ها  طراحی 

دسترسی نداریم.
او افــزود: امــروزه دو تــا ســه نســل از فنــاوری معدنــی عقــب افتاده   ایــم و اگــر تدبیــری 
اندیشــیده نشــود کــه ایــن فاصلــه کــم شــود، عقب   ماندگــی شــدت می گیــرد. اســتفاده از 
دامپ   تراک   های 130تنی به ندرت در کشــور شــایع اســت که امروزه تراک   های مورد اســتفاده 
در دنیــا بــا ظرفیــت بیــش از 400تــن کار کرده و حتی برخی ســازندگان به ســمت ســاخت 

دامپ   تراک   های 550تنی رفته   اند.

حمل ونقل باید متحول شود
مدیرعامل هلدینگ »ومعادن« در بخش دیگری از سخنانش گفت: از این بدتر 
وضعیت زیرساخت   های حمل ونقل در کشور است که از منظر نحوه کف   سازی و 
زیرسازی به کل باید متحول شود تا با نیازهای جدید همسو شود. همه این عوامل 
موجب می شود تا هزینه تمام شده معدن   کاران ایران 100درصد از 

رقبای جهانی بیشتر باشد. 
ســعدمحمدی بــا تاکید بر این موضوع کــه نباید به تعریف 
گفــت:  پرداخــت،  کشــور  معــدن  بخــش  از وضعیــت  صــرف 
همایش پیش رو باید به سواالت مختلف در حوزه معدن   کاری 
دیجیتــال پاســخ دهــد، ضمــن اینکــه نقــاط ضعــف را بایــد 
مشــخص کنــد تا شــاید بتــوان از ایــن مســیر تغییراتی در 

بخش معدن ایجاد کرد.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
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اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

قوانین و مقررات چالش زا
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات هم  در 

گفت وگویی از دغدغه های کارشناسان بخش معدن سخن به میان آورد. 
امیــن صفــری گفــت: اجــرای پروژه هــا با محاســبات اقتصــادی و فنی آغاز می شــود، اما 
نبود ثبات در قوانین و مقررات و صدور دســتورالعمل های خلق الســاعه، ممکن اســت اجرای 
بســیاری از پروژه هــا را بــا چالــش مواجــه کنــد و محاســبات فنــی و اقتصــادی را بــه طور کلی 

تغییر دهد.
او بیان کرد: شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات با توجه به اســتراتژی ها، 
نقش و اهمیت شــرکت در حوزه معدن و صنایع معدنی و فلزی کشــور، پروژه های متعددی 

را در دست اقدام دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن« افزود: با توجه به اینکه شرکت بیشتر 
ســهام شــرکت های حوزه معادن و صنایع معدنی و فلزی را در اختیار دارد، در این بخش به 

فعالیت می پردازد و بر همین اساس اکثر پروژه ها نیز در این حوزه تعریف شده اند.

پروژه ها همچنان پیش می روند
با تاکید بر توانایی متخصصان داخلی برای پیروزشدن بر مشکالت حوزه معدن،  صفری 
با اشاره به یکی از بزرگ ترین پروژه هایی که در در حال انجام است، عنوان کرد: یکی از 
بزرگ  ترین و مهم ترین پروژه ها، معدن مس جانجا به شمار می آید که قرار است در این 

معدن با انجام اکتشافات تکمیلی و باطله برداری و سپس استخراج و در نهایت احداث 
کارخانه کنسانتره مس به ظرفیت 130 هزار تن پروژه تکمیل شود.

او مطــرح کــرد: خوشــبختانه در این پــروژه قرارداد منعقد و شــرکت مورد نظر و 
زمیــن بــرای انجــام پــروژه اختصــاص داده شــده اســت. همچنین مدیرعامــل و هیات 
مدیــره شــرکت بــه منظور تســریع در فرایند هــای اداری تعیین شــده اند. عالوه براین، 
برنامه ریزی و زمان بندی فازهای اجرای پروژه مشــخص شــده اســت. در حال حاضر 

نیــز تیــم اجــرای پــروژه در معــدن فعالیــت می کننــد و عملیــات اکتشــافات 
تکمیلی را انجام می دهند تا بتوانیم جانمایی ها، طراحی ها و تست های 

تکنولوژی را مشخص کنیم و بر اساس نتایج مطالعات اولیه بتوانیم 
فرایند اجرایی و احداث کارخانه را آغاز کنیم.

معــاون امور معادن و صنایع معدنــی »ومعادن«تصریح کرد: 
اجــرای پــروژه مس جانجا در مســیر خوبی قرار گرفته اســت و این 
پروژه نسبت به دیگر پروژه های بزرگ که اقدامات اولیه در آن ها 
مــدت زمــان بیشــتری به طول می انجامــد، به نظر می رســد پروژه 

جانجا در زمان خوبی روی ریل اجرایی قرار گرفته است.

ابرچالش های اجرای پروژه ها
اجرای  به طور حتم  کرد:  اظهار  پروژه ها  اجرای  و مشکالت  به چالش ها  اشاره  با  صفری 
به  انرژی،  بخش  در  مثال  طور  به  بود.  با چالش هایی همراه خواهد  معدنی،  پروژه های 
شدت با چالش کمبود برق مواجه خواهیم بود. برای رفع این معضل، در حال تالش و 
برنامه ریزی هستیم تا به سمت انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های پاک پیش برویم، زیرا 
از نظر سرزمینی و زیست محیطی با توجه به کمبود انرژی در کشور، باید به این سمت 

حرکت کنیم.
او اضافــه کــرد: در رابطــه با تامین انرژی، در حال انجام برنامه ریزی های الزم هســتیم، 
زیــرا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی به عنوان ســوخت معدن و صنایع معدنــی تاکنون صرفه 
اقتصادی نداشــته اســت. بنابراین با توجه به کمبود هایی که در صنعت برق وجود دارد، به 
طــور حتــم اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیر در بخــش معدن و صنایع معدنــی صرفه اقتصادی 
خواهــد داشــت. امیــدوار هســتیم بتوانیــم یــک طــرح خــوب در ایــن زمینــه تعریــف کنیــم و 

مدیرعامل هلدینگ نیز روی این موضوع تاکید جدی دارد.
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی »ومعادن« خاطرنشــان کــرد: در بخش نیروی 
انســانی در تمــام پروژه هــا و حوزه هــای صنایــع معدنــی و فلزی، با کمبود نیــروی متخصص 
مواجه هستیم. تالش می کنیم در پروژه ها از نیروهای جوان استفاده کنیم و نسل جدیدی 

را در حوزه معدن و صنایع معدنی برای اجرای پروژه به وجود آوریم.
صفــری بــه یکــی از ابرچالش هــای حــوزه معــدن و صنایع معدنی اشــاره کــرد و گفت: 
یکــی از چالش هــای جــدی ما در این زمینه، نبود ثبات قوانین و مقررات در کشــور اســت. 
بــا توجــه بــه طرح هایــی کــه در دســت اقــدام داریم، هر یــک از پروژه ها با محاســبات 
اقتصــادی پیــش می رونــد. ثبــات اقتصــادی و قوانیــن و مقــررات در هــر یــک از ایــن 
پروژه هــا تاثیــر می گــذارد. همچنیــن تغییــر قوانیــن و مقــررات، صدور بخشــنامه های 
جدیــد و دســتورالعمل ها نیــز تاثیــر قابــل توجهــی در روند اجرایی پروژه هــا و در نتایج 
و شــاخص های اجرایــی آن هــا می گذارد. این مقوله اجــرای پروژه ها را به صورت جدی با 
چالش مواجه کرده است. متاسفانه برای این امر راهکاری نیز وجود ندارد؛ مگر 
اینکــه بــا یــک خرد جمعی، بخش خصوصــی و حاکمیت بتواننــد ثبات را در 

قوانین و مقررات ایجاد کنند. 
او بخــش حمل ونقــل را نیــز دیگــر چالــش اجــرای پروژه هــای 
معدنــی و فلــزی دانســت و یــادآور شــد: کمبــود ریــل و راه آهن در 
کشــور بســیار جدی اســت و باید به این موضوع به صورت ویژه 
توجــه شــود. البتــه نیازمند این هســتیم بخش هایــی که متولی 
راه آهن هســتند، برای توســعه آن پیش قدم شــوند تا راه آهن 

توسعه پیدا کند.

امین صفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
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امیر علی رمدانی
مولف، مدرس و مشاور سازمانی

و  دانش بنیــان  تولیــد،  »ســال  نــام  بــه  حالــی  در   1401 ســال 
اشــتغال آفرین« نام گذاری شــد که دولت ســیزدهم جمهوری اسالمی 
ایران به وســیله هشــتمین رئیس  جمهوری ایران، سیدابراهیم رئیسی 
سه شــنبه مــورخ 12 مــرداد 1400 آغــاز بــه کار و ســکان هدایــت وزارت 
صنعــت معــدن تجارت نیز به ســیدرضا فاطمی امین داده شــد. وزارت 
صنعــت معــدن تجــارت از اصلی تریــن وزارتخانه هــای ایــران اســت که 

دارای سازمان های تابعه  مهمی به شرح ذیل است:

ف
شرحردی

ف
شرحردی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(۸سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران1

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی9سازمان توسعه تجارت ایران2

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی10سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران3

دانشگاه صنایع و معادن ایران11صندوق توسعه صنایع دریایی4

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی12مرکز ملی فرش ایران5

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی13صندوق ضمانت صادرات6

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات ۷
و توسعه صنایع پیشرفته 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک14

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان15
نمایش شماره )1( : سازمان های تابعه وزارت صنعت معدن تجارت

فنــاوری داده  از ســوی دفتــر  گــزارش ۸۸ منتشــر شــده  طبــق 
و اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی معاونــت هماهنگــی و محیــط 
کســب وکار وزارت صنعت معدن تجارت، نرخ رشــد اقتصادی در مدت 
زمــان 9 ماهــه عملکــرد )تــا پایــان ســال 1400( در گروه هــای مختلــف 

اعالم شد.
واحد: درصد

ف
9 ماهه عملکرد 1399نام بخشردی

1400
3/9-3/5گروه کشاورزی1

4/2۷/1گروه صنعت 21

1/۸3/4- صنعت3

5/211/۸- معدن4

5/613/4- - استخراج نفت و کاز طبیعی5

2/5-1/0- - سایر معادن6

1/55/1-گروه خدمات۷

3/53/5-- عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران۸
نمایش شماره )2( – نرخ رشد اقتصادی به تفکیک هر بخش)100=1390( )به قیمت ثابت است(

همچنین در نمایش ذیل، عملکرد 9 ماهه وزارت صنعت معدن 

تجارت در گروه کشاورز، صنعت، خدمات ارائه داده است.

واحد: درصد

نمایش شماره )3( – مقایسه درصدی نرخ رشد اقتصادی به 
تفکیک هر بخش

از دیگر موارد قابل ارزیابی عملکرد، موضوع »محصول ناخالص 
داخلی )به قیمت بازار(« و »محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به 

قیمت بازار(«  که در نمایش ذیل مقایسه شده است.

واحد: درصد

ف
1399نام بخشردی

9 ماهه 
عملکرد 

1400
1/05/1محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(1

محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به 2
0/33/۸قیمت بازار(

نمایش شماره )4( – نرخ رشد اقتصادی به تفکیک هر بخش 
)100=1390( )به قیمت ثابت است(

واحد: درصد

نمایش شماره )5( – مقایسه درصدی محصول ناخالص داخلی و 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت

یکــی از مهم تریــن زیرمجموعه های وزارت صنعت معدن تجارت، 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایران اســت کــه دارای 

 عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت 
در دولت سیزدهم

1.  )شامل صنعت }ساخت{، معدن }استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن{، ساختمان و انرژی(
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 عملکرد وزارت صنعت معدن تجارت 
در دولت سیزدهم

نقش سیاســت گذار، برنامه ریز و تدوین کننده برنامه  های راهبردی و 
حمایتی به منظور رشــد و توســعه واحدهای صنایع کوچک و متوســط 

مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی است. 
نمایش شماره )6( عملکرد این سازمان را شرح داده است.

ف
واحد شرحردی

سنجش

تا پایان 
سال 
1399

تا پایان 
سال 
1400

تا پایان 
خرداد 
1401

1

تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب

)با احتساب مناطق ویژه 
اقتصادی(

شهرک و 
1011103۷1040ناحیه

2

تعداد شهرک ها و نواحی 
صنعتی مصوب

در حال بهره برداری )واگذاری 
زمین(

شهرک و 
۸2۸۸46۸4۷ناحیه

تعداد شهرک ها و نواحی 3
صنعتی تخصصی

شهرک و 
۷9۸2۸4ناحیه

نمایش شماره )6( : عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران

مطابــق جــدول فــوق در ســال 1399 تعــداد شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی مصوب با احتســاب مناطق ویــژه اقتصادی به تعداد 1011 بود 
کــه در پایــان خــرداد ســال 1401 به 1040 رســیده اســت. همچنین ۷9 
شــهرک و نواحی تخصصی صنعتی در ســال 1399 افزایش یافته و به 
تعداد ۸4 مورد تا پایان ســال 1401 رســیده اســت. رشــد و توســعه در 
خصــوص شــهرک ها و نواحی صنعتی مصوب در حــال بهره برداری نیز 
صــدق می کنــد و از ۸2۸ مــورد در ســال 1399 بــه ۸4۷ مــورد تا پایان 

خرداد سال 1401 رسیده است.

نمایش شماره )7( : نمودار عملکرد سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران

انواع حمایت های ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایــران از شــرکت های دانش بنیان، شــتاب دهنده هــای فناوری و مراکز 
نوآوری مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی و فناوری کشور بسیار 

گسترده است که می توان در دسته های ذیل گروه بندی کرد:
 واگذاری حق بهره برداری زمین به صورت نقد و اقساط با شرایط ویژه 
 اولویت واگذاری حق بهره برداری زمین در اراضی حاصل از فسخ 

قراردادهای راکد در مناطق تقاضا محور
 ایجاد مناطق تخصصی در شهرک ها و نواحی صنعتی برای استقرار 

واحدهای تولیدی دانش بنیان
مراکز  در  استقرار  اول  سال  در  دفتر  بهای  اجاره  مشوق  اعطای   

خدمات فناوری و کسب وکار 
 شناسایی واحدهای صنعتی مستعد و کمک به دانش بنیان شدن 

آن ها از طریق مشاوران تخصصی کلینیک های خدمات کسب وکار 
 برگزاری رویدادهای معرفی و عرضه فناوری و کمک به بازارایابی 
تحت  ای  منطقه  بازارهای  فن  طریق  از  دانش بنیان  محصوالت 

مسئولیت
 به هم رسانی شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی متقاضی رفع 

نیازهای فناورانه در قالب برگزاری رویدادهای رودررو ملی و منطقه ای
واحدهای  فناورانه  نیازهای  رفع  و  شناسایی  سامانه  راه اندازی   
صنعتی در درگاه خدمات الکترونیک eservice.isipo.ir به عنوان بستر 

تعامل واحدهای صنعتی و شرکت های فناوری و دانش بنیان
از دیگر ســازمان های مهم »سازمان توسعه تجارت ایران« است 
کــه بــا تعییــن اســتراتژی هایی نظیر »ارتقــا صادرات و توســعه تجارت 
خارجــی«، »ارتقــا دانــش و فرهنــگ صادراتــی و تجــارت خارجــی«، 
»تقویت و توســعه ظرفیت های تجاری در ســطح کشور«، »تفوق تراز 
تجــاری، برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و اعمــال نظــارت عالیــه در امــر 
توســعه تجــارت خارجــی«، »ارتقــاء ســطح کارایی و اثر بخشــی منابع 
ســازمانی« همــواره توســعه تجــارت را بــا عنايت به برقــراري تعامالت 
ســازنده با طرفين تجاري و ذينفعان خود، منابع انســاني كارآمد و به 
كارگيــري دانــش و فنــاوري جديــد دنبــال كرده و همواره ســعي دارد با 
برنامه ريزي، سياســت گذاري، حمايت و نظارت عاليه، بســتر مناســبي 
بــرای مديريــت كالن صــادرات و تقويــت زيربناهــا و ظرفيــت هاي الزم 

براي تسهيل و توسعه تجارت خارجي كشور فراهم نمايد.
طبق آمار منتشــر شــده ســاالنه، صادرات کاال در ســال 1400 به 
122۷۷5 هزار تن و 4۸619 میلیون دالر رسیده است که در مقایسه 
بــا ســال قبــل ۸.6 درصد از لحــاظ وزنی و 39.6 درصد از نظر ارزشــی 
افزایش داشــته اســت. همچنین صادرات کاال در اســفند ســال 1400 
به 1011۷ هزار تن و 5102 میلیون دالر رســیده اســت که در مقایســه 
بــا مــاه قبــل 1۷ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۷ درصد از نظر ارزشــی 
افزایش داشــته اســت. واردات کشــور طی ســال 1400 به 41199 هزار 
تــن و بــه ارزش 53013 میلیــون دالر رســیده اســت که در مقایســه با 
ســال قبــل 22 درصــد از نظــر وزن و 36 درصــد از نظــر ارزش افزایش 
داشــته اســت. واردات کاال در اســفند بــه 4422 هــزار تــن و 6436 
میلیــون دالر رســیده اســت کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل 24 درصد از 
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لحاظ وزن و 26 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. 

ارزش: میلیون دالر   وزن: هزار تن

ردیف
درصد تغییراتسال  1399سال  1400

وزنارزشوزنارزشوزنارزش

4۸619122۷۷534۸2011305639/6۸/6صادرات کاال

53013411993۸۸۸533۷263622واردات کاال

نمایش شماره )8( – مبادالت تجاری ایران طی سال 1400 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

در نمایش ذیل، روند ماهانه صادرات و واردات طی ســال 1400 
برحسب میلیون دالر ارائه شده است.

ارزش: میلیون دالر   

نمایش شماره )9( – روند ماهانه صادرات و واردات طی سال 1400

همچنین طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه 
تجارت ایران، میزان صادرات و واردات در یک ماه ابتدای سال 1401 با 

مدت زمان مشابه سال قبل در جدول ذیل ارائه شده است.

ارزش: میلیون دالر و  وزن: هزار تن

ردیف
درصد تغییراتیک ماهه 1400یک ماهه 1401

وزنارزشوزنارزشوزنارزش

10-3699۷3242969۸15222/6صادرات کاال

2۸2422522۷9۸20440/910واردات کاال

نمایش شماره )10( – مبادالت تجاری ایران طی یک ماهه 1401 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

همچنیــن نمایــش شــماره )11( ایــن موضــوع را به صــورت نمودار 
میله ای نشان داده است.

ارزش: میلیون دالر   

نمایش شماره )9( – روند ماهانه صادرات و واردات طی سال 1400

در خصــوص مقاصــد صادراتــی ســال 1400 ایــران نیــز می تــوان 
اذعان کرد که آمارها نشــان می دهند کشــورهای چین، عراق، ترکیه، 
امــارات متحــده عربــی و افغانســتان از اصلی تریــن بازارهای صادراتی 
برای کشور ایران محسوب می شوند، به طوری که سهم میزان واردات 

به این کشورها بالغ بر ۷4/2 درصد کل صادرات ایران است.
ارزش: میلیون دالر

سهم از کل ارزششرح
صادرات

1432329/5چین

۸9151۸/3عراق

60۸112/5ترکیه

492910/1امارات متحده عربی

1۸393/۸افغانستان

3608774/2جمع

نمایش شماره )12( – 5 بازار نخست صادراتی کشور در 12 ماهه 
سال 1400

همچنیــن نمــودار دایــره ای جــدول صادراتــی فوق نیــز در نمایش 
شماره )13( ارائه شده است.
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عملکرد وارداتی نیز در نمایش شماره 14 ارائه شده است که بر 
طبق آن حدود ۷2 درصد از ســهم واردات کشــور مربوط به 5 کشــور 
امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه است.

ارزش: میلیون دالر

سهم از کل ارزششرح
صادرات

1652331امارات متحده عربی

12۷3924چین

529210ترکیه

191۸3/6آلمان

16633فدراسیون روسیه

3813572جمع

نمایش شماره )14( – 5 بازار نخست وارداتی کشور در 12 ماهه 
سال 1400

همچنیــن نمــودار دایــره ای جــدول وارداتــی فــوق نیــز در نمایــش 
شماره )15( ارائه شده است.

در خصــوص صــادرات، واردات و فعالیت هــای بــازار »فرش« نیز 
باید اذعان کرد که براساس آمار مرکز ملی فرش ایران در سال 2020 
جمــع صــادرات فــرش دســتباف در جهــان ۸۷0 میلیــون دالر بــوده که 
هنــد بــا 2۷۸ میلیــون دالر در رتبه نخســت و ایران با ۷2 میلیون دالر 
در رتبــه دوم قــرار گرفتنــد. البتــه می تــوان صــادرات ایــران را همچنان 
در مقام نخســت صادرات قلمداد کرد، زیرا آمار کشــور هندی  شــامل 
تمــام کف پوش هــای تولیدی به همراه گلیم و برخی فرش هایی اســت 
که با ربات تولید می کنند و به عنوان فرش دستباف عرضه می شود.

بیــش از 35 هــزار اشــتغال جدیــد درحــوزه فــرش دســتباف طی 
ســال های 1399 تا 1400 ایجاد شــده که نتیجه آن رشــد 46 درصدی 
تولید و 10 درصدی افزایش صادرات بوده اســت که برای افزایش این 

واحد: درصد

نمایش شماره )13( – آمار نمودار دایره ای پنج بازار نخست صادراتی کشور در 12 ماهه سال 1400

واحد: درصد

نمایش شماره )15( – آمار نمودار دایره ای 5 بازار نخست وارداتی کشور در 12 ماهه سال 1400
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میــزان صــادرات و حفــظ جایــگاه و رتبه جهانی فرش دســتباف ایرانی، 
نیازمنــد حمایــت و برنامه ریزی هایــی در ســطح کالن اســت. براســاس 
گــزارش عملکــرد تجــارت خارجی فروردین امســال )1401( که از ســوی 
وزارت صمت منتشر شده در ماه نخست امسال فقط 200 تن فرش 
دستباف به ارزش 2 میلیون دالر از کشور صادر شده که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال 1400 به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشــی 2۷ و 2 

درصد افزایش داشته است.
همچنیــن براســاس اعــالم گمــرک، صــادرات فــرش دســتباف در 
ســال 13۷2 بــه اوج خــود رســیده و حدود 2 میلیــارد دالر بوده و برای 
5 تــا ۷ میلیــون نفــر شــغل ایجاد کرد، اما به تدریــج کاهش یافته، به 
طوری که به حدود 240 میلیون دالر در ســال 139۷ و پس از اعمال 
تحریم هــا بــه ۷0 میلیــون دالر در ســال 139۸ و 50 میلیــون دالر در 

سال 1399 و 64 میلیون دالر در سال گذشته رسیده است.
در خصــوص خــودرو نیــز بایــد اذعان کرد که ســازمان بین المللی 
وســایل نقلیــه موتــوری، آمارهایــی را منتشــر کرده که نشــان می دهد 
تولید خودروی جهانی در سال 2021 به میزان 3 درصد افزایش یافته 
اســت. تولید خودرو در داخل کشــور نیز 2 درصد افزایش یافته و به 
۸94 هزار دستگاه رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران جایگاه 
نوزدهم را در رده بندی بزرگ ترین خودروســازهای جهان کســب کرده 
اســت. ایــران دقیقــا در جایگاهــی پــس از انگلیــس قرار گرفته اســت. 
انگلیــس کشــور تعــداد 932 هــزار دســتگاه خــودرو را در ســال 2021 

به تولید رساند.
کشــورهایی کــه پــس از ایران قرار گرفته اند؛ عبارتنــد از ایتالیا با 
میــزان تولید ۷95 هزار دســتگاه، آفریقــای جنوبی با تولید 499 هزار 
دســتگاه، لهســتان با تولید 439 هزار دســتگاه، پرتغال با تولید 2۸9 
هزار دستگاه، تایوان با تولید 265 هزار دستگاه، بلژیک با تولید 261 
هــزار دســتگاه، اتریــش بــا تولیــد 136 هــزار دســتگاه، فنالند بــا تولید 
93 هــزار دســتگاه و مصــر بــا تولیــد 23 هــزار دســتگاه. در صــدر ایــن 
رده بنــدی، کشــور چیــن قــرار دارد کــه بــا تولید 26 میلیــون و ۸2 هزار 
دســتگاه، بزرگ ترین خودروســاز جهان است . پس از چین، با اختالف 
بســیار زیاد کشــور آمریکا قرار دارد که 9 میلیون و 16۷ هزار دســتگاه 
خــودرو تولیــد کرده اســت. پس از آمریکا نیز ژاپــن با تولید ۷ میلیون 
و ۸46 هــزار دســتگاه، هنــد بــا تولید 4 میلیون و 399 هزار دســتگاه، 
کــره جنوبــی بــا تولید 3 میلیون و 462 هزار دســتگاه، آلمــان با تولید 
3 میلیــون و 30۸ هــزار دســتگاه، مکزیــک بــا تولید 3 میلیــون و 145 
هزار دستگاه، برزیل با تولید 2 میلیون و 24۸ هزار دستگاه، اسپانیا 
بــا تولیــد 2 میلیــون و 9۸ هــزار دســتگاه و تایلند با تولیــد 1 میلیون و 
6۸5 هزار دستگاه نیز به ترتیب رتبه های سوم تا دهم را در رده بندی 

بزرگترین خودروسازان جهان به خود اختصاص داده اند.
از ســوی دیگر طبق آمارهای منتشــر شــده، در سال 1400 تعداد 
963 هزار و 1۷9 دستگاه خودرو تولید شده است، که نسبت به سال 
99، افــت 2.9 درصــدی را نشــان می دهــد. ۸6۸ هزار و 130 دســتگاه 
خودرو سواری در سال 1400 تولید شد، که نسبت به سال 99، 3.9 
درصد افت داشــته اســت. تعداد وانت های تولید شده نیز به ۷9هزار 
و ۷51 دســتگاه رســید، که با افت یک درصدی همراه بوده اســت. در 
بخــش کامیــون، کامیونــت و کشــنده، تعداد 12 هزار و 3۸2 دســتگاه 
تولید شد، که 112 درصد رشد داشته است. همچنین در سال 1400، 
تعداد یک هزار و ۷4 دســتگاه مینی بوس و میدل باس تولید شــد که 
35.4 درصد رشــد داشــته اســت. همچنین تعداد اتوبوس های تولید 
شــده بــه 6۷4 دســتگاه رســید که با افــت 2۸.۸ درصدی همــراه بوده 

است. 
تولید خودرو در اســفند ســال 1400 به 60 هزار و 520 دســتگاه 

رسید، که افت 24.4 درصدی را نشان می دهد.
آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که تولید انواع خودروهای 
تجاری ســبک و ســنگین در کشــور طی 4 ماه ابتدایی ســال جاری، در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، با رشــد حــدودا 50 درصدی 
همراه بوده اســت. دلیل اصلی این رشــد صعودی، جهش تیراژ وانت 
است. تا پایان تیرماه امسال، ۷6 هزار و 236 دستگاه خودرو تجاری 
شــامل وانــت، اتوبــوس، مینی بوس، کامیون و ون در کشــور به تولید 
رســیده کــه در مقایســه بــا چهــار مــاه مشــابه ســال گذشــته رشــد 49 

درصدی را نشان می دهد.
طــی 4 مــاه ابتدایــی امســال 33 هــزار و ۷15دســتگاه وانــت در 
کشور به تولید رسیده که نسبت به 4 ماه ابتدایی سال گذشته، رشد 
41.6 درصدی را نشان می دهد. در بخش کامیون، تولید تجاری سازان 
طی 4 ماه نخســت امســال و در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
16۸درصد رشد کرده است. تولید اتوبوس در کشور نه تنها همچنان 
بســیار پایین اســت، بلکه در 4 ماه نخســت امســال منفی هم شــده 
اســت. طبق آمار وزارت صمت، کل تولید مینی بوس و میدل باس نیز 
در 4 ماه ابتدایی امســال 2۸5 دســتگاه بوده که در مقایســه با مدت 

مشابه سال گذشته افزایش 11درصدی را نشان می دهد. 
جایگاه ایران در شاخص های بین المللی صنعتی و اقتصادی نیز 
از مــوارد مهمــی اســت کــه مــی توانــد تجزیــه و تحلیــل آن ســبب اخذ 
تصمیمــات بهینــه ای بــرای رشــد و توســعه در آینده شــود. رتبه کشــور 
ایــران براســاس برخــی از شــاخص های مهــم بین المللــی، در نمایــش 
شماره )15( ارائه شده است که می توان در بین سال های 2015 الی 

2021 رتبه کشور را مقایسه کرد.
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شاهد پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر صنعت کشور بود.امید اســت با برنامه ریزی های کارآمد و کارشناســی شــده بتوان 
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Global Competi-
tiveness Index۷4140۷613۸6913۷۸914099141رقابت پذیری جهانی----

Index Of Econom-
ic Freedom1۷11۸61۷11۸61551۸01561۸01551۸01641۸016۸1۷۸آزادی اقتصادی

 Ease of Doing
Business 1301۸911۷19012019012419012۸19012۷190سهولت کسب وکار--

The global Inno-
vation Index106141۷۸12۸۷512۷65126611296۷13160132نوآوری جهانی

 Goods Market
Efficiency Index10914011113۸10013۷کارایی بازار کاال--------

Product Market134140133141------بازار محصول----

 The Legatum
Prosperity Index11۸14911۸14911۷14911۷16۷11916۷12016۷12316۷رفاه لگاتوم

نمایش شماره )15( – جایگاه ایران در شاخص های بین المللی
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همزمان با هفته دولت نمایشــگاه تحول صنعت خودرو 
بــا حضــور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون صنایع 
حمل و نقل وزیر صمت پنجشــنبه 3 شــهریور در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.
بــه گــزارش شــاتا، وزیــر صمــت در ایــن مراســم از 
پلتفرم و محصول خودروی اقتصادی، پلتفرم آفرود ملی، 
پلتفــرم کالس متوســط و خــودروی برقی با داخلی ســازی 
نــاوگان  مدیریــت هوشــمند  درصــد، ســامانه  بــاالی 50 

خودروی تجاری و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد.
ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  امیــن  فاطمــی  ســیدرضا 
نــکات بســیار متنوعــی وجــود دارد، گفــت:  نمایشــگاه 
صنعــت خــودروی ایــران فــراز و نشــیب های بســیاری را 
پشــت ســر گذاشته و در چند سال اخیر با چالش هایی 
روبــرو بــوده کــه یکــی از مهم ترین دالیل ایــن چالش ها 

بحث تحریم هاست.
او بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد طــی شــده در صنعــت 
خــودرو رو بــه رشــد اســت، افــزود: خبــر خوبی کــه وجود 
دارد، آغــاز حرکــت های مهم و قابــل توجه در بخش های 

دانش بنیان و فناوری های نوین است.
وزیــر صمــت از مهم تریــن دســتاوردهای نمایشــگاه 
تحــول صنعــت خــودرو را همــکاری و هــم افزایــی بیــن 
شــرکت های خودروســاز و قطعه ســاز عنوان کرد و گفت: 
اگر بتوانیم تحولی در مســیر کســب و کارهایی که پشت 
صنعــت خــودرو فعالیت می کنند، ایجــاد کنیم در نهایت 

این اقدامات منجر به کاهش هزینه می شود.
فاطمی امیــن در تشــریح اقدامــات صــورت گرفته در 
ماه هــای اخیــر در حــوزه صنعــت خــودرو گفــت: گام اول 
تمرکــز بــر ثبــات تولید بــود و اکنون به مرحلــه ای از تولید 
رســیده ایــم کــه دیگــر کســی نمــی پرســد چــرا خودرویــی 

ناقص تولید می شود.
او در ایــن خصــوص ادامــه داد: گام بعــدی ما تمرکز 
بر ایمنی، تنوع و کیفیت است و بخشی از آن اکنون در 

نمایشگاه ارائه شده است.

وزیــر صمــت افــزود: در همیــن راســتا تفاهم نامــه 
همکاری بین ایران خودرو و ســایپا برای تولید محصوالت 
مشــترک امضــا و نیــز تفاهم نامــه بیــن شــرکت های ایلیــا 
خــودرو، آمیکــو ) ارس خــودرو دیــزل (، زامیــاد و مکــس 
موتــور درقالــب یک پلتفرم برای تولید محصوالت جدید و 
با کیفیت منعقد شــده اســت. با تحقق این مهم، شــاهد 
افزایــش تولیــد داخلــی خواهیــم بــود و هزینه هــای تولید 

کاهش نیز کاهش پیدا می کند.

نمایشگاه خودرو روسیه فرصت خوبی 
برای خودروسازان ایرانی بود

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت نیز هدف از 
برگزاری این نمایشگاه را تشریح برنامه های تدوین شده 
بــرای تحــول بنیــادی صنعــت خــودرو در دولت ســیزدهم 
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن نمایشــگاه در زمینــه افزایــش 
تولیــد، افزایــش کیفیــت، کاهــش هزینه های تمام شــده 
و ارتقای رقابت پذیری محصوالت صنعت خودروی کشور 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
منوچهــر منطقــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
حضــور ایــران در نمایشــگاه اتوموبیلیتــی 2022 مســکو 
دستاوردهای حاصل از حضور در این نمایشگاه را مثبت 

ارزیابی کرد.
او با بیان اینکه حضور ایران در بازار خودرو روسیه 
از ســال 13۸0 آغاز شــده گفت: نخســتین محصول ارائه 
شــده پــژو 206 بــود و از همــان زمــان بــازار روســیه بــه 
قابلیت های خودروسازی ایران پی برد و ما تالش کردیم 

تا شبکه سازی های مربوطه را انجام دهیم
معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت همچنیــن 
افــزود: نمایشــگاه تحــول صنعت خودرو تــالش دارد تا با 
دســتیابی بــه بازارهــای صادراتی، و نیز حرکت به ســمت 
تحــوالت فناورانــه جدید خودرو در حوزه برقی ســازی گام 

بردارد.
منطقــی اســتقبال صــورت گرفته از طرف مســئوالن 

و خودروســازان روســی را از محصــوالت ایرانــی، بی نظیر 
و کــم ســابقه دانســت و افــزود: تــالش بر این اســت تا با 
طراحی پلتفرم های جدید و ارائه راهکارهای فناورانه در 
مسیر توسعه صنعت خودرو و صادرات آن گام برداریم.
او با تاکید بر اینکه صادرات خودرو در 3 ســال اول 
ســودی نــدارد، گفت: بــرای ورود به هــر عرصه صنعتی و 
تجاری برندسازی اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی همواره 
باید برای یادگیری با معتبرترین خودروسازان دنیا تعامل 

داشته باشیم.
معــاون صنایــع حمــل و نقــل وزارت صمت بــا تأکید 
بــر این که صادرات خودرو، یک ســرمایه گذاری بلندمدت 
حداقل 3 تا 5 ســاله اســت، گفت: صادرات بحث بســیار 
پیچیــده ای دارد کــه بــرای پایــدار مانــدن صنعــت خــودرو 

در این عرصه باید شایستگی های خود را نشان دهیم.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو نقطه 
اتصال بین خریدار و تولیدکننده

از ســویی نماینده مردم تهران، ری و شــمیرانات در 
مجلس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: توافق نامه هایی که 
در جریان برگزاری این نمایشگاه منعقد می شود، بسیار 

مهم تر از برگزاری خود این نمایشگاه است.
رضــا تقــی پــور انــوری خاطرنشــان کــرد : نمایشــگاه 
تحــول صنعــت خــودرو نقطــه تماســی بیــن خریــداران و 
تولید کنندگان اســت و دیگر نیازی نیست که متقاضیان 
خرید این اجناس، تمام کشور را بگردند تا محصول مورد 

نظر خود را تهیه کنند.
او دربــاره میــزان اثربخش بودن برگزاری نمایشــگاه 
صنعــت خــودرو گفــت: آنچــه کــه دربــاره نمایشــگاه مهم 

است اتفاقاتی است که قبل و بعد از آن باید بیفتد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس افــزود: 
ایــن نمایشــگاه هــا نقطه تماســی بین خریــداران و تولید 
کنندگان است و دیگر نیازی نیست که متقاضیان خرید 
این اجناس، تمام کشــور را بگردند تا محصول مورد نظر 

فاطمی امین: دستاورد نمایشگاه 
تحول صنعت خودرو همکاری 

خودروسازان با قطعه سازان است
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خود را تهیه کنند.
بــرای  کــه  اهدافــی  طبیعتــا  داد:  ادامــه  پــور  تقــی 
نمایشگاه تعریف شده باید بعد از برگزاری این نمایشگاه 

تامین شود و با پایان یافتن نمایشگاه فراموش نشود.
او گفت: این نمایشــگاه بیشــتر یک نمایشگاه بی تو 
بی اســت تا صاحبان کســب و کارهای مرتبط مثل قطعه 
ســاز و خودروســاز، بــه صــورت یــک زنجیره تولیــد حضور 

پیدا کنند و به یکدیگر متصل شوند.

صنعت خودرو روی ریل تولید و 
افزایش تیراژ

نماینده تهران، ری و شــمیرانات در مجلس شــورای 
اســالمی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه صنعــت تحــول 
خــودرو گفــت این صنعت روی ریل تولید و افزایش تیراژ 

قرار گرفته است.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات 
در مجلــس شــورای اســالمی پــس از بازدیــد از نخســتین 
نمایشگاه تحول صنعت خودرو با تاکید بر اینکه صنعت 
خودرو اکنون روی ریل تولید و افزایش تیراژ قرار دارد و 
وزیر صمت به قولی که در جلسه رای اعتماد به مجلس 
داد عمل کرده است گفت: اکنون تالش بر این است که 

کیفیت محصوالت نیز مورد توجه قرار گیرد.

تمرکز فعالیت صنعت خودروی کشور 
بر روی شرکت های دانش بنیان

مدیــر کل دفتــر صنایــع خودرویــی وزارت صمــت از 
تمرکز فعالیت صنعت خودرو بر روی توسعه شرکت های 

دانش بنیان خبر داد.
عبدهللا توکلی الهیجانی در حاشــیه آیین گشایش 
نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودرو در جمع خبرنــگاران بر 
ضــرورت تمرکــز فعالیت هــای صنایــع خودرویی کشــور بر 
تقویت شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: توجه 

به هم افزایی ما را به این هدف مهم می رساند.

او بــا اشــاره بــه فرصــت نمایشــگاه تحــول صنعــت 
گفــت:  دارد  وجــود  آن  در  کــه  ظرفیت هایــی  و  خــودرو 
نمایشــگاه پیــش رو بــرای تحقــق اهــداف 1404 صنعــت 
خــودرو و چگونگــی رســیدن بــه تولیــد و تنــوع محصــول، 
پاســخ هایی بــرای گفتــن دارد و از همــه رســانه هــا مــی 
خواهیم تا با تبیین دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه، 

این وزارتخانه را در تحقق اهدافش یاری کنند.
مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ایجاد 
هــم  افزایی بیــن بازیگران مختلف عرصه خودروســازی را 
یکــی از مهم تریــن ارکان این نمایشــگاه برشــمرد و گفت: 
صاحب صنعت شدن در بسیاری از کشورها با ایجاد هم  

افزایی بین همه صنایع اتفاق می افتد.
صنعــت  بــرای  فرصــت  ایجــاد  از  پایــان  در  توکلــی 
خــودرو و حمل ونقــل در کشــور خبــر داد و گفت: فرصت 
بــرای برقــی ســازی، اتصال پذیری، خودروهــای خودران و 
حمل ونقــل اشــتراکی از جمله مســائلی اســت که مدنظر 
قــرار گرفتــه و در ایــن عرصــه شــرکت های دانــش بنیان و 

قشر تحصیل  کرده نقطه قوت ما هستند.
گفتنــی اســت، از پوســتر نمایشــگاه برنامــه تحولــی 
صنعت خودرو با حضور سخنگوی دولت و معاون صنایع 
رونمایــی   1401 مــرداد   24 وزارت صمــت  نقــل  و  حمــل 
شــده بــود و هــم زمان بــا هفته گرامیداشــت خبرنگار نیز 
رویــداد روایــت برنامــه تحــول صنعــت خــودرو بــا حضور، 
مدیران ارشــد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اســاتید و 
خبرنــگاران حــوزه صمــت در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد. 
در ایــن رویــداد یــک روزه کــه مرکز ارتباطــات وزارت 
بــا موضــوع  کــرد کارگاه هــای تخصصــی  برگــزار  صمــت 
صنعــت خــودرو و بــا حضور اســاتید و کارشناســان برگزار 
شد و خبرنگاران در جریان آخرین برنامه های تحولی در 

صنعت خودرو قرار گرفتند.
منوچهــر منطقــی معاون صنایع حمــل و نقل وزارت 
صمــت بــا ارائــه مباحــث تخصصــی و آموزشــی در مــورد 

معنــای دانــش بنیانی شــدن صنعــت خــودرو و همچنین 
رویکــرد وزارت صمــت در خصــوص خــودروی آینــده، بــه 

ترسیم افق پیش رو در حوزه این صنعت پرداخت.
همچنیــن آقــای توکلــی الهیجــی مدیــر کل صنایــع 
خودرویــی وزارت صمــت بــا ارائــه مبحثــی تحــت عنــوان 
بازاندیشی در مفهوم نواوری در بازارهای در حال توسعه 
از خبرنگاران تواســت تا با ایجاد فضای رســانه ای مثبت 

فضا را به سمت بالندگی صنعت کشور پیش ببرند.
او از تالش برای قرار گرفتن ایران جز 10 کشور برتر 
جهــان از حــیً تولیــد خودرو گفت و افزود: در حال حاضر 

ایران در رده هجدهم دنیا از این حیث قرار دارد.
در ادامه این رویداد حســین زاده قشــمی مدیر کل 
مرکز ارتباطات وزارت صمت با اشــاره به ســاختار و نحوه 
برگــزاری نمایشــگاه برنامه تحولــی صنعت خودرو، بخش 
بندی نمایشــگاه و برخی رویدادهایی که قرار اســت حین  

برگزاری نمایشگاه برگزار شود تشریح کرد.
زاده قشــمی افزود: نمایشــگاه برنامه تحولی خودرو 
از ســوم تا هفتم شــهریور در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
در این مراسم ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره 
ســاختار قیمــت خــودرو و نقــش هــم افزایــی در صنعــت 
خــودرو گفت وگــو کــرد و در پایــان به ســواالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
همچنیــن نوســازی نــاوگان و جایگزینــی خودروهای 
فرســوده موضوع دیگری بود که حســن کریمی ســنجری؛ 

کارشناس بازار خودرو درباره آن صحبت کرد.
الزم به ذکر اســت؛ نمایشــگاه تحول صنعت خودرو 
از ســوم تا ششــم شــهریور با حضور بیش از 10 شــرکت 
خودروســاز و زنجیره تأمین آن ها و بیش از 100 شــرکت 
قطعه ســازی، دانش بنیان و کســب وکارهای نوپا در حوزه 
خــودرو در محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.
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عباس هاشمی
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

»قیمت گذاری  خانگی  لوازم  صنعت  معضالت  از  یکی 
دستوری« یا »سیاست سرکوب قیمتی« است که دولت 
با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت مردم آن 

را در اولویت خود قرار داده است. 
انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران در این خصوص 
و همچنیــن  بــا مســئوالن ذی ربــط  را  بســیاری  مکاتبــات 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته 
و اعالم کرده اســت که کشــورهای توســعه یافته در سطح 
دنیــا بــا روش های دانــش محورانه و آزموده شــده در حال 
پیشبرد اهداف اقتصادی خود هستند. با توجه به افزایش 
قیمــت نهاده هــای تولید که گزارش آن در مکاتبات خدمت 
مسئوالن ارائه شده و کامال قابل ارزیابی است، کماکان با 
اصرار بر قیمت گذاری دســتوری موانعی بر ســر راه رشــد و 

توسعه صنعت ایجاد می شود.
بطــور میانگیــن، افزایــش قیمت نهاده  هــا و اثرگذاری 
آن در قیمــت کاالی نهایــی چیــزی حــدود 35 تــا 40 درصد 
بــوده، درحالــی کــه ســتاد تنظیــم بــازار بــر اســاس کنتــرل 
قیمت ها پس از 4 ماه تاخیر با افزایش قیمت 10 درصدی 
در کاالهای سفید و 15 درصدی در لوازم صوتی و  تصویری 

موافقت کرده است. 
ایــن رویکرد مــورد اعتراض واحدهای صنعتی اســت؛ 
چراکــه مبتنــی بــر واقعیت هــای موجــود نیســت و هرگونه 
عملکرد خارج از چارچوب تعیین شده با ورود سازمان های 
نظارتــی، تعزیراتــی و ... مواجه می شــود؛ در حالی که این 

روند با شــعار ســال کامال در تضاد است. 
شعار امسال »تولید، دانش بنیان 

کــه  اســت  اشــتغال آفرین«  و 
هیــچ یــک از نــکات یاد شــده 
در قیمت گذاری دستوری در 
راســتای روان ســازی تولید 
و بهبود فضای کسب وکار 

نیست. 
ماننــد  هایــی  روش 

قیمت گــذاری دســتوری، روش هایــی مقطعــی و منســوخ 
شــده اســت که در هیچ جای دنیا اجرا نمی شــود؛ چراکه 
ایــن روش بــر پایــه علم اقتصاد نیســت. دولت به درســتی 
دغدغه هایــی در راســتای حــل مشــکالت معیشــتی مــردم 
دارد که راه حل آن در کنترل قیمت ها به صورت دستوری 
نیست و برای آن نباید بخش دیگری از اقتصاد را سرکوب 

کرد؛ چراکه نتیجه عکس خواهد داد.
در اوضاعــی کــه بانــک مرکــزی تــورم جاری در کشــور 
را بــاالی 50 درصــد اعــالم مــی کند و تــورم تولیدکننده ۷۸ 
درصــد اســت؛ چطــور می توان با ســرکوب قیمت ها بســتر 
تولید و رونق اقتصادی را در کشور فراهم کرد. با توجه به 
تورم در کشور و افزایش 3۷ درصدی نهاده ها و هزینه های 
مرتبــط با تولیــد، دولت با اجازه افزایش 10 درصدی قیمت 
لوازم خانگی این سیگنال را به بازار می دهد که این رشته 
از فعالیت اقتصادی در کشور برای سرمایه گذاری مناسب 
نیست. در واقع با این روند دولت به سرمایه گذار می گوید 
که این رشته فعالیت تحت کنترل شدید دولت است و جز 

دردسر چیزی به همراه نخواهد داشت.
از طرف دیگر تولیدکنندگان طی سال های گذشته در 
ایــن صنعــت فعال هســتند و برای زنده نگه داشــتن واحد 
تولیدی خود باید تالش کند. تولیدکنندگان در ســال 1401 
بــا افزایــش 3۷ درصــدی نهاده هــای تولیــد، افزایــش  5۷ 
درصدی دســتمزدها در ابتدای ســال، افزایش 35 درصدی 
هزینه هــای حمل ونقــل کــه بــا موافقت ســازمان حمایت و 
معاونــت حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی تصویــب شــد 
و تغییــر نــرخ ارز محاســباتی گمــرک از 4200 تومــان بــه 
ETS روبــه رو بوده انــد و بــرای جلوگیــری از ضــرر و زیان به 
دنبال راه حل هســتند. طبیعی اســت که تا تعیین تکلیف 
قیمت هــا در بــازار احتمــاالً ســرعت تولید خــود را به ناچار 
کاهش دهند و دنبال حفظ واحد تولیدی خود و اشتغال 
ایجــاد شــده باشــند؛ چراکه ســرعت باالی تولیــد و عدم 
همخوانــی قیمــت نهاده ها و هزینه های تولید با قیمت 
تکلیفی محصول، موجب ضرر و زیان واحدهای تولیدی 
خواهد شــد. از این رو با کاهش ســرعت تولید، محصول 
در بــازار کاهــش داشــته و به فرض ثبــات در تقاضا، روند 
عرضــه و تقاضــا تغییــر و بــا کمبــود کاال در بــازار مواجــه 
خواهیــم شــد و کمبــود کاال بــا افزایــش قیمت 
همــراه خواهد بــود که دقیقا نتیجه عکس 
مورد نظر دولت را در پی خواهد داشت.

ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش 
قیمت بدون دلیلی در بازار رخ می دهد 
کاالی  از  مــردم  دلزدگــی  باعــث  کــه 
ایرانــی و در نتیجه باعث رونق قاچاق 
خواهد شد. محصوالت خارجی بدون 
توجــه به اصالــت و گارانتی وارد بازار 

مــی شــوند و تنهــا به بهانــه محصول خارجــی، بهایی بیش 
از آنچــه بایــد پرداخت می شــود و با این رونــد قاچاق رونق 
گرفته و تمام هزینه کردهای دولت برای جلوگیری از قاچاق 

عمال بی اثر خواهد شد.
اینکــه  اســتدالل  بــا  واردات  مافیــای  نهایــی  قــدرت 
بــازار  نیــاز  تولیدکننــدگان داخلــی نمی تواننــد، جوابگــوی 
باشــند و در نتیجــه رونــق قاچــاق و تضییع حقــوق دولت و 
فشــار برای آزادســازی واردات صورت می گیرد. الزم به ذکر 
است که ما مخالف آزادسازی واردات در درازمدت نیستیم 
و مصرف کننــده حــق انتخــاب دارد. بایــد فضــای رقابتی در 
کشــور ایجاد شــود؛ اما هر چیزی طبق اصول  و زمان بندی 

صحیح باید پیش رود. 
در  رویکردی دیگر تولیدکننده برای جلوگیری از زیان 
خود تالش می کند تا جای ممکن هزینه های تولید خود را 
کاهش دهد تا ســود منطقی خود را حفظ کند؛ از این رو، 
محصول آن ها کاهش قیمت خود را در  قطعاتی که خیلی 
بر کیفیت محصول نهایی هم تاثیرگذار نیست، می بینند 
و این رویکرد به زبان بی زبانی یعنی تعدیل استانداردهای 
کاالی مــورد نظــر و خطــر افــت کیفیــت کاال و تاثیــر منفــی 
بــر صــادرات و قطعــا بــازار کیفــی و فروش نیــز از آن متاثر 

خواهد شد.
پیشــنهاد انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران ایــن 
اســت کــه دولــت اجــازه دهــد تا مکانیســم عرضــه و تقاضا 
تعیین کننــده قیمــت کاال باشــد. یک تولیدکننــده در کاالی 
خــود خدمــات و آپشــن های مختلفــی را لحــاظ می کنــد و 
خدمات بیشتری به مصرف کننده ارائه می کند که مستلزم 
افزایــش قیمــت خواهــد بود؛ حــال آنکه با ســرکوب قیمت 
در واقــع خالقیــت و نــوآوری در صنعــت از بیــن مــی رود. 
دولت با قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که کیفیت 
و خالقیــت محصــول از اهمیــت باالیــی برخوردار نیســت و 

صرفاً قیمت مورد توجه است.
دولــت می توانــد، دغدغــه معیشــت مــردم را از طریق 
ســایر راهکارهــای اقتصــادی حــل کند. به منظــور همراهی 
بــا دولــت محترم، انجمن پیشــنهاد نظارت پســینی را ارائه 
کرده است؛ به این معنی که تولیدکننده با توجه به مدارک 
مثبتــه و مطابــق قیمت نهاده های تولیــد، اطالعات خود را 
در ســامانه جامــع تجــارت و ســامانه 124 ســازمان حمایت 
بارگــذاری می کنــد و بــه ادامــه تولیــد و قیمت گــذاری خود 
می پــردازد؛ امــا اگــر به هــر دلیلی ســازمان حمایت تخلفی 
مشــاهده کــرد، مــی تواند تولیدکننــده را برای پاســخگویی 

احضار کند. 
نظــارت  اشــتباه  رونــد  پذیــرش  بــا  امیــدوارم دولــت 
پیشــینی و قیمت گــذاری دســتوری راه را بــرای تولیــد بــا 
کیفیــت و توســعه خالقیــت در صنعــت همــوار کنــد تــا در 

آینده نزدیک شاهد تحقق شعار سال باشیم.

دولت سیزدهم؛ پیرو راه
»قیمت گذاری دستوری«
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مسعود جمالی
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان

نقش دولت در تعیین سیاست های اقتصادی در کشور 
اشتباه  اقتصاد  ساختار  در  دولت  مداخله  با  عمدتا  ما 
گرفته می شود و همین موضوع موجب شده است که 
شاخص آزادی اقتصاد کشور به طور فزاینده ای با چالش 
همراه شود. به طوری که امتیاز ایران در شاخص آزادی 
اقتصاد در سال 2022، برابر با  42.4 بوده و در میان 

1۷۷ کشور در رتبه 1۷0 قرار گرفته است.
این شــاخص به بررســی مولفه هایی از قبیل آزادی 
تجــارت، هزینه هــای دولــت، اثربخشــی قضایــی و آزادی 
پــول، ســالمت مالــی، آزادی کســب وکار، تمامیت دولت، 
حقــوق مالکیــت و آزادی نیــروی کار، بــار مالیاتــی، آزادی 
ســرمایه گذاری و آزادی مالــی می پــردازد کــه اقتصاد ایران 
در تمام این مولفه ها امتیازهای بســیار پایینی را کســب 
تمامیــت  ماننــد  مولفه هایــی  در  خصــوص  بــه  می کنــد، 
دولــت، ســالمت مالــی و هزینه هــای دولت کــه به همان 

مداخله دولت در ساختار اقتصادی باز می گردد.
در این بین پارادوکس های جالبی بین سیاست های 
کلی ارائه شــده دولت و سیاســت های قابل مشــاهده در 

خصوص مداخله دولت در اقتصاد وجود دارد.
یکی از این پارادوکس های بســیار حیاتی این اســت 
کــه مدیریــت اقتصــادی کشــور و نظــام تصمیم گیری های 
اساســی کشــور از تمام ابزارهای شــناخته شده در زمینه 
اســتفاده می کنــد،  اقتصــاد  کاهــش مداخلــه دولــت در 
امــا کارنامــه اینگونــه اســت کــه بــا وجــود بــه کارگرفتــه 
شــدن افراطی ترین رویه های شــوک درمانی، آزادســازی، 
خصوصی ســازی و تعدیــل نیــروی انســانی و... شــاخص 
کلــی مداخلــه دولــت در اقتصــاد ایــران از ســال 13۷1 تــا 

امــروز هرگــز از 60 درصــد کمتــر نشــده اســت و 
پارادوکــس  بســیار شــگفت انگیز  از  یکــی  ایــن 
اســت. از این رو شــاهد آن هســتیم که بخش 
قابــل توجهــی از هزینه هــای دولــت بــا عنوان 
هزینه های اجتماعی در بیشــتر مواقع روندی 

افزایشی را به خود دیده است.
همــه  بــرای  دولــت  مداخلــه  مســاله 
بخش های اقتصادی کشــور مشکل ســاز است 

و صنعــت پلیمــر نیــز یکــی از ایــن صنایــع بوده 
و در ســال های اخیر به دلیل همین 

مشــکل هایی  بــا  مداخــالت 
جدی مواجه شده است.

ایــن  میــان  در 
بــه  می تــوان  مداخــالت 

سیاســت هایی پرداخــت که با عناویــن حمایت از صنعت 
و تولیــد ســایه حضــور دولــت و همــکاران دولــت را در 
حــوزه فعالیــت بخــش خصوصــی پررنــگ تر کرده اســت. 
یکــی از آن هــا کــه همیشــه گریبان گیــر تولیــد و آزادی 
اقتصــاد بــوده، موضــوع موانــع تجارت اســت کــه طی آن 
دشــواری هایی ماننــد بخشــنامه  های خلق الســاعه، رفــع 
تعهد ارزی، اختالف ارز نیمایی و بازار آزاد، موانع گمرکی 
و... همیشــه صــادرات را بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی بــه 
پیچیدگی هــای  دارای  و  دســتیابی  غیرقابــل  مهــم  یــک 
بســیار متعــدد بــدل می کنــد. ایــن مســاله بــرای صنعــت 
پلیمــر نیــز صدق می کند و صنعتی که دارای ظرفیت های 
بســیار بــاالی صادراتــی اســت، به رغــم توســعه صادرات 
در ســال های اخیــر، آن طــور کــه باید و شــاید بــه اهداف 

صادراتی دست نیافته است. 
ناگفته نماند که معضل صادرات صنعت پلیمر تنها 
به موضوع موانع قانونی باز نمی شود و بازار انحصاری و 
غیــر رقابتــی مواد اولیه مواد پتروشــیمی نیز یکی دیگر از 

بازدارندگان اصلی صادرات صنایع پلیمری است.
متاسفانه دولت به رغم تکیه بر شعارهایی مانند 
حمایت از تولید، همیشــه به صنایع وابســته به دولت 
بیــش از دیگــر صنایــع و بــه خصــوص صنایــع کوچک و 
متوســط بهــا می دهــد و بــرای بقــای آن صنایــع از هیــچ 
ابزار قانونی خاصی دریغ نمی کند. صنعت پتروشــیمی 
نیــز بــه عنــوان گل سرســبد و تامیــن کننــده ارز دولت، 
از انــواع و اقســام انحصار هــا بــرای خــود بهــره می برد و 
بــا تکیــه بر این مونوپولی محصــوالت کم کیفیت و غیر 
قابــل رقابــت با بازار جهانی خــود را با قیمت های گزاف 
بــه صنایع تکمیلی می فروشــد و صنایــع پلیمری نیز که 
بــه واســطه همــان انحصــار یادشــده نمی توانند مواد 
اولیــه خــود را از طریــق واردات و یــا راه هــای 
دیگــر تامیــن کنند، به ناچــار مجبورند مواد 
اولیــه را بــا رقابت هــای بــاال و قیمت  هــای 
غیررقابتــی از بــورس کاال خریــداری کننــد 
و هزینــه بــاالی تامیــن مواد اولیــه موجب 
می شود که توان رقابتی صنایع پلیمری در 
بازارهای صادراتی به شــدت کاهش یابد و 
شــاهد آن هســتیم کــه ایــن مســاله نیــز در 
نهایت به دخالت دولت در ساختار اقتصاد 

منتهی می شود.
از  دیگــر  یکــی 
دولــت  کــه  مــواردی 
وقــت کشــور بــا عنوان 

حمایــت از صنایــع و تولیــد روی کار آورده، دســتورالعمل 
جدیــد مدیریــت بــازار محصــوالت پتروشــیمی اســت کــه 
بــر اســاس آن کاالهــای پتروشــیمی بــه دســته های دارای 
کمبــود، متعــادل و دارای مــازاد تقســیم می شــوند. بنا به 
مــازاد  دارای  پتروشــیمی  دســتورالعمل محصــوالت  ایــن 
بدون ســقف ســهمیه در بــورس عرضه می شــوند و اجازه 
صــادرات ایــن محصوالت به پتروشــیمی ها داده می شــود 
و در خصــوص کاالهــای دارای کمبود، خود پتروشــیمی ها 
باید نیاز بازار را از طریق واردات تامین کرده و محصوالت 
وارداتــی را در کنــار تولیــدات خــود در بــورس کاال عرضــه 

کنند.
این سیاســت نیز مانند سایر سیاست هایی که روی 
کاغذ دم از حمایت و کاهش دخالت های دولتی می زنند، 

در عمل نتوانست به اهداف موجود برسد.
بــرای مثــال کاالهایــی کــه ســقف ســهمیه  بهین یابی 
آنهــا برداشــته شــد، در همــان هفته هــای ابتدایــی میزان 
رقابت هــا بــه طــور جــدی افزایــش پیــدا کــرد و حتــی برای 
برخــی کاالهــا پــس از آزمــون و خطــای این دســتورالعمل 

جدید بار دیگر محدودیت خرید ایجاد شد.
در خصــوص واردات نیــز باید گفت که در هفته های 
اخیــر پلی اتیلن ترفتــاالت از ســوی پتروشــیمی وارد و بــه 
صــورت قیمت گــذاری تلفیقی در بورس عرضه شــد که به 
دلیــل قیمت هــای گــزاف ایــن محصول، موجــب نارضایتی 
شــدید خریداران نهایی که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی 

بودند، شد.
موضــوع قابــل توجه این اســت کــه بخش خصوصی 
در بیشــتر ایــن سیاســت ها بــه دلیــل امیدواری بــه بهبود 
شــرایط و اهــداف یــاد شــده در سیاســت های یــاد شــده، 
همراهی خود را با دولت نشان داده و در این حال دولت 
در اکثــر مــوارد، مطالبــات بخــش خصوصــی را در قبــال 

سیاست های موجود را نادیده گرفته است.
نادیــده گرفتــن مطالبــات بخش خصوصــی و صنایع 
کوچــک و متوســط در کنــار بهادهــی به صنایــع انحصاری 
و سیاســت گذاری در راســتای ســودآوری غیــر توســعه ای 
آنها و همچنین دستکاری های سیاستی عوامل تاثیرگذار 
در اقتصــاد صنایــع، بــدون در نظر گرفتــن مطالبات آن ها 
می تواند مصداق بارز مداخله گری دولت در اقتصاد باشد 
که عاملی شده است برای کسب رتبه بسیار پایین ایران 
در شــاخص آزادی اقتصاد، شــاخصی که دولت باید برای 
توســعه کشــور آن را بیش از پیش جدی گرفته و به جای 
مداخــالت مســتقیم، نقــش نظارتــی خــود را بــر عوامــل 

بازدارنده رشد اقتصادی تقویت کند.

مداخالت دولتی
و افول شاخص آزادی اقتصاد در کشور 
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شــرکت شــاپرک )شــبکه الکترونیکــي پرداخــت کارت( بــا هــدف کنترل و 
نظــارت، سیاســت گذاری و پايــش، تحلیــل و برنامه ريــزی، رصدگــری و 
آينده پژوهــي، توســعه زيرســاخت های فني، حقوقــي، قانوني، نظارتي و 
انســاني شــبکه پرداخــت الکترونیــک کشــور و همچنین مديريــت بازار و 
رانت زدايــي از آن بــه عنــوان بــازوی بانــک مرکــزی دهــم دی ســال 1390 

تشکیل شد.
عصــر اقتصــاد در گفت وگــو بــا ســیدکاظم دهقــان، مدیرعامــل شــرکت 
شاپرک، از نحوه فعالیت این شرکت در دهه دوم فعالیت خود پرسیده 

است:
 امــروز بعــد از گذشــت بیــش از یک دهه از فعالیت شــرکت شــاپرک، 
ایــن شــرکت را چگونــه توصیــف می کنید و چــه آینده ای بــرای آن متصور 

هستید؟
ارائه  با  همچنان  دارد،  تالش  خود  فعالیت  دوم  دهه  در  شاپرک 
سرویس های با ظرفیت پردازشی و پایداری باال و مقیاس پذیری گسترده 

به توسعه صنعت پرداخت در ابعاد مختلف بپردازد.
یکــی از مهم ترین برنامه های شــاپرک در ابتــدای دهه دوم فعالیت، 
اضافــه کــردن ســرویس های هوشــمند بــه بســتر ســرویس های مختلــف 
اســت کــه بــا اقدامــات انجام شــده می تــوان امیــدوار بود این شــرکت در 

سال های آینده در زمره برترین  شرکت های هوشمند ایران قرار بگیرد.
ایــن روزهــا با بهره گیری از مکانیســم های هوش مصنوعی، شــرکت 
شــاپرک نظــارت کاملــی بــر صنعــت پرداخــت داشــته و ضمــن نظــارت بــر 
عملکــرد شــرکت ها و بازیگــران شــبکه پرداخت، اهتمام ویــژه ای در حوزه 
مبارزه با پولشویی و کشف تخلف نیز انجام شده است که حتما  نتایج 

آن، حوزه پرداخت را منتفع خواهد کرد.
پله ای که امروز شــاپرک بر آن ایســتاده است، برچسبی از اطمینان 
و اعتمــاد را بــه همــراه دارد؛ اعتمادی که مصرف کنندگان را بر آن داشــته 
تا با خیالی آســوده و بدون همراه داشــتن پول نقد، همه امورات مالی و 

خریدهای خود را به انجام برسانند.

 »شاپرک« چه اهدافی را به عنوان بازوی بانک مرکزی مدنظر دارد؟
شرکت شاپرک با هدف کنترل و نظارت، سیاست گذاری و پايش، تحلیل و 
برنامه ريزی، توسعه زيرساخت های فني، حقوقي، قانوني و نظارتي شبکه 
از آن  پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مديريت بازار و رانت زدايي 
بزرگی  بانک مرکزی در 10 سال گذشته منشا تحوالت  بازوی  به عنوان 
در صنعت پرداخت کشور بوده است و امروز در آغاز دهه دوم فعالیت 
خود در جایگاه پیشران رشد و ارتقاء زیست بوم های مبتنی بر پرداخت 
و خدمات مالی، هم ردیف با الگوهای موفق جهانی، تالش دارد، کانون 

اعتماد بازیگران و کاربران و نقطه اتکاء فناوران مالی در کشور باشد.

 شــرکت های زیرمجموعــه گــروه ملــی انفورماتیک، دارایی ارزشــمندی 
برای کشور و نظام حکمرانی فناوری محسوب می شوند و نقش ویژه ای 
در ارتقای سطح خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری و پرداخت دارند. 

در همین خصوص، چه هدفگذاری هایی از سوی شرکت شاپرک 
به منظور به کارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات مالی 

انجام شده است؟ 

خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  سوئیچ  اتصال  با  شرکت  فعالیت های 
پرداخت، عمدتا معطوف به ايجاد زيرساخت الزم برای انجام این مأموريت 
مهم شد و اینک پس از یک دهه فعالیت، نقشی محوری در حوزه پرداخت 
الکترونیک کشور ایفا می کند به طوری که بر اساس وظایف محوله در 
پرداخت  موضوع  در  حاکمیتی  و  ملی  مقررات  و  محقق ساختن ضوابط 
الکترونیکی به عنوان بازوی اجرایی رگوالتوری، قادر به بهره برداری هدفمند 

از همه فرصت و ظرفیت های داخلی و خارجی در این حوزه است.
با عنایت به اینکه نیازها در صنعت پرداخت همواره در حال تغییر 
بوده و جامعه نیز پذیرا و طالب بســترهای جدید در حوزه پرداخت بوده 
و اســت، شــرکت شــاپرک تــالش دارد کــه بــا بهره گیــری از کارشناســان و 
متخصصان این حوزه در پیاده سازی ایده های نو و به روز پیشگام باشد.

 آیــا اقدامــات و راهکارهایــی به منظور جلوگیــری از اتالف های مالی و 
زمانی در تراکنش کشور برای کمک به دولت انجام شده است؟

پرداخت  تراکنش های  مدیریت  برای  شاپرک  زیرساخت های  و  شبکه ها 
امروز حدود  که  است  تقویت شده  به حدی  گذشته  در طول سال های 
و  این زیرساخت مدیریت شده  به وسیله  تراکنش در سال  40 میلیارد 

تراکنش ها به درستی به مقصد می رسند.
بــر اســاس نتایــج گزارش اقتصادی شــاپرک که به صــورت منظم هر 
ماه و هر سال منتشر می شود، در سال 1400 تعداد تراکنش های شبکه 
شاپرک با رشد همراه بوده و در این سال با رشدی بیش از 1۷ درصد در 
مقایسه با سال 1399 تعداد تراکنش ها به بیش از 3۸ میلیارد تراکنش 
با ارزش بیش از ۷1 هزار میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ، از رشد 
میزان اســتفاده اقشــار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیک و باالخص 

ابزارهای شاپرکی حکایت دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه مانــدگاری زیرســاخت های شــاپرک بــرای 
مدیریت این حجم از تراکنش ها 99/9۸ درصد بوده است. از سویی دیگر 

هم اکنون بیش از 9 میلیون ابزار پذیرش در سراسر 
کشــور فعالیت داشــته که از این تعداد حدود 

نــود درصــد ابــزار کارتخــوان فروشــگاهی، 6 
درصد ابزار پذیرش اینترنتی و 4درصد نیز 

ابزار پذیرش موبایلی هستند.
ایــن آمار عــالوه بر اینکــه از دقت و 
حساســیت شاپرک در انجام امور محوله 

حکایت دارد، نشان دهنده برنامه ریزی 
دقیــق و احتــرام بــه مخاطبان 

و عمــوم بازیگران شــبکه 
پرداخت است.

شاپرک بر مدار دانش و فناوری
در آغاز دهه دوم فعالیت

24

ویژه



پرداخت هــای  حــوزه  در  کار  ســال   15 ســابقه  بــا  نیک اندیــش  شــرکت 
شــرکت های  جــز  همــواره  دیجیتــال،  ارزهــای  همچنیــن  و  بین المللــی 
پیشــرو در حیطه کاری خود بوده اســت. زیرمجموعه های هلدینگ نیک 
اندیش شــامل ســایت نیک پرداخــت )ارائه دهنده خدمــات پرداخت های 
بین الملل(، کوین نیک )صرافی آنالین ارز دیجیتال( و کوین نیک مارکت 
)بازار معامالت بی واســطه ارزهای دیجیتال( اســت. نیک  اندیش محیطی 

پویا و مناسب برای افراد مستعد و با انگیزه است. 
عصر اقتصاد در گفت وگو با وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک اندیش، 

به بررسی بازار رمزارزها پرداخته است:
 آیا تب ســرمایه گذاری در رمزارزها خوابیده اســت؟ پیش بینی شــما 

از این بازار چیست؟
طبیعی  است که هر بازار مالی، باال و پایین هایی داشته باشد. اگر بادقت 
و  شده اند  مواجه  افت  با  مالی  بازارهای  همه  تقریبا  اکنون  کنیم،  نگاه 
رمزارزها نیز از این شرایط مستثنی نبوده اند. عالوه بر آن به نظر بنده رفتار 
بیت کوین را اگر از ابتدای حیاتش تا کنون بررسی کنیم، رفتار غیرطبیعی 
نداشته است و شاید همین موضوع باعث جذابیت رمزارزها شده است. 
به صورت کلی اکنون شاهد این هستیم که شرکت ها و موسسات حقوقی 
به سمت رمزارزها رفته اند. در 3 سال آینده احتماال شاهد بلوغ رمزارزها 
خواهیم بود. زمانی که  از رمزارزها نه فقط به عنوان ابزار سرمایه گذاری، 
بلکه به عنوان روش پرداخت هم در حجم وسیع تری استفاده خواهد شد. 
اکنون شاهد کاهش خرید و فروش رمزارزها هستیم، ولی احتماال طی 6 

ماه آینده شاهد رشد بازار و افزایش معامالت باشیم.

 صرافی هــای رمــزارز در زمینــه قانونــی بــا چــه خالهایی بــرای فعالیت 
مواجه هستند؟

صرافی های رمزارز اکنون در یک فضای خاکستری به سر می برند که این 

یک  زیرا  می دهد،  آزار  را  کسب وکارها  خود  کس  هر  از  بیش  موضوع 
بیزینس همواره تالشش در راستای گسترش کسب وکارش است؛ ولی 
توسعه کسب و کار  به  با دل قرص  نمی توان  متاسفانه  فعلی،  با شرایط 
فکر کرد. از طرف دیگر مردم هم در بالتکلیفی هستند که آیا می توانند 
به صرافی های رمزارز داخلی اعتماد کامل داشته باشند یا خیر و با وجود 
اختالف هایی که بین بخش های مختلف حاکمیت وجود دارد این موضوع 
و  به نظر می رسد که چارچوب گذاری  وانفسا  این  در  سخت تر می شود. 
تعیین یک سری بایدها و نبایدها ضروری  است؛ زیرا کسب وکارها همه 
تالش شان را می کنند که فعالیت سالمی داشته باشند، ولی ممکن است 
به دلیل آگاهی ناکافی از این حوزه، آنها هم گرفتار مشکالت ناخواسته ای 
بشوند که دلیلش مطمئنا عدم صداقت آنها نیست بلکه نبود چارچوب و 

قانون مناسب بوده است.
  کانون صرافان اعالم آمادگی کرده برای پوشش تبادالت واردات کاال 
از رمزارزها اســتفاده شــود؛ موانع و فرصت های پیش روی این روند را 

چطور ارزیابی می کنید ؟
کانون صرافان سال ها در ارتباط با صرافی های سنتی و نقل و انتقال های 
سنتی مالی بوده است. به نظر می رسد افرادی که در این حوزه در حال 
حاضر فعال هستند، زیروبم های این حوزه را بهتر بشناسند. و همین طور 
تجربه ارتباط با کاربری که در اینترنت به دنبال خدمات است را نیز بهتر 
کانون  با  مشترک  تعامل  یک  در  می توان  هرصورت  در  بشوند.  متوجه 
صرافان و ایجاد همدلی و همبستگی برای رشد کشور پابه پای هم تالش 

کنیم و برای منافع اقتصادی کشورمان بجنگیم.

  اولین ثبت سفارشی واردات از طریق رمزارز انجام شد، به نظر شما 
ایــن رونــد چــه میــزان از تبــادالت تجــاری ما را طی ســال جــاری می تواند 
پوشش دهد؟ و چند نفر از تجار ایرانی برای استفاده از این ابزار دانش 

کافی دارند؟
مدت هاست که از طریق رمزارزها اقدام 
به واردات و صادرات کاال و خدمات آن 
هم در حجم های کوچک می شده است. 
این خبر نویدی برای آینده ای بهتر است 
از  بتوانیم  بیشتری  سهم  انشالله  که 
از  مالی  مبادالت  و  صادرات  و  واردات 

طریق رمزارزها بگیریم.

مدیرعامل شرکت نیک اندیش: 
رشد بازار رمزارزها

تا 6 ماه آینده امکان پذیر است
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شرکت توسعه معادن صدرجهان
هموارکننده مسیرمولدسازی دارایی ها

شــرکت توســعه معــادن صدرجهــان در ســایه همــت و 
ســطوح  تمامــی  در  شــرکت  انســانی  ســرمایه  تــالش 
ســازمانی، با خالقیت و ابتکار عمل فراز و نشــیب های 
بی ثباتی شاخص های کالن اقتصاد ملی را با موفقیت 
کم نظیر پشــت ســر نهاد که بی شــک نقطــه عطفی در 
تاریــخ فعالیــت شــرکت اســت. نــه تنهــا یک دســتاورد 
گرانبهــا از منظــر مالی و دارایی هاســت، بلکه دانشــی 
ذی قیمــت از جنبــه فرآینــدی و فنــاوری بــرای شــرکت 
توســعه معــادن صدرجهــان بــه ارمغان آورد که مســیر 

مولدســازی دارایی هــا و ثروت آفرینــی بــرای ســهام داران را بیــش از 
پیش هموار کرد. 

مجتمــع معدنــی و صنعتی شــادان شــرکت با رکــوردی بی نظیر از 
نظــر ســرعت اجرایــی و هزینه ســرمایه گذاری کم در مقایســه با موارد 
مشــابه و راندمــان مطلــوب بــه مرحلــه تولیــد رســید و وارد فــاز تولیــد 
مســتمر طــال شــد و پروانــه بهره بــرداری تولیــد ســالیانه 300 کیلوگرم 
طــالی خالص را دریافت داشــت. با ایــن تحول امکان اجرای طرح های 
تکمیلی و گسترشی و جانبی فراهم شد. با تثبیت فاز تولید مستمر، 
رونــد افزایــش ظرفیــت تولید تا 450 کیلوگرم ســالیانه آغاز می شــود. 
بــا اتمــام یــک مرحلــه از اکتشــافات تکمیلــی و ارایــه گــزارش مربوطــه 
بــه کمیســیون گواهــی کشــف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، امید 
افزایــش ذخیــره قطعــی معدن به دو برابر اســت. با تداوم اکتشــافات 
تکمیلــی و کشــف ذخایــر پــرارزش طال و مــس اپی ترمال بــا عیار باالتر 

از 1/5 گرم در تن، پیش بینی ها ذخایر را چند برابر نشان می دهد.
بــا حداقــل هزینــه ممکن چند محدوده اکتشــافی پالســری طال و 

مــس و آهــن به مجموعه اضافه شــده که یک محدوده 
اکتشــافی آهــن منیتیتــی درجا و برجا با گســتره )طول 
و عرض و عمق( مناســب و یک محدوده پالســری آهن 
دیگر خصوصیات ویژه فیزیکی و شیمیایی را به نمایش 
گذاشــته و امید اســت با اتکاء به توان فنی و مهندسی 
شرکت در اوایل سال 1402 وارد فاز بهره برداری شوند.

بــا اتمام موفقیت آمیز فرآیندهای آزمایشــگاهی و 
نیمه صنعتــی، امــکان تولیــد صنعتی مــاده دانش بنیان 
کلکتور مس اکسیدی فراهم آمده و با حمایت معاونت 
محتــرم علمی و فناوری ریاســت جمهــوری این پروژه به پیش می رود. 
طراحی هــای فنــی و مهندســی ســاخت و نصــب واحــد ســیارفرآوری با 
ظرفیــت ۷2 هزارتــن کانســنگ مــس ســولفیدی ورودی و تولید 1354 
تــن کنســانتره مــس ســولفیدی با عیــار بیش از 20% وارد فاز ســاخت 
مدول هــا و اجــزاء سیســتم شــده و تامیــن منابــع مالــی آن از طریــق 
صنــدوق بیمــه حمایــت از ســرمایه گذاری های معدنی در حــال پیگیری 
اســت. مقدمات ورود شــرکت توســعه معادن صدرجهان به فاز نوین 

معدنکاری دانش بنیان تدارک شده است.
با دوراندیشــی و تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی 
و اســتقرار نظــام کنتــرل و پایــش کارآمد و اثربخــش و با تکیه بر توان 
فنی و دانش سازمانی موجود و استفاده بهینه و موثر از ظرفیت های 
انســانی، تکنولوژیکــی و فیزیکــی شــرکت می توانیــم خیــزی محکــم و 
گامی موثر به منظور اجرای طرح  های توســعه ای و نقش آفرینی فعال 
در حوزه فعالیت های معدنی و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران و 

رونق اقتصادی کشور برداریم.

در سایت روزنامه ببینید:
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ملیکا ملک آرا
پژوهشگر حوزه مدیریت و مشاور سازمانی

و  واردات  و  جهانــی  ســطح  در  تجــارت 
اســت  اقداماتــی  از  بین المللــی  صــادرات 
ارتقــای  راســتای  در  مختلــف  جوامــع  کــه 
ســطح شــاخص های اقتصــادی خــود انجــام 
مــی دهنــد. دو حــوزه صــادرات و واردات از 
اصلی تریــن موضوعــات در صنعتــی اقتصــاد 

هســتند کــه مــی توانند نقشــی حیاتی در پایــداری اقتصادی 
ایفــا کننــد؛ امــا صــادرات بــرای کشــورهای در حــال توســعه 
دارای جایــگاه ویژه ای اســت. »صــادرات« یا به تعبیر دیگری 
»جهانــی شــدن« فراینــدی اســت که کشــورها را بــه یکدیگر 
نزدیک تــر می کنــد، در مناســبات اقتصــادی امــروز، تجــارت 
نیســت، صــادرات  کاال  معنــای صــادرات  بــه  فقــط  جهانــی 
خدمــات نیــز شــاخه دیگــری از صــادرات اســت که بــه اندازه 
صــادرات کاال دارای اهمیــت اســت. بــه طــور کلی صــادرات، 
فرآینــد انتقــال و ارســال کاال یــا خدمات از مبــدا به مقصدی 
اســت کــه ایــن مبــدا و مقصــد خــارج از مرزهــای جغرافیایی 
کشــور باشــد. طبــق تعریف گمــرک جمهوری اســالمی ایران، 
خروج کاال از قلمرو گمرکی هر کشــور را صادرات می گویند. 
بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه تجــارت، »صــادرات« کلیــد 

توسعه پایدار هر جامعه ای است. 
اســت.  فیزیکــی  کاالهــای  صــادرات  شــیوه  رایج تریــن 
همیشه قرار نیست که کاالیی را به نقاط دیگر ارسال کنیم، 
بسیاری از کشورها در حال ارائه خدمات خود به نقاط دیگر 
هستند. صادرات خدمات نوع صادرات غیر محسوس است 
که بیشتر در مورد برندها اتفاق می افتد. کشورهای شناخته 
شده در برند بزرگ ترین هدف صادرات خدمات هستند. در 
واقع خدمات و مهارت های حرفه ای، فنی و تخصصی اســت 
که به ســایر کشــورها صادر می شــد. با اســتفاده از صادرات 
خدمــات، بــدون آنکــه کاالیی از کشــور خارج شــود، ارز وارد 
کشــور می شــود. صــادرات خدمــات در حوزه هــای مختلفــی 
همچون انجام پروژه، طراحی پروژه، مدیریت طرح، ساخت، 
ترانزیت، بانکداری، مشــاوره ساخت وســاز، مشــاوره دانش، 
نرم افزاری، کامپیوتر، معماری، ســرگرمی، خدمات پزشــکی، 
خدمــات حــوزه گردشــگری، خدمــات فنــی و مهندســی و... 
صــورت می گیــرد. اکنــون اصلی گــروه کاالیی صــادرات ایران 
کــه ســهم بیشــتری نیز در میــزان صــادرات دارد، محصوالت 
و مشــتقات نفتــی و شــیمیایی مــی باشــد. ارتباطــات در هــر 
حــوزه ای مــی تواند ســکوی پرتابی به ســوی موفقیت باشــد 
و این مهم در صادرات نیز دارای جایگاه ویژه ای اســت. زیرا 
یکــی از پیامدهایــی که صادرات برای صادرکننده ها به وجود 
مــی آورد، موضــوع افزایش شــبکه ارتباطی اســت. به طوری 
کــه هرچــه شــما فعالیــت خــود را در زمینه فــروش محصول 

و خدمــات گســترش دهید، بــه همان مقدار و 
شــاید بیشــتر، شــبکه فروش شــما نیز چه در 
داخل و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا 
می کند. داشتن مهارت و دانش باال در انجام 
عملیــات، باعــث کاهــش هزینه هــا و افزایــش 
اقتصــادی می شــود.  فعالیت هــای  در  امنیــت 
صــادرات  در  موفقیــت  بــرای  دیگــر  ســوی  از 
بازارهــای  بــا  مســتمر  ارتبــاط  بایــد  خدمــات، 

حرفه ای دنیا داشته باشید.
حضور در عرصه بین المللی دارای آداب و احراز شرایط 
خاصی اســت. واحــد صنعتی تولیدی یا شــرکت دانش بنیان 
و یــا تاجــری و مهندســی کــه کاال یــا خدماتی را صــادر و ارائه 
می دهــد، بایــد نســبت بــه فرهنگ بــازار هدف، نیــاز جامعه 
مــورد هــدف، مناســبات اقتصــادی و سیاســی بــا آن کشــور، 
آشنایی با قوانین آن کشور، دانستن و فهمیدن زبان رسمی 
کشــور مقصــد و بــه طــور کلــی اشــراف داشــتن بــه مســائل 
محیطــی مــی توانــد چندین گام تاجر ملــی را به جلو هدایت 

کند.
از ســویی دیگــر تنــوع محصــول از بهتریــن مزیت هایی 
اســت کــه می تواند شــامل حال شــرکت های تولیدی باشــد؛ 
زیرا حضور در بازار های بین المللی و جذابیتی که این بازارها 
دارنــد، می توانــد باعــث افزایــش کیفیــت و تنــوع محصوالت 
شــرکت های صادراتی شــود. همین امر موجب می شود، که 
برنــد ایــن شــرکت هــا رشــد چشــمگیری در بین رقبا داشــته 
باشــد. در حالت کلی رقابت در بازارهای جهانی، ناخودآگاه 
باعث پیشرفت خواهد شد. افراد شاغل در این مجموعه ها 
نیز می توانند در پی رشد این کارخانه ها، بهره الزم را ببرند.
صــادرات خدمــات تحــت عنــوان صــادرات دانــش فنــی 
جوامــع  بــرای  ارزآوری  امــروزی  و  اصلــی  راه هــای  از  یکــی 
امــروزه ســرعت رشــد و  کــه  محســوب می شــود. خصوصــا 
پیشــرفت علــم و تکنولــوژی بســیار زیــاد اســت مــی تــوان از 
ایــن رویــداد، فرصت ســازی کــرد و بــا یادگیــری علــم روز و 
دانــش نوین، نســبت به ارائه آن تحــت عنوان ارائه خدمات 
فنــی مهندســی در قالــب پژوهش یا مشــاوره به کشــورهای 
دیگــر علی الخصــوص کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس اقدام 
امــری بی بهــره  بازاریابــی،  بــدون  کــرد. همچنیــن صــادرات 
اســت، همانند زمین کشــاورزی که اگر آماده نباشــد و شــما 
اگــر بهتریــن بــذر را هــم در آن بکارید، بهره کافــی نخواهید 
بــرد. ایــن موضــوع در حالی اســت که برند بودن بســیاری از 
مشــکالت در امر صادرات را حل می کند و این امر مســتلزم 
این اســت که کاالها پس از دســتیابی به جایگاهی مطلوب 
در داخل کشــور مبدا و رهبر بازار شــدن، اقدام به صادرات 
می کنند که این موضوع ســبب ایجاد پشــتوانه ای ملی برای 

کاال خواهد بود.

جایگاه ویژه صادرات 
درکشورهای در حال توسعه 
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شهریور پارسال وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در راستای اجرای 
برنامه های  و  اهداف  تحقق  و  رئیس جمهوری  برنامه های  و  فرامین 
اعالمی در دولت سیزدهم، 10 اقدام راهبردی وزارتخانه متبوعش را در 

گام نخست ابالغ کرد.
رســتم قاســمی به منظور اجرای دقیق، سازماندهی شده و قابل 
پایش 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرســازی در نامه ای خطاب به 
معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه دستور 
داد نحوه اجرای برنامه های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی 
یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطالعات کامل و منابع 
اعتبــاری مــورد نیــاز بــه دبیرخانه مرکــزی اقدامات راهبــردی وزارت راه 

و شهرسازی در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.
اقــدام نخســت- بانــک زمین تســهیل گری معماری و شهرســازی: 
متولی این بخش ســازمان ملی زمین و مســکن اســت که این مهم را 
در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای 
جدیــد و شــرکت بازآفرینــی شــهری بایــد بــه انجــام برســاند. بخشــی 
ازاقدامات مورد انتظار این بخش شــامل تکمیل و به روزرســانی بانک 
زمیــن و احصــای تمامــی زمین هــای دولتــی واقــع در حریــم و محدوده 
شــهرها، تامیــن تمامــی اراضــی موردنیاز برای تولید مســکن در  دولت 
سیزدهم، اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مســکن و اجــرای مــاده 10 قانــون جهــش تولید مســکن تا پایــان 1400 

است.
اقــدام دوم- نهضــت ملــی مســکن: متولــی ایــن بخــش معاونــت 
مســکن و ســاختمان اســت کــه در همــکاری بــا معاونــت معمــاری و 
شهرســازی، معاونــت برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع و شــرکت عمران 
شــهرهای جدیــد بــه اینــکار اقــدام می کنــد. بخشــی از اقدامــات مــورد 
انتظــار در ایــن بخــش نیز شــامل پیگیری و نهایی ســازی جدول اقدام 
مبتنــی بــر قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن، تدویــن نقشــه راه 
مبتنی بر اولویت بندی چگونگی اجرای طرح های پشــتیبان اقدام ملی 
مســکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر ســرعت 
ممکــن، معرفــی افــراد واجــد شــرایط به بانک هــا  برای اخذ تســهیالت 
ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن 

و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.
همچنیــن، تکمیــل تمامــی واحدهــای باقی مانــده مســکن مهــر تا 
پایان 1400، ایجاد سامانه ثبت اطالعات برخط وادهای تکمیل نشده 
مســکن مهر، تســریع در اجــرای خدمات روبنایی مــورد نیاز پروژه های 
مســکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرســازی، پاســخگویی 
به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح های جامع، مکان یابی شهرها 
و شــهرک ها و تامین اراضی پشــتیبان سکونت در چارچوب مالحظات 
فنی در شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران، اخذ مصوبات مورد 
نیــاز اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن از هیات دولت و شــورای عالی 
مســکن عــالوه بــر اخــذ مصوبــات مرتبــط از شــورای عالی معمــاری و 
شهرسازی، شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن 
بــا اولویــت شــهرهای کوچــک و متوســط و روســتاها و تامیــن مســکن 
محرومان، تســریع در فرآیند نوســازی و بهســازی بافت های فرسوده، 
امکان ســنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شــهرها برای استفاده 
بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه ریزی دقیق 
برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه  تولید متناسب با شرایط 
درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه های مختلف، نظارت بر هزینه 

کــرد اعتبــارات حــوزه مســکن و ســاختمان، و بازنگــری در طــرح جامــع 
مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.

اقــدام ســوم- بازآفرینــی معمــاری دیجیتالــی ســازمانی: در ایــن 
بخــش متولــی معاونــت برنامه ریزی و مدیریت منابــع بوده و اقدامات 
مورد نیاز این بخش نیز شامل آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی 
معماری دیجیتالی ســازمانی، نقشــه راه شــفافیت فراگیــر فرآیندهای 

مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.
اقــدام چهــارم- نهضــت جامــع حمل ونقــل: در این بخــش متولی 
معاونــت حمل ونقــل اســت کــه بایــد در همــکاری با ســازمان راهداری 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  راه آهــن  شــرکت  جــاده ای،  و حمل ونقــل 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایران اقــدام را اجرایی و عملیاتی 
کنــد. اقدامــات مــورد انتظار این بخش نیز شــامل تکمیــل طرح جامع 
حمل ونقــل و نقشــه راه عملیاتــی ســازی آن مبتنــی بــر زمــان بنــدی 
مشــخص، تدویــن نقشــه راه بهبــود کیفیــت نــاوگان حمل ونقــل در 4 
و هاب هــای  بین المللــی  کریدورهــای  اقــدام  نقشــه  تدویــن  بخــش، 
لجســتیکی، تدویــن برنامــه عملیاتــی بــرای کاهــش تلفات بــا افزایش 
ایمنــی راه هــای کشــور، و تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام راه روســتایی 

است.
اقدام پنجم – اقتصاد مسکن و حمل ونقل و فراگیری اطالعاتی: 
در ایــن بخــش متولیان اصلــی معاونت حمل ونقل و معاونت مســکن 
و ســاختمان هســتند کــه بایــد در همــکاری بــا معاونــت برنامه ریزی و 
مدیریــت منابــع کار را بــه انجــام برســانند. اقدامــات مــورد انتظار این 
امــالک  ملــی  »ســامانه  به روزرســانی  و  تکمیــل  شــامل  نیــز  بخــش 
و اســکان« بــه منظــور اجــرای مــاده 169 مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار سیاســت گذاری و مدیریت حوزه 
مســکن، شناســایی و معرفــی خانه های خالــی و گران قیمت با اولویت 
کالن شهرها به وزارت اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات با اجرای ماده 
54 مکــرر و 169 مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم و تبصره 6 قانون 
بودجــه ســال 1400، و تدویــن طرح های هدایت اعتبــاری و مالیاتی در 
حوزه مسکن و حمل ونقل و باززنده سازی سامانه های جامع آماری در 

حوزه مسکن و حمل ونقل است.
طرح هــای  در  مردمــی  ســرمایه گذار  جــذب  راهکارهــای  تدویــن 
حمل ونقلــی و مســکن، معرفــی طرح هــای آزادراه هــاو طرح هــای ریلی 
و دعــوت از ســرمایه گذاران بــرای مشــارکت، اســتفاده از منابــع مالــی 
و امــوال دســتگاه های تابعــه بــرای تامیــن مالــی طرح هــای اولویــت دار 
حمل ونقــل از طریــق صنــدوق توســعه حمل ونقــل، و تدویــن برنامــه 
عملیاتی شناســایی مســائل حقوقی و مالکیتی جذب ســرمایه مردمی 
در حوزه ســاخت و ســاز و معامالت مســکن بخش دیگری از اقدامات 

مورد انتظار در این موضوع است.
اقــدام ششــم- تعییــن تکلیــف پروژه هــای پیشــران حمل ونقــل: 
متولــی ایــن بخــش معاونــت برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع اســت. 
اقدامــات مــورد انتظــار ایــن بخــش نیــز شــامل احصــا و تدویــن برنامه 
زمانبنــدی تمامــی پروژه های پیشــران در حوزه حمــل ونقل با تاکید بر 

پروژه های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه یابی سریع است.
اقــدام هفتم- بازآفرینی نظام های ســرمایه های انســانی: متولی 
این بخش نیز معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی 
نظام شایســته گزینی، جبران خدمت و غنابخشــی شــغلی اقدام مورد 

انتظار این بخش است.

 از حرف تا عمل وزارت راه
و شهرسازی در دولت سیزدهم 
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 از حرف تا عمل وزارت راه
و شهرسازی در دولت سیزدهم 

اقدام هشتم- بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی: 
متولــی ایــن بخــش معاونــت توســعه مدیریت و ســرمایه های انســانی 
است که در همکاری با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع این مهم 
را به انجام می رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازنگری 
در ســاختار و شــرح وظایــف ســازمانی ســتاد و دســتگاه های وابســته 
شفاف ســازی،  یکپارچه ســازی،  رویکــرد  بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت 

چابک سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه های غیرضرور است.
اقــدام نهــم- راه انــدازی حلقه هــای اندیشــه ورز بــا متولــی گــری 
معاونــت برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع: ایــن معاونــت در همــکاری 
بــا مرکــز پژوهش هــای راه، مســکن و ســاختمان ایــن کار را بــه انجــام 
مشــترک  کارگــروه  تشــکیل  برنامه ریــزی  بخــش  ایــن  در  می رســاند. 
هم فکــری و ایده پــردازی بــا حضــور همکاران توانمند ســتادی، نخبگان 
دانشــگاهی، فعــاالن و مجریــان بخش خصوصــی در حوزه های مربوط 
بــا وزارتخانــه و مدیــران ســتادی در ســطح ملــی و اســتانی و کمــک به 
پیاده ســازی پژوهش های دانش پایه و تجربیات روز دنیا در طرح ها و 

برنامه های وزارتخانه است.
اقــدام دهــم- ارتقــای بهــره وری تمامــی واحدهــا بــا متولــی گــری 
معاونــت برنامه ریــزی و مدیریــت منابع: اقدام مــورد انتظار این بخش 
نیــز شــامل پــروژه بهبــود شــاخص های عملیاتــی تمامــی بخش هــای 

ستادی، عملیاتی و پایش شاخص ها در حوزه راه و مسکن است.

پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن
هیچ سبدی به اندازه مسکن در زندگی افراد و خانوارها نقشی ندارد. 
مسائلی از جمله قیمت تمام شده و افزایش قیمت هایی که در حوزه 
زمین و وجود مازاد اقتصادی در حوزه مسکن سبب شد، قیمت تمام 

شده مسکن از توان خانوارها فاصله گیرد.
در این راســتا تصویب قانون جهش تولید مســکن در سال 1400 
و ابالغ آن تکمیل شد و بسترسازی مطلوب تری در مقایسه با گذشته 

برای فعال شدن حوزه های مسکن صورت گرفت. 
در گام اول پــس از ابــالغ قانــون جهــش مســکن، در کمتر از 20 
روز نیازســنجی کل کشــور به میزان بیش از  هزار و 400 شــهر انجام 
و برای تامین زمین به اســتان ها ابالغ شــد. در این طرح ســعی شــد، 
در شــهرهایی کــه امــکان تامیــن زمین وجود دارد، تراکــم در حد تراکم 
موجــود شــهری یــا حتی پایین تر باشــد تــا هموطنان بتوانند از شــرایط 

سکونتی و زیستی منطبق با فرهنگ آن شهر برخوردار باشند. 
تمام ساختارهای تامین مالی پروژه که تسهیالت بانکی از آورده 
متقاضیــان و طــرح تامیــن مالی پروژه با کمک دســتگاه های ذی ربط از 
جملــه بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد، ســازمان برنامــه و بودجه تامین 
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شد و اکنون مراحل خود را طی می کند تا این پروژه به نتیجه برسد. 
زمانــی کــه صحبــت از 4 میلیون واحد مســکونی می شــود، یعنی 
ارزش اقتصــادی ایــن پروژه بیش از 4 هزار همت اســت،. هیچ رقیبی 
برای حوزه مسکن در زمینه اقتصاد وجود ندارد تا این حجم اقتصادی 

را برای تولید مصرف کند.
زمانــی کــه صحبــت از 4 هــزار همــت می شــود،  حــدود ۷0 درصد 
قیمت مصالح ســاختمانی اســت، و میزان اشتغال زایی و ایجاد کار در 
زمینه صنعت نیز مدنظر اســت که از این میزان نزدیک به 30 درصد 

مرتبط با خدمات مربوطه در حوزه ساختمان است.
در خصــوص تعــداد اشــتغالی کــه در حوزه مســکن حفظ و ایجاد 
شده است، براساس آمارها هر واحد مسکونی یک شغل مستقیم و 
1.1 شغل غیر مستقیم ایجاد می کند که این میزان به تعداد سقف 4 

ساله، ۸.۸ میلیون اشتغال را حفظ یا ایجاد می کند.
وزنــه اقتصــادی ایــن طــرح، اشــتغال، و رضایتمنــدی اجتماعــی و 
تشکیل و تداوم خانوار را از جمله موضوعاتی خواند که باید به آن ها 
بــه صــورت ویژه توجه شــود. اگر بــه این موضوعات دقــت کنیم، قابل 

درک است که چرا مسکن موضوع اول دولت است.
در راهبرد اول، سیاست گذاری برای افزایش ساخت وساز بخش 
خصوصی مطرح شــده اســت که بخش خصوصی ســاالنه بین 300 تا 
350 هــزار واحــد پروانه ســاخت دریافــت می کنند و مجــوزی دریافت 
کردیــم تــا بــرای بخــش خصوصــی تســهیالت ســاخت ارائه شــود.  این 
تســهیالت بــدون خریــد اوراق و بــدون ســپرده گذاری خواهــد بــود کــه 
ایــن امــر ســبب شــده طی چندماه اخیــر بیش از 335 هــزار متقاضی 

خودمالک در سامانه ثبت نام کنند.
در 5 مــاه ابتدایــی ســال 1401،  بالــغ بــر 335 هــزار واحد بود که 
اگر این پذیرش تا پایان سال جاری انجام شود، در سال جاری تعداد 
تراکنش صادره می تواند رکورد جدیدی را به ثبت برســاند. این میزان 
واحــد مذکــور،  در بیــش از 35 هــزار پــروژه انجام شــده اســت که این 
امــر بیانگــر آن اســت ســاخت و ســازهای عمومــی شــهری پروژه هــای 

انبوه سازی و شهرک سازی نیست و اغلب پروژه های خرد است. 
راهبرد دوم، افزایش ساخت و ساخت در بافت فرسوده شهری 
است. 15 درصد کل طرح نهضت ملی وارد بافت فرسوده شده است 
تا تولید مســکن و احیای بافت فرســوده همزمان صورت گیرد و برای 
ایــن موضــوع عــالوه بــر امتیازاتی کــه در گذشــته برای بافت فرســوده 
وجود داشــت، امتیازاتی در نظر گرفته شــده اســت و از منابع صندوق 

با پیشنهاد وزارتخانه تخفیف هایی داده می شود.
راهبرد سوم، ساخت وساز برای دهک های اول تا سوم است که 
حــدود 520 هــزار خانوار تحت پوشــش کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
و ســازمان  بهزیســتی شناســایی شــده اند و حــدود 160 هــزار واحــد 
روســتایی و 360 هــزار واحــد شــهری اســت کــه تمام آن ها شناســایی 
شــدند و بــرای آن هــا برنامه ریــزی الزم انجــام شــده اســت و براســاس 
برنامــه بــه گونه ای که این دهک ها حداقل آورده را داشــته باشــند،  با 

آورده کمتر صاحب واحد مسکونی شوند.
طــرح نهضــت ملــی مســکن تنهــا طــرح حمایتی اســت کــه هم از 
نظــر مبلــغ تســهیالت، هــم یارانــه تســهیالت و درصد تســهیالت برای 
دهک هــای متفــاوت، تفــاوت دارد. در تمامــی طرح هــای حمایتــی قبل 
یــک ســقف وام،  یــک درصد ســود و میــزان وام ثابت را شــاهد بودیم؛ 
اما در طرح نهضت ملی مســکن کامال مبتنی بر توان خانوار اســت و 
دهک ها مورد مطالعه قرار گرفتند، قدرت پس انداز و وام دهی بررسی 

شده است و براساس آن یک مطالعه و پروژه طراحی شده است؛ لذا 
دهک اول تا سوم کمترین سود بانکی را پرداخت می کنند.

دهک های پنجم تا ششم با حمایت نسبی دولت پیش می روند. 
راهبــرد پنجــم مســکن روســتایی و راهبــرد ششــم بحــث اجــاره داری 
حرفه ای اســت که اقدامات انجام شــده در طرح نهضت ملی مســکن 

در حول این شش راهبرد است. 
اکنون حدود 5.6 میلیون نفر برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
در سامانه طرح های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده اند. 
از این تعداد بیش از یک میلیون و 500 هزار متقاضی حائز شرایط و 

فعال هستند که مدارک خود را بارگذاری کرده اند.
تعــداد پروژه هــای در حــال ســاخت حــدود 5۷6 هــزار واحــد در 
مسکن شهری است و 1۸2 هزار واحد مسکن روستایی و 335 هزار 
واحد مسکن خودمالک است و نزدیک به 420 هزار واحد پروژه هایی 
هســتند کــه عملیــات اجرایی آن ها آغاز شــده اســت. بــرای حدود 1.5 
میلیون واحد مســکونی نهضت ملی مســکن تامین زمین انجام شــده 

است.

نگاهی به عملکرد سازمان راهداری 
نگهدارنده جاده ها  عنوان  به  و حمل ونقل جاده ای  راهداری  سازمان 
وظیفه خطیر محافظت از راه و جاده به عنوان سرمایه های ملی کشور 
را عهده دار است و همواره در راستای ایمن سازی مسیرها و تسهیل در 

تردد کاربران محورهای مواصالتی گام برمی دارد.
از ایــن رو، ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای، از ابتــدای 
آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم تــا 12 تیر ســال جــاری، نگهــداری عالئم 
و تجهیــزات و ابنیــه فنــی راه هــا را در دســتور کار قــرار داد کــه در این 

گزارش به برخی از اقدامات انجام شده اشاره شده است.
تجدیــد خط کشــی راه هــا بــه طول 45 هــزار کیلومترخــط، تهیه و 
نصب 45 هزار عدد عالئم ایمنی، اجرای روشنایی طولی راه ها به طول 
120 کیلومتــر، تهیــه و نصــب حفــاظ به میــزان 150 کیلومتر، نگهداری 
بیــش از 5 هــزار کیلومتــر سیســتم روشــنایی، 141 هزار عــدد عالئم و 
440 هــزار کیلومتــر حفاظ منصوبه در راه ها و ســایر پروژه های مرتبط 
از جملــه اقداماتــی اســت که ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
بــه منظــور حفــظ و نگهداری وضعیت موجود و در حد مقدورات، ارتقا 

ایمنی راه ها با اولویت راه های شریانی و اصلی انجام داده است.
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پل هــا از جملــه ســازه های حائــز اهمیــت هســتند که بــا توجه به 
جایگاهشــان،  هــر اقدامــی در خصــوص آن  ها می تواند با زندگی بشــر 
همراه باشد. این سازه های ارزشمند در زمان احداث، بخش عمده ای 
از هزینه هــا را بــه خــود اختصــاص داده اند، لــذا تخصیص بخش قابل 
توجهی از هزینه تعمیر و نگهداری معابر به این سازه ها نیز موضوعی 

دور از ذهن نیست.
ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای تعمیــرات 3 هزار و 2۸1 
پل و ابنیه فنی را در دست اقدام قرار داد که از آغاز دولت سیزدهم 
تا کنون یک هزار و 300 پل و ابنیه به اتمام رسیده و مابقی تا پایان 

سال مالی به پایان خواهد رسید.
وجود هرگونه نقص و ضعف در راه ها و جاده های کشور به طور 
قابــل توجهــی باعــث کاهش بازدهی و ایجاد خســارات جدی می شــود 
که وقوع تصادفات یکی از پیامدهای آن اســت؛ لذا ایمن ســازی نقاط 

حادثه خیز، یکی از عوامل کاهش تصادفات به شمار می آید.
از ایــن رو تعــداد 610 پــروژه بــه منظــور رفــع نقــاط حادثه خیز در 
دست اقدام است و طی 2 سال به اتمام خواهد رسید، عالوه بر این 
از شروع دولت سیزدهم تعداد 221 نقطه رفع و اصالح شده است.

با این حال اما در این دوره در مقایسه با گذشته اقدامات قابل 
توجــه و تاثیرگذارتــری صــورت گرفته اســت که از جملــه آن ها می توان 
بــه طرح واکنش ســریع اشــاره کــرد. در این طرح اگر راهــدار نواقصی 
در محورهــای شــریانی مشــاهده کنــد یــا کاربــران جــاده ای طی تماس 
بــا 141 نواقــص موجــود را گزارش کننــد، باید اکیپ راهــداری در کمتر 
از یک ســاعت در محل حضور پیدا کنند و نســبت به رفع آن مشــکل 

اقدام کنند.
بر اســاس آمار موجود اکنونطول شــبکه راه های روستایی کشور 
به عدد 20۸ هزار و 36۷ کیلومتر رســیده اســت که از این میان 112 
هــزار و 96۸ کیلومتــر بــه صــورت آســفالته، 22 هــزار و 5۷3 کیلومتر 
بــه صــورت شوســه و حدود ۷2 هــزار و ۸2۷ کیلومتر به صورت خاکی 

است.
براساس این گزارش، چنانچه طول راه های فرعی نیز حدود 3۷ 
هزار و 600 کیلومتر به عدد فوق اضافه شــود، شــبکه ای با طولی بالغ 

بر 245 هزار کیلومتر را شامل می شود.
از طــرف دیگــر تعداد کل آبادی های موجود در ســطح کشــور 9۷ 
هزار 53۸ پارچه است که از این تعداد 39 هزار و 456 پارچه آبادی 

دارای بــاالی 20 خانــوار بــوده و از تعــداد مذکور نیــز نزدیک به ۷ هزار 
و 222 پارچه آبادی فاقد دسترســی کامل آســفالته به شــبکه راه های 

کشور هستند.
لــذا بــا توجــه بــه بنــد 4 مربــوط بــه اقدامــات عمرانــی و زیربنایی 
مــاده 2۷ بخــش 5 قانون ششــم توســعه، مقرر شــده با هــدف توازن 
منطقــه ای، توســعه روســتایی و توانمندســازی اقشــار آســیب پذیر در 
سطح کشور، ساالنه به احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راه های 
روستایی روستاهای باالی 20 خانوار به میزان 20 درصد اقدام شود.

به منظور کسب شناخت از اهمیت روستا و نقش آن در اقتصاد 
کشــور توجــه بــه آمــار ارائــه شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران مثمرثمر 
خواهــد بــود. یکــی از شــاخصه های تأثیرگذار در امر اقتصاد روســتایی 
میــزان تولیــدات روســتا، همچنیــن کیفیــت زندگــی و برخــورداری از 
امکانــات رفاهــی در روســتا اســت. توجــه نکــردن بــه ایــن امــر در کنار 
ســایر علل اجتماعی و فرهنگی منجر به مهاجرت روز افزون جمعیت 
روستایی به شهرها شده و بسترساز مشکالت متعددی در حوزه های 

اجتماعی و اقتصادی است.
ایــران،  آمــار  مرکــز  آمــار  برمبنــای  شــده  منتشــر  گــزارش  در 
فعالیت هــای اقتصــادی در ســطح کشــور طبقه بنــدی و ارزش افــزوده 
فعالیت های مذکور در حوزه راه روستایی نسبت به ارزش افزوده آن 

فعالیت ها در کل کشور احصا شده است.
قســمت عمــده ای از بخش هــای تولیــدی اقتصاد شــامل تولیدات 
کشــاورزی، شــیالت و تولیــدات مــواد خام معادن در حوزه روســتاهای 
کشــور صــورت می پذیــرد؛ به گونــه ای که ســهم ارزش افــزوده تولیدات 
کشــاورزی در حــوزه روســتایی طــی ســه ســال آمارگیــری حــدود ۸۸.1 
درصد تا 93.۷ درصد است. همین آمار در حوزه تولیدات معادن ۷2 
درصــد تــا ۷2.9 درصــد گزارش شــده اســت. بر این اســاس به صورت 
میانگیــن اگــر تمامــی ابعاد اقتصادی فعالیت های روســتا لحاظ شــود، 
حــدود 2۷ درصــد از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی کل کشــور را 

فعالیت های اقتصادی روستایی تشکیل می دهد.
نســبت بــارز ارزش افــزوده تولیــدات معــادن در حــوزه روســتایی 
بــه کل ارزش افــزوده فعالیت هــای اقتصــادی در کشــور یکــی از نکات 
جالــب توجــه جــدول درج شــده بوده که بالغ بر ۷2 درصد اســت. این 
موضــوع بــه تنهایــی گواه این مدعی اســت که بیشــتر تولیدات معادن 
کشور از طریق شبکه راه روستایی وارد شبکه حمل ونقل کشور شده 
و ناگفته پیدا است که تردد وسایل نقلیه سنگین برای جابه جایی این 
تولیدات و با توجه به درجه استاندارد فنی و سازه ای پایین تر راه های 
روســتایی بــه لحــاظ آییــن نامــه ای به میــزان ملموســی می توانــد در از 
بیــن رفتــن زودهنگام و افت ســطح ســرویس دهی راه های روســتایی 

تأثیرگذار باشد.
بر این اساس حفظ شبکه راه های موجود از یک سو و گسترش 
شــبکه بــا احــداث محورهــای جدید از ســوی دیگر می توانــد در کاهش 
بار هزینه انتقال محصوالت معادن بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.

از  بهره بــرداری  و  نگهــداری  احــداث،  اصولــی  موافقــت  صــدور 
مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بــرای بخــش خصوصــی یکــی دیگــر از 
اقداماتــی بــود کــه ســازمان راهــداری و حمل ونقل جــاده ای در کارنامه 

فعالیت خود به ثبت رساند.
چراکه از ابتدای دولت ســیزدهم تا 12 تیرماه ســال 1401، تعداد 
91۸ مجتمــع خدماتــی رفاهــی در حــال بهره بــرداری و 539 مجتمــع 
درحال ســاخت اســت. همچنین تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی در 
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حال بهره برداری که ۸19 باب گزارش شده است، برای 6 هزار و 400 
نفر اشتغال مستقیم را در پی داشت.

عملکرد حوزه هوایی در دولت سیزدهم
راستای  در  گذشته  سال  شهریور  در  سیزدهم  دولت  به کار  آغاز  با 
رستم  شهرسازی  و  راه  حوزه  در  رئیس جمهوری  برنامه های  اجرای 
قاسمی جزئیات 10 اقدام راهبردی وزارت راه  شهرسازی را برای اجرا به 

معاونان خود در حوزه  های مختلف ابالغ کرد.
دو اقــدام از 10 اقــدام راهبــردی وزارت راه و شهرســازی، مختص 
حوزه حمل ونقل بوده است که با تاکید وزیر راه و شهرسازی معاونت 
حمــل ونقــل بایــد با ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده  ای، شــرکت 
راه  آهن جمهوری اســالمی ایران، شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایــران بــرای اجرایی و عملیاتی شــدن اقدامات مــورد انتظار این بخش 
که شــامل تکمیل طرح جامع حمل ونقل و نقشــه راه عملیاتی ســازی 
آن مبتنــی بــر زمــان بندی مشــخص، تدوین نقشــه راه بهبــود کیفیت 
نــاوگان حمل ونقــل در چهــار بخش، تدوین نقشــه اقــدام کریدورهای 
بــرای  بین المللــی و هاب هــای لجســتیکی، تدویــن برنامــه عملیاتــی 
کاهــش تلفــات بــا افزایــش ایمنی راه های کشــور و تکمیــل پروژه های 

نیمه  تمام راه روستایی همکاری کند.
بــا آغــاز خدمــت دولــت مردمــی اقدامــات مهمــی بــرای توســعه و 
بهسازی حمل ونقل هوایی در دستور کار قرار گرفت، در همین راستا 
13 پروژه در زمینه عملیات فرودگاهی به وسیله شرکت فرودگاه ها و 

ناوبری هوایی ایران تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
عملیــات  معاونــت  توســط  گرفتــه  انجــام  اقدامــات  جملــه  از 
فرودگاهــی شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران مــی تــوان بــه 
ســاخت آشــیانه هواپیمای فالیت چک و ســاختمان جنبی در فرودگاه 
مهرآبــاد، احــداث ســاختمان یــگان حفاظــت هواپیمایــی و محوطه دی 
آیســینگ در فــرودگاه مشــهد، توســعه و بهســازی اپــرون در فــرودگاه 
بندرعباس و زاهدان، احداث بلوار ورودی جدید فرودگاه در فرودگاه 
ســاری، قــرارداد انجــام خدمات نقشــه بــرداری، مطالعات پایــه و تهیه 
اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاه 

اصفهان به روش طرح و ساخت اشاره کرد.
جامــع  طــرح  مطالعــات  تکمیــل  فرودگاهــی  عملیــات  معاونــت 
فرودگاه های رفسنجان، سبزوار، سیرجان، طبس، نصب و راه اندازی 
سیســتم روشــنایی باند CAT II  فرودگاه اردبیل، بهســازی و نوســازی 

روشــنایی بانــد فــرودگاه و نصــب و راه اندازی سیســتمSFLS فرودگاه 
گــرگان،  فرودگاه هــای   SFLSسیســتم راه انــدازی  و  نصــب  مشــهد، 
کرمانشــاه، بندرعباس، زاهدان، کرمان، اصفهان، بوشــهر را عملیاتی 

کرده است.
 همچنیــن معاونــت عملیــات فرودگاهــی شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایی تا 12 تیر ســال جاری؛ خرید و نصب سیســتم روشنایی 
اپرون فرودگاه بندرعباس، همچنین خرید و نصب تجهیزات مکانیکال 
و الکتریــکال شــبکه جمــع آوری فاضــالب و تصفیه خانــه فرودگاه های 
الکتریــکال ســاختمان  رشــت، ســاری، خریــد و نصــب سیســتم های 
ســپاه و دی آیســینگ فرودگاه مشــهد، خرید ونصب و عملیاتی کردن 

سیستم deicing فرودگاه اردبیل را انجام داده است.
از ســوی معاونــت برنامه ریــزی، نظــارت و امور اقتصادی شــرکت 
فرودگاه ها نیز 5 اقدام از ســال گذشــته تاکنون انجام شــده است که 
می تــوان پیاده ســازی و اجرای کامل بودجه ریــزی مبتنی بر عملکرد در 
سامانه بودجه مراکز فرودگاهی، احصا، شناسایی و دریافت خدمات 
شناســه دار شــرکت از سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب 12 
گروه خدمت و 33 زیر خدمت، اســتقرار ســامانه محاســبه بهای تمام 
شــده فعالیت ها و خدمات شــرکت در 53 فرودگاه، پیگیری اســتقرار 
ســامانه مدیریــت یکپارچــه فــروش کاال و خدمــات در فرودگاه هــای 
کشور، ساماندهی چیدمان غرف، محل ها و فضاهای تجاری- خدماتی 
در فرودگاه های کشــور، همچنین شناسایی مسیرهای پروازی رقابتی 
کشــورهای همســایه و ارائــه راهکارهــای مناســب برای جــذب پروازها 

را نام برد.
از شــروع کار دولت ســیزدهم  9 اقدام راهبری و دوره آموزشــی 
بــه وســیله معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع شــرکت فرودگاه هــا 
برنامه ریــزی و اجــرا شــده اســت؛ از اقدامــات راهبــری انجــام شــده 
مــی تــوان بــه راهبــری و انجام تغییرات ســاختاری وتشــکیالتی ســتاد 
و فرودگاه هــا در ســامانه ملــی مدیریــت ســاختار شــرکت، راهبــری و 
انجام تغییرات ســاختاری وتشــکیالتی ســتاد و فرودگاه ها در سیستم 

تشکیالتی چارگون اشاره کرد.
در همین مدت از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت 
فرودگاه هــا، برگــزاری حــدود 330000 نفــر ســاعت دوره آموزشــی و 
همچنیــن تدویــن و بازنگــری نظــام نامه هــای آموزشــی و صالحیــت 
شغلی مشاغل اختصاصی شرکت بر اساس قوانین ملی و بین المللی 

برنامه ریزی و اجرا شده است.
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ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری اهواز، تائید محکومیت 
شــهرداری شــیراز بــه پرداخــت بهــا اراضــی متصرفی فــرودگاه شــیراز، 
محکومیت شــرکت های هواپیمائی بابت مطالبات شرکت فرودگاه ها، 
رد دعــوی مدعیــان اراضــی فــرودگاه زنجــان و همچنیــن پیگیــری رفــع 
موانع پروازی ایجاد شــده در فرودگاه های مهرآباد، یاســوج، بوشــهر، 
تبریز و نوشهر از طریق مقامات استانی از دیگر اقدامات انجام شده 

معاونت از سوی مدیریت و منابع بوده است.

ریل گذاری 248 کیلومتر راه آهن جدید در کشور 
عملکرد شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور در حوزه توسعه خطوط ریلی کشور تا دوازدهم تیر 1401 از سوی 
معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اعالم شد.

شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقل 
کشــور در ســال 1400، ریل گــذاری 24۸ کیلومتــر از خطــوط راه آهــن 
کشــور را در 6 طرح تکمیل کرده اســت که از جمله آن ها می توان به 

راه آهن میانه- اردبیل به طول 2۸ کیلومتر اشاره کرد.
همچنیــن 3.44 کیلومتــر از راه آهــن رشــت- کاســپین طــی ایــن 
مــدت از ســوی شــرکت مــادر تخصصــی ســاخت و توســعه زیربناهــای 
حمل ونقل کشور ریل گذاری شده است. ریل گذاری 19.۷۷ کیلومتر از 
راه آهن بستان آباد- خاوران و حدود 53 کیلومتر از راه آهن یزد- اقلید 
از دیگر اقدامات شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توســعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور در حوزه توسعه خطوط ریلی کشور بوده است.
ایــن شــرکت زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی ۸9 کیلومتــر 
از ابرپــروژه راه آهــن چابهــار- زاهــدان را نیــز ریل گــذاری کــرده اســت. 
ریل گــذاری خــط ریلــی همــدان- ســنندج بــه طــول 62.13 کیلومتــر و 
همچنیــن راه آهــن مالیــر- کرمانشــاه به طــول 550 متر نیز به وســیله 
شــرکت مادر تخصصی ســاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
تحقق یافته اســت. امضای تفاهم نامه ساخت راه آهن شلمچه- بصره 
بــه طــول 34 کیلومتر میان تهران و بغداد از دیگر اقدامات مثبت این 

شرکت بود که طی سفر وزیر راه و شهرسازی به عراق انجام شد.
شــایان ذکــر اســت، اکنــون14 هــزار و 26۸ کیلومتر مســیر ریلی 
احداث شده توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقــل کشــور در دســت بهره بــرداری قــرار دارد و مطالعــه 6 هزار 
312 کیلومتــر مســیر ریلــی جدیــد و اجــرای 3 هــزار و 2۷6 کیلومتــر 
راه آهن از ســوی این شــرکت زیرمجموعه وزارت راه  وشهرســازی در 

دست اقدام است.

نگاهی به عملکرد حوزه بنادر و دریانوردی 
در حوزه بنادر، عملکرد دولت سیزدهم تا 12 تیر 1401 حکایت از 
پیشرفت هایی قابل توجه دارد که ساخت 3 پست اسکله نفتی در 
بندر شهید رجایی و یک پست اسکله کانتینری در فاز سوم همین 

بندر، نمونه هایی از این پیشرفت هاست.
به فهرســت اقدامات صورت گرفته از ســوی دولت ســیزدهم در 
حــوزه بنــادر طــی حدود یک ســالی کــه از عمر آن می گــذرد، می توان 
تامیــن 35 دســتگاه تجهیزات اســتراتژیک بندر چابهــار را هم اضافه 
کــرد. دولــت همچنیــن در ایــن مــدت اقدامــات شــاخصی را حــوزه 
دریانــوردی انجــام داده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه اجــرای 
شــبکه اطفــاء حریــق و نیــز تکمیــل و توســعه زیرســاخت تأسیســات 
برقــی بنــدر امیرآبــاد اشــاره کــرد. احداث ســاختمان مرجــع دریایی و 
انجام تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی و اجرای کانال های بتنی بندر 
خرمشهر هم از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدت زمانی است که 

از عمر دولت سیزدهم می گذرد.
انجام تعمیرات اساسی منجر به PM شبکه جمع آوری آب های 
سطحی مجتمع بندری امام خمینی و احداث شبکه تامین برق بندر 
شــادگان، بخش دیگری از اقدامات دولت در حوزه دریایی تا 12 تیر 
1401 بوده اســت. به این فهرســت می توان انجام تعمیرات اساســی 
روکــش آســفالت محوطه هــا، تفکیــک کانال هــای تاسیســاتی و دفع 
آب هــای ســطحی و تعمیــر ریــل اســکله های بنــدر انزلــی و همچنین 
طراحــی، ســاخت، خریــد ۷۸ فروند بویه، 6 عدد فــار، 36 عدد چراغ 

لنترن و 1۷ عدد بیکن حوزه جنوب شرقی را هم اضافه کرد.
 انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی 11 فروند اسکله فلزی شناور 
بنــادر حقانــی، ذاکــری، ابوموســی، جاســک، هرمــز و تیــاب، از دیگــر 
پروژه هــای دریایــی انجــام شــده طــی مــدت زمانــی اســت کــه از عمر 

دولت سیزدهم می گذرد.
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سیدمرتضی میری
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران

پهنه  در  مردم  برای  پیش  سال  هزاران  از  که  است  ماندگاری  میراث  دستباف،  فرش 
سرزمینی و بستر فرهنگی به جای مانده و در طول قرون و اعصار گذشته مسیر پر فراز 
و نشیبی را طی کرده است. گاه بیشتر مورد توجه و التفات و احترام بوده و گاه غبار 
فراموشی روی آن نشسته است؛ اما در هر حال و به هر روی سخاوتمندانه به مُلک و 
ملت خدمت کرده و مواهب و نعمات خود را از مردم و حاکمان این سرزمین دریغ نکرده 
است و البته بدیهی است، هر زمان که با قدردانی مواجه شده و مورد لطف و احترام 
بوده، آورده بیشتری برای کشور داشته است که نمونه بارز آن عصر صفویه است زمانی 
که هم تجارت فرش بسیار پر رونق بوده، هم ضریب نفوذ فرهنگی ایران گسترش یافت 

و هم آثار بی بدیلی بر جای ماند.
در طــول 4 دهــه گذشــته هــم همیــن فراز و نشــیب به تواتر دیده شــده که البته در 
بخــش عمــده ای از آن غبــار نســیان بــر چهره این هنر ملّی این ســرزمین نشســته اســت 
و در برخی مقاطع به تمامی مورد ظلم واقع شــده اســت. آنچنان که با بررســی اســناد، 
مدارک، مکتوبات، مصاحبه ها و اخبار در 4 دهه گذشته در می یابیم که بیشتر مشکالت 
حل و فصل نشده اند بلکه مرتب بر دامنه و تعداد آنها افزوده شده است. بدیهی است 
که گفت وگو در خصوص ادوار مختلف در طول صد ســال گذشــته و همچنین ســال های 
پس از انقالب اسالمی مجالی مستوفا می طلبد؛ اما موضوع این مسطور شرایط و احوال 

فرش در اولین سال دولت سیزدهم است.
چنانکه ناظران و فعاالن حوزه فرش مستحضرند، مرکز ملّی فرش ایران متولّی این 
حــوزه در دولــت اســت و طرف اصلی گفت وگو و مذاکــرات با بخش خصوصی. از آنجا که 
در بدو تأسیس این نهاد در دولت در سال های ابتدایی دهه ۸0، ساختار مناسبی برای 
آن طراحــی نشــد و در طــی ایــن قریــب بــه دو دهه نیــز اصالحی در ایــن خصوص صورت 

نگرفت، متولّی دولت فرش دستباف از کارآمدی الزم برای رفع موانع این حوزه برخوردار 
نیســت. بــر همیــن اســاس در دولــت پیشــین و در بــدو تبدیل ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مباحثی 
در خصــوص انتقــال مرکــز ملّی فرش ایران به این وزارتخانه جدیدالتأســیس مطرح شــد؛ 
اما پس از گفت وگو و نشست های تخصصی با بخش خصوصی موضوع از دستور خارج 
شــد. در دولــت ســیزدهم و پــس از تصمیــم وزارت صمــت بــر تغییر ســاختار و با تفاهم و 
توافق دو جانبه دو وزیر، مرکز ملّی فرش از وزارت صمت منتزع شد و بنا بود در تدوین 

الیحه ساختار و وظایف وزارت جدید التأسیس بدان ملحق شود.
بــا توجــه بــه اینکــه احتجــاج فــی مابین به قــدر کفایــت در دولت قبل انجام شــده و 
استدالل بخش خصوصی مبنی نادرستی این تغییر مؤثر افتاده بود، اتّخاذ این تصمیم از 
سوی دولت جدید بدون اخذ مشورت های الزم از کارشناسان بسیار سؤال برانگیز بود. با 
توجه به ابالغ ساختار جدید وزارت صمت و نبود مرکز ملّی فرش و متولّی چند نهاد دیگر 

از جمله دخانیات در این ساختار، عمالً فرش دستباف در فضای دولتی وارد خأل شد.
نارضایتــی گســترده بخــش خصوصــی از این تصمیــم منجر به گفت وگوهای رســانه، 
نشســت خبــری و صــدور بیانیــه جمعی از ســوی قاطبه تشــکل های این حــوزه و همراهی 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی سبب شد که فرایند از سوی وزارت صمت و 
معاونت هماهنگی های اقتصادی دفتر معاون اوّل رئیس جمهوری متوقف شود و موضوع 
در سلســله جلســاتی میان نمایندگان مجمع تشــکل های فرش دســتباف ایران، معاونان 
وزارت صمــت و مرکــز ملّــی فرش ایران مورد بررســی کارشناســی قــرار گیرد و پس از چند 
جلســه بــاز هــم حجــج بخــش خصوصی مؤثر افتــاد و علیرغم عــزم برخی از مدیــران برای 
این انتقال، بر اساس وعده صریح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
هم در مجلس و هم در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره اتّحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش ایران،  فرآیند جابجایی به طور قطعی منتفی اعالم شد؛ اما همچنان 
مرکــز ملّــی فــرش ایران به عنوان عضوی از ســاختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ 

نشده و خال مزبور همچنان ادامه دارد.
در خصــوص مســائل و موانــع از جملــه مشــکالت و چالش هــای ناشــی از مقــررات 
نادرســت رفــع تعهــد ارز حاصــل از صادرات، ممانعت از بازگشــت فرش ایرانی به کشــور، 
تعرفــه واردات ابریشــم، تمدیــد نشــدن کارت بازرگانــی فعــاالن شــاغل در بــازار تهــران و 
... گشایشــی در مرحلــه عملیاتــی حاصل نشــده اســت. علیرغم تالش هــای فراوان بخش 
خصوصی و همراهی کم نظیر و شایســته تقدیر علیرضا پیمان پاک، رئیس کل ســازمان 

توسعه تجارت ایران بخش اعظم مشکالت همچنان پابرجا هستند.
مقــررات رفــع تعهــد ارزی همچنان خط قرمز حاکمیت اســت و پرونده های متعهدان 
سال 139۷ همچنان مفتوح و بالتکلیف. الیحه ای برای اصالح قانون مقررات امور گمرکی 
نوشــته نشــده اســت تــا بــه راه حلــی که 4 ســال پیش با توافــق اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان فــرش ایــران، اتــاق تهــران و ایــران، مرکــز ملّی فــرش و گمرک تدوین شــد، 
جامعــه عمــل بپوشــاند، وزارت جهــاد و کشــاورزی بــا لجاجــت در خصــوص کاهش تعرفه 
واردات ابریشم در حال نابود کردن فرش ابریشم در کوتاه مدت و صنعت نوغان داری و 

ابریشم کشی در بلندمدت است.
همچنیــن در مــورد مشــکالت تمدید کارت های بازرگانی اخیــراً توافقی میان اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات 
صادرات و واردات این سازمان انجام شده است و در صورت تحقق می تواند این معضل 
را به نحو اغلبی و اکثری حل وفصل کند که پس از اخذ نتایج اولیه از مراحل اجرایی آن 

اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
در خاتمــه تأکیــد بــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه در صــورت عــدم تغییــر پارادایــم و 
رویــه مســئوالن و بــی توجهــی بــه حل مشــکالت و موانع تولید و صادرات فرش دســتباف 
عن قریب چیزی از مواهب و نعمات آن باقی نخواهد ماند و آنچه باقی می ماند، بیکاری 
فزاینده و رشد مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش ارزآوری و حذف یکی از مهم ترین 
نمادهــای ملّــی و فرهنگــی ایران از مناســبات و معــادالت فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی 

کشور خواهد بود.

فرش ایران در سالی که گذشت؛
تالش و تعلیق
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مانند  همواره  ورزش  حوزه  در  سیزدهم  دولت  اقدامات 
برخی  است.  مواجه  و نشیب هایی   فراز  با  دیگر حوزه ها 
از رفتارهای غیر قانونی در این دولت نیز همچون گذشته 
وجود دارد، اما مهمترین رخداد ورزشی این دولت، واگذاری 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بود که بعد از چند دهه 
کش و قوس انجام شده بود. اما فارغ از این رخداد شاهد 
سیزدهم  دولت  سوی  از  ورزش   حوزه  در  خاصی  اتفاق 
نبودیم و بقیه کارها مانند روال قبلی انجام شده و چه این 
دولت و چه هر دولت دیگر هم بود این رویه تکرار می شد. 
از دهه ۷0 تا کنون موضوع واگذاری دو باشگاه فوتبال 
اســتقالل و پرســپولیس مطرح بوده اســت و اولین مصوبه 
در ایــن خصــوص بــه ابتدای اســفند 13۸3 بــر می گردد که 
قــرار بــود 100 درصد ســهام باشــگاه پرســپولیس به صورت 
مزایده واگذار شود. بعد از آن نیز همواره موضوع واگذاری 
ایــن دو باشــگاه مطــرح و روش هــای مختلفــی مطرح شــد. 
مدتی صحبت از واگذاری به هواداران مطرح و بعد از مدتی 
گفتند قرار اســت به پیشکســوتان واگذار شود. دوباره ورق 
را برگردانــده و گفتنــد به صورت تعاونی ها واگذار می شــود 
و در سال های 93 و 94 دوبار مزایده برایش برگزار کردند 
کــه شکســت خــورد و در نهایــت قرعه به نام بــورس افتاد.  
میــزان واگذاری نیز پروســه طوالنی داشــت. ابتــدا قرار بود 
که کل دو باشگاه را واگذار کنند در دهه ۸0 تصمیم گرفته 
شد که به جای گروه یک واگذاری به گروه دو منتقل شود 
یعنــی بــه جای 100 درصد باید ۸0 درصد از ســهام واگذاری 
شــود. در ســال 1394 بر اســاس مصوبه دولت اســتقالل و 
پرســپولیس بــه گــروه 3 واگذاری هــا منتقــل شــدند کــه به 
معنی آن اســت که نباید کل ســهام این دو باشــگاه واگذار 

شده و تنها 10 درصد کافی است.
نکتــه مهــم چالــش برانگیز دیگر، مســاله ارزشــگذاری 
2 باشــگاه بود. در ســال 90 باشــگاه اســتقالل 42 میلیارد 
تومان و باشگاه پرسپولیس 45 میلیارد تومان ارزشگذاری 
شــدند. بــرای عرضــه در بــورس ارزشــگذاری جدیــدی شــد. 
در تاریــخ 23 بهمــن 1400 ، حســین قربــان زاده، رئیــس 
سازمان خصوصی سازی، اعالم کرد که باشگاه پرسپولیس 
3 هــزار و 210 میلیــارد تومــان و باشــگاه اســتقالل 2  هزار 
و ۷۸0 میلیــارد تومــان به وســیله کارشناســان دادگســتری 
ارزش گــذاری شــده اند. ظاهــرا ایــن اختالف ارزشــگذاری در 
بیــن هــواداران دو باشــگاه بــا حواشــی زیــادی مواجه شــد. 
پاســخ رئیــس ســازمان  خصوصی ســازی بــه ایــن اعتــراض 
ایــن بــود کــه ۷0 درصــد ارزش دو شــرکت مربــوط بــه برنــد 

تجاری   شان است.
از  بعــد  پرســپولیس  و  اســتقالل  باشــگاه  دو 
کش وقوس هــای زیــادی ســرانجام در پایــان ســال 1400 در 
بازار سرمایه واگذار شده و ۷10 میلیارد تومان تامین مالی 
از ایــن طریــق بــرای دو باشــگاه انجــام شــد. در روز عرضــه 
دو باشــگاه اســتقبال چندانی صورت نگرفت؛ با وجود این 
606 هزار نفر از هواداران دو باشــگاه ســهام دو باشــگاه را 
خریــداری کــرده و مابقــی آن را بنگاه هــای اقتصادی دولت 

خریداری کردند. بانک ملی، بیمه مرکزی و دیگر بنگاه هایی 
که به نحوی همه آنها زیرمجموعه دولت هستند خریداران 
حقوقــی دو باشــگاه بودنــد. بعد از واگــذاری و تامین  مالی 
۷10 میلیارد تومان باالفاصله موضوع هزینه کرد آن مطرح 

شده است.

چرا روسای فدراسیون های ورزشی، 
کارمند دولت هستند؟

بــر اســاس »ســند تحــول دولــت مردمــی«، عضویــت 
کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان در اداره امــور هیات هــا، 
و  پارالمپیــک  و  المپیــک  ملــی  کمیته هــای  فدراســیون ها، 
صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع 
شده است. این در حالی است که تا ابتدای امسال نزدیک 
بــا ریاســت کارمنــدان دولــت  بــه 15 فدراســیون ورزشــی 
و وزارت ورزش اداره شــدند. در اجــرای وعــده داده شــده 
در ابتــدای تشــکیل دولــت ســیزدهم و در راســتای تحقــق 
اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری 
اســالمی ایران در افق 1404، سیاســت های کلی نظام و با 
اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مســائل اساســی کشــور و 
در اجــرای اصــل 134 قانــون اساســی »ســند تحــول دولــت 
مردمی« به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل 
قــوه مجریــه، وزا و دســتگاه های اجرایــی ابــالغ می شــود.« 
همچنین بر اساس اعالم رئیس جمهوری، مسئولیت اجرای 
مفــاد ســند تحول در موارد مربــوط بر عهده وزار و باالترین 
مقــام مســئول در دســتگاه های ذی ربــط بــوده و مکلــف به 
پاســخگویی هســتند. امــا بــر اســاس آخریــن گزارشــی کــه 
در ابتــدای امســال ارائــه شــده بــود روســای 13 فدراســیون 
ورزشــی، کارمند رســمی وزارت ورزش و جوانان هســتند و 
فعالیــت آن هــا بــر اســاس ســند تحــول دولــت مردمی، در 
فدراســیون های مربوطــه خــالف ابالغیــه رئیســج مهوری و 
ممنــوع بــود و بعد از آن گزارشــی در اســتعفای بســیاری از 
آن ها مشــاهده نشــده اســت و همچنان بر ریاست کرسی 

فدراسیون تکیه زده اند .

سفر استانی به عنوان دستاورد وزیر ورزش
در پایــگاه اطالع رســانی دولــت، وزیــر ورزش عملکــرد 
خــود را بــه شــرح زیــر توضیح داده کــه مهم ترین بخش آن 
سفر استانی است: سفر به استان های قم، مرکزی، البرز و 
کیش؛ تشکیل کارگروه با هدف واگذاری 2 باشگاه ورزشی 
پرســپولیس و اســتقالل بــه بخــش خصوصــی و برگزاری 3 
نشســت، کســب مقام قهرمانی کشــتی آزاد جهان، کســب 
مقام قهرمانی والیبال در مســابقات قهرمانی آســیا، کسب 
مقــام نایــب قهرمانــی واترپلو آســیا و اخذ مجــوز حضور در 
مســابقات جهانی؛ کســب مدال طالی سنگ نوردی جهانی 
رشته سرعت برای نخستین بار در زمره اقدامات نگاه تازه  
دولــت مردمــی در حــوزه ورزش اســت که انگیــزه را در بین 

ورزشکاران چند برابر افزایش داده است.

 بررسی عملکرد ورزشی
دولت سیزدهم 
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سید محمدرضا حسینی علی آباد
 مولف و مدرس دانشگاه

زیادی  تحوالت  و  تغییر  اخیر،  سالیان  طی 
در عرصه مدیریت سازمانی رخ داد و علم و 
تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشرفت 
که سطح  است  شده  همین سبب  و  است 
همین  در  باشد.  گسترده  بسیار  تغییرات 
اختراعات  و  پیشرفت ها  بیشترین  راستا، 

در دنیای فناوری اطالعات رخ داده است که به موجب آن 
شاهد تغییراتی کسترده در تمامی ابعاد بنگاه های اقتصادی 
هستیم. حدود 90  درصد بنگاه های اقتصادی در فضای ابری 
تجارت می  کنند، از آنجا که شرکت ها، داده   ها را به فضای 
ابری منتقل می کنند، لذا اکثر فعالیت هایی که انجام می  شود، 
تکرار خدمات موجود صرفا در قالب دیجیتال است؛ اما تحول 
دیجیتال واقعی، بسیار گسترده تر از این موضوعات و دارای 
این پتانسیل است که در سراسر سازمان مورد استفاده قرار 
گیرد و موجب ایجاد چارچوبی فناورانه به منظور انتقال این 
ابعاد  تا تمام  خدمات و داده   ها به بینش   های اجرایی شود 
سازمان را بهبود بخشد. تغییرات عوامل داخلی و بیرونی، 
اثرات بسیاری بر مدیران سازمانی و فعاالن اقتصادی خواهد 
داشت، بنابراین سازمان ها نیاز به رهبرانی دارند تا عالوه بر 
درک صحیحی از توانمندی های خود و دیگران، به مدیریت 
منابع در راستای رشد و توسعه اقدام کنند و فرآیندهایی را 
در سازمان خلق کنند که با رویه های متداول پیشین متفاوت   
در  به هنگام  و  متناسب  واکنش های  انجام  به  قادر  و  بوده 

مواجهه با تغییرات باشند.
صاحبــان بنگاه هــای اقتصــادی بایــد بــا توجه بــه منابع، 
مزیت هــای رقابتــی و پتانســیل موجود، به بررســی عملکرد و 
تحلیل روندهای پیشین بنگاه اقتصادی خود اقدام کنند. در 
ایــن راســتا موضوعات دربــاره آینده پژوهی کمک شــایانی به 
مدیران خواهد کرد. این امر سبب می شود تا سازمان شرایط 
متفاوتی را ترســیم و در هر ســناریو، آینده بنگاه اقتصادی را 
ســنجیده و در راســتای افزایــش تــوان داخلــی و رقابتی تصور 
کــرد. بهره گیــری از داده هــای گذشــته می توانــد چــراغ راهــی 
بــرای آینــده باشــد. اکثر بنگاه هــای اقتصــادی دارای داده   های 

آنچــه  امــا  هســتند  مشــتریان  از  بســیاری 
کــه ایــن داده هــا را تبدیــل بــه مزیــت رقابتــی 
می کنــد، بهره گیــری بهینــه از ایــن داده   هــا به 
منظور تجزیه و تحلیل آنان اســت که یکی از 
کلیدهــای موفقیت در دنیای امروز محســوب 
می شــود. تحول دیجیتال، سیســتمی را برای 
جمــع   آوری داده   هــای مطلــوب و ترکیب کامل 
آن بــا هوش تجاری ایجــاد می کند. این روش 
باعث می شود واحدهای برنامه ریزی سازمان بتوانند داده   های 
خــام را بــه یــک رونــد و عملکــردی از رفتــار مصرف کننــده در 
نقاط تماس بین ســازمان با مشــتریان مختلف تبدیل کنند. 
ایــن اقدامــات ســبب می شــود، نمایی واحد از پیشــینه رفتار 
مشتری، فرایندها، تولید، امور مالی و حسابداری ایجاد  شود 
تا از طریق آن بتوان نسبت به برنامه ریزی های نوین اقدام 
کنند. ارزیابی نحوه جمع   آوری، ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل 
و بــه اشــتراک   گذاری داده   هــای مشــتری بــه عنوان بخشــی از 
این فرآیند بسیار مهم است. در همین راستا مباحث مربوط 
بــه امنیــت داده هــا مطرح می شــود. بنابراین هنگامی که در 
حال بازنگری پشــتیبانی فناوری خود هســتید، باید اطمینان 
حاصــل کنید که داده   های حساســی که بــه نرم   افزار مدیریت 
ارتباط با مشــتری و ســایر پلت فرم   ها، وارد و خارج می   شــوند 
بــا الیــه   ای از رمزگــذاری داده   های SaaS  محافظت می   شــوند. 
از طریــق داده هــا و مدیریــت آنــان مــی توان تغییــرات صورت 
گرفته در بازار هدف و تحوالتی که به وسیله رقبای هوشمند 
در حال وقوع است بررسی و حتی روندهای آینده بر اساس 
رگرسیون از سنوات گذشته را پیش بینی کرد. این موضوع از 
اصلی ترین اقدامات هر بنگاه اقتصادی است که در حوزه های 
گوناگــون و صنایــع مختلــف کاربردی حیاتــی دارد تا حدی که 
مدیــران ســازمان های پیشــرو در دنیــا، علــم داده و تجزیــه و 
تحلیــل آن را بــه عنــوان یکــی از کلیدهای موفقیت ســازمانی 
می نامند. داده   ها، کلید یافتن بینش مشتری هستند. با درک 
بهتــر مشــتری و شناســایی موثر نیازهای آن هــا، می توان یک 
اســتراتژی تجاری مشــتری   محور را تدوین کرد. تحلیل داده   ها 
سبب تصمیم گیری های اساسی و بنیادی برای بازارهای هدف 

خواهد شد.

علم داده و نقش آن 
در سازمان ها 
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محسن صادقی نیه
مولف و مشاور حوزه بیمه

فعالیت های  و  تصمیم ها  مجموعه  استراتژیک،  مدیریت 
مدیریتی است که عملکرد آینده یک سازمان را تعیین می کند؛ 
از طریق مدیریت استراتژیک، بررسی هایی درباره اوضاع فعلی 
و تغییرات آتی انجام می شود تا از طریق آن بتوان آینده مسیر 
پر ابهام آینده را برای سازمان شفاف کرد. مدیریت استراتژیک 
شامل 4 بخش اصلی است که عبارتند از: بررسی محیطی 

)بررسی محیط داخلی و خارجی(، تدوین استراتژی )برنامه ریزی استراتژیک(، 
اجرای استراتژی، و نهایتا ارزیابی و کنترل استراتژی. از طریق شناخت نقاط 
قوت و ضعف داخل سازمان می توان نسبت به خلق فرصت ها و رفع تهدیدها 
راهبردی  برنامه های  و  اقدام شود  از سازمان هستند،  به خارج  که مربوط 

جدیدی مطابق با تغییرات پیش رو تدوین کرد.
مدیریت اســتراتژیک ســبب می شود، مدیران ارشــد و مدیران میانی، به 
صورت خالق و نوآورانه در چارچوب سندی از پیش تعیین شده عمل کنند و 
آینده سازمان را به »اما و اگرها« نسپارند و خود برای آینده سازمان تصمیم 
بگیرند. بنابراین، شــیوه اجرایی شــدن سند استراتژیک تحت عنوان مدیریت 
استراتژیک از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیریت بهینه استراتژیک سبب 
ایجــاد تفاهــم و تعامــل هر چه بیشــتر بین مدیــران و دیگر کارکنان می شــود. 
هنگامی که تمام افراد یک تیم دارای زبان مشترکی هستند و می دانند که برای 
یک هدف واحد با یکدیگر همکاری می کنند، در این صورت کارایی و اثربخشی 
افزایش می باید. نتایج بررسی ها نشان می دهد مدیران و کارکنان هنگامی که 
به مأموریت، اهداف و اســتراتژی های ســازمان پی برده و آن ها را درک کنند، 

عنصر خالقیت و نوآوری بیشتر در سازمان جلوه می کند. 
امــروزه ســند اســتراتژی ســازمان ها بــا توجه بــه تغییرات شــدید محیط 
اطــراف و رصــد کــردن شــرایط محیطی اقتصــاد و صنعت تدوین می شــود. به 
همین دلیل اســت که مدیریت آن نیز باید طبق مدیریت نوین صورت گیرد 
تــا بتــوان بــه نتیجه مطلوب دســت یافــت. امــروزه تغییرات انقــالب صنعتی 
چهــارم بســیار عمیــق و گســترده اســت و برای دســتیابی به موفقیــت باید از 
ابزارهــای فنــی مناســب که با یکدیگر به صورت هماهنــگ کار می کنند، بهره 
بــرد تــا  جریــان کارها به دور از اتالف های ناشــی از دوباره کاری ها و کنترل ها 
باشد. خودکار کردن بسیاری از فعالیت های دستی و همچنین یکپارچه   سازی 
فرایندها در تمام واحدهای ســازمانی، پرســنل را ممکن می   ســازد تا کارآمدتر 

فعالیت کنند.
بــه طــور معمــول شــرکت های تولیــد نــرم افــزار مقــام نخســت را در بین 
شرکت های برتر دنیا، از نظر کسب درآمد و ثروت از دانش )نه منابع( دارند. 
جهت گیری مدیریت تحول بعد از انقالب های نسل اول، دوم و سوم صنعتی 
به ســمت انقالب نســل تکنولوژیک و نرم افزار محور در برابر اجرای کارها به 

حالت مکانیکی و ســخت نیل دارد که از آن به انقالب نســل 
چهارم صنعتی یاد می شود. نقش پرسنل کلیدی و دانش محور 
از موضوعاتی است که همواره در سند استراتژی سازمان ها از 
آن یاد می شود. طی چند دهه اخیر، تحوالت و پیشرفت های 
چشــمگیری را جهــان روی داده اســت. موفقیــت و کامیابی در 
بازارهای رقابتی و بین المللی، مخصوص ســازمان هایی اســت 
کــه دارای کارکنانــی دانشــی، توانمنــد و با انگیزه هســتند و به 
واســطه آنان ســریع تر از رقبا به دانش و تکنولوژی روز دســت 
می یابنــد و بــا بهره گیــری بهینــه از فناوری اطالعــات، مدیریت مطلوب و توجه 
کافــی بــه مشــتری و ســایر ذی نفعان به مزیــت رقابتی پایداری دســت یافته و 
اقــدام بــه تولیــد کاال و ارائــه خدماتی می کنند که هم برای ســازمان، هم برای 
مشــتری و هــم بــرای جامعه، ایجــاد ارزش و رضایت آن هــا را به نحوی بهتر از 
رقبــا جلــب می کنــد. تمام این موارد در زیر ســایه مدیریت اســتراتژیک کارآمد 

امکان پذیر است.
موفقیــت ســازمان های امــروز در بــه کارگیــری جدیدتریــن تکنولــوژی و 
تطبیق آن با نیازها، خواسته های جدید، خصوصاً در فضای بین المللی است. 
ســازمان های پیشــرو بــرای تــداوم موفقیــت خــود بــا اعمــال مدیریــت دانــش، 
قابلیتی در کارکنان و مدیران خود ایجاد می کنند که آن ها از نگرشی جامع و 
تفکری استراتژیک برخوردار شده و تبدیل به سازمانی یادگیرنده و پویا شده 
که با برخورداری از چنین قابلیت های ارزشــمندی، همواره نســبت به محیط، 
بازار، رقبا، مشــتریان، ذی نفعان کلیدی حســاس بوده و همواره به فکر خلق 

ارزش های نوین هستند.
بــا توجــه بــه اینکه امــروزه ســازمان ها در دنیایی متحول، پیشــرفته و در 
بــازاری بــه شــدت رقابتــی، ناپایــدار و پــر آشــوب فعالیت می کنند، بی شــک با 
مدیریت های سنتی و درون نگر نمی توانند به وضع مطلوب و موقعیت پایدار 
دست یابند، لذا باید سند استراتژی و مدیریت آن به نحوی باشد که جامع نگر 
و محیط گرا بوده و دیدی بلندمدت، آرمانی و متعالی داشته باشد به طوری که 
با شناسایی مناسب و به موقع عوامل داخلی و خارجی سازمان، تصویر دقیق 
و مناسبی از وضع موجود ارائه و همچنین با شناسایی و تعیین وضع مطلوب، 

مسیر صحیح رسیدن به آن را نشان دهد.
ایــن شــیوه مدیریــت در واقــع همان تفکر و مدیریت اســتراتژیک اســت 
کــه نویــد موفقیــت ســازمان ها را در محیط هــای رقابتــی و بازارهــای متالطــم 
امروز به آن ها می دهد. در هزاره ســوم، تفکر و رویکرد اســتراتژیک به عنوان 
بخش جدایی ناپذیر از مدیریت اســتراتژیک به شــمار می رود. اســتفاده از این 
شــیوه مدیریت برای ســازمان هایی که به دنبال تبدیل شدن به برند هستند، 
خصوصا برای آنانی که فعالیت برون مرزی دارند حیاتی است. بنابراین اولین 
قدم در راستای اعمال مدیریت استراتژیک، تهیه برنامه استراتژیک با تفکری 

استراتژیک و سپس اجرا و کنترل استراتژیک آن است.

نقش برنامه استراتژیک
در موفقیت سازمانی
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علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در پیش از ورود به 
دولــت، برنامــه خود را در ســه بخش آب، فاضــالب و برق برای ارائه 

به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده بود.
او در ایــن برنامــه در ۷ فصــل بــه تبیین وضع موجــود، چالش ها 
و مســائل اصلی، رویکردها و راهبردها، برنامه ها و اقدامات اساســی، 
اهــداف کمــی، ســرمایه های انســانی، فنــاوری و پشــتیبانی صنعــت و 

مدیریت منابع مالی پرداخته بود.
بر اساس این برنامه اصول اساسی برنامه وزارت نیرو در دولت 
کار و تــالش شــامل حصــول اطمینــان از تامیــن آب و بــرق مطمئــن و 
پایــدار بــه منظــور رفــع نیازهــای متعــارف بخش هــای مختلف کشــور، 
ارتقــای حکمرانــی و بهــره وری آب از طریــق اســتقرار مدیریــت بهــم 
پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه های 
آبریــز و محلــی و نیــز اجرای طرح های توســعه و بازچرخانی پســاب با 
رعایت اصول توســعه پایدار،  آمایش ســرزمین و  هماهنگی  متقابل  
بین  ســرمایه های  مختلف  اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی  با 
مشارکت مؤثر ذی نفعان، ارتقای  تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز 
بــر توســعه ظرفیــت تامیــن برق پایــدار، امنیت عرضــه و تقاضا، بهبود 
کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی های تجدید پذیر بود.

همچنیــن در ایــن برنامــه بــر بهبــود اقتصاد آب و بــرق به منظور 
ایجــاد تعــادل در منابــع و مصــارف بنگاه هــای آب و بــرق و پایــداری 
اســتمرار ارائــه خدمــات، ارتقــا  ســطح پژوهــش و فنــاوری بــا تاکید بر 
تقویــت تــوان ســاخت داخل، بهبــود محیط کســب وکار در صنعت آب 
و بــرق از طریــق تعامــل حداکثــری بــا بخــش خصوصــی و تعاونی هــا، 
بهره منــدی از ظرفیت هــای قانونــی، حضــور فعــال در بازارهــای ملــی و 
بین المللی و جذب ســرمایه، ارزش گذاری به ســرمایه های انســانی و 
بهــره گیــری موثــر از آرا  و اندیشــه های تخصصی و اســتفاده بهینه از 

ظرفیت های ملی، منابع و اموال عمومی تاکید شده بود.

 جزئیات افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور
در یک سال اخیر

افزایش ظرفیت تولید برق در 3 بخش بهره برداری از واحدهای جدید 
توان عملی واحدهای موجود حرارتی  ارتقای  و  و تجدیدپذیر  حرارتی 
در یک سال اول دولت سیزدهم پیگیری شد و در سال اول، دو برابر 
متوسط آمار ۸ ساله دولت تدبیر و امید به ظرفیت تولید برق کشور 

افزوده شد.
درحالی که متوسط افزایش ساالنه ظرفیت نیروگاهی کشور در 
۸ ســال فعالیــت دولت هــای یازدهم و دوازدهــم دو هزار و 6۷ مگاوات 
و بیشــترین میــزان افزایــش ظرفیــت نیروگاهی طی یک ســال، 4 هزار 
و 930 مــگاوات مربــوط به ســال 13۸9 بود، در دولت ســیزدهم مقرر 

شد با انجام برنامه های فشرده و منظم، ظرفیت نیروگاهی کشور به 
میزان 6000 مگاوات در سال نخست فعالیت دولت افزایش یابد.

از برنامــه افزایــش 6000 مگاواتــی ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور، 
چهــار هــزار و 44۸ مــگاوات در بخــش به مدار بهره برداری وارد شــدن 
واحدهــای جدیــد نیروگاه هــای حرارتــی در اقصــی نقاط کشــور بود )4 
هــزار و 265 مــگاوات واحدهــای جدیــد حرارتی به عــالوه 1۸3 مگاوات 
اولین واحد تفاهم نامه وزارت نیرو و صمت( که تا امروز از این برنامه 
بــا افزایــش 3 هــزار و 2۷ مگاواتــی، حــدود 6۸ درصــد برنامــه محقــق 

شده است.
همچنین یک هزار و 113 مگاوات از برنامه 6000 مگاواتی مربوط 
بــه ارتقــای توان واحدهــای نیروگاهی حرارتی موجود اســت که از این 
برنامــه تــا امروز بــا افزایش 935 مگاواتی از محــل ارتقای توان عملی 
واحدهــای گازی و ســیکل ترکیبی و همچنیــن افزایش 100 مگاواتی از 
محــل رفــع محدودیــت نیروگاه هــای بخــاری موجود، حــدود 93 درصد 

محقق شده است.
بخشــی از ایــن برنامه 6000 مگاواتــی نیز مربوط به افزایش 501 
مگاواتی ظرفیت تولید برق در نیروگاه های تجدیدپذیر بوده که از این 
برنامه با افزایش ۸2 مگاواتی ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در 

یک سال گذشته، تنها حدود 16 درصد محقق شده است.
با وجود آنکه از برنامه افزایش 6000 مگاواتی ظرفیت تولید برق 
کشور در سال نخست فعالیت دولت مردمی، تا امروز حدود 4 هزار 
و 200 مگاوات به بهره برداری رسیده، همین آمار محقق شده نیز دو 
برابر آمار متوسط ساالنه افزایش ظرفیت تولید برق کشور در ۸ سال 

فعالیت دولت تدبیر و امید است.
البتــه علی اکبــر محرابیــان، وزیــر نیرو، در نشســت اخیــر خود با 
خبرنــگاران بــا تأییــد بهره برداری از حدود چهار هزار و 200 مگاوات از 
برنامه 6000 مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق در یک ســال نخســت 
فعالیت دولت، اعالم کرد که در آینده ای نزدیک هزار و ۸00 مگاوات 
از ظرفیت باقی مانده این برنامه نیز تکمیل و وارد مدار خواهد شد.

اقدامات دولت برای مهار بحران تنش آبی
با مشارکت  طرح جهادی برای آب رسانی به 10 هزار روستای کشور 
در  آب رسانی  حوزه  خیریه  نهادهای  و  سازندگی  بسیج  نیرو،  وزارت 

دولت سیزدهم اجرایی می شود.
ســال 1401 تاکنــون اجــرای 560 طــرح آب رســانی موقــت را آغــاز 
شــده اســت کــه بســیاری از آن هــا بــه بهره بــرداری رســیده اند. در این 
طرح هــا، چاه هــای عمیــق حفر می شــود و مخازن آب رســانی هم برای 
نگهــداری آب احــداث می شــود تا امکان دسترســی فــوری مردم به آب 

فراهم شود.

عملکرد وزارت نیرو 
در دولت سیزدهم زیر ذره بین
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عملکرد وزارت نیرو 
در دولت سیزدهم زیر ذره بین

بــا ایــن حــال وزارت نیــرو اجــرای پروژه هــای بــزرگ و بلندمــدت 
آب رســانی را بــه صــورت جــدی پیگیــری می کنــد و در همیــن راســتا 
طرح هــای بزرگــی در اســتان های دارای بحــران آب مثــل خوزســتان، 
چهارمحــال و بختیــاری، همــدان و قزویــن در مرحله اجرا قــرار دارند و 
تالش می شود، اجرای این پروژه های حیاتی با حداکثر سرعت صورت 

گیرد.
بــا توجــه به نیاز مبرم اســتان قزوین به آب آشــامیدنی باکیفیت 
اجــرای ایــن طــرح از ســالیان قبل مصوب شــده اســت، اما بــا روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم و تزریق ســریع اعتبارات فاز نخســت آن یعنی 

آب رسانی به آبیک به سرعت محقق شد.
برای اجرای فاز بعدی پروژه انتقال آب طالقان به استان قزوین 
که 14 شهر و 196 روستا را دربرمی گیرد، وزارت نیرو در حال برگزاری 
مناقصــه بــا بخــش خصوصی اســت؛ چرا کــه دولت نمی توانــد، تمامی 
اعتبــارات الزم بــرای تکمیل این پروژه را تأمین کند و بخش خصوصی 
در قبال امتیازاتی اجرای فاز دوم این طرح بزرگ را عهده دار می شود.

بــرای اجــرای ایــن فــاز ســاخت لوله هــای چدنــی بــا قطــر 1600 
میلی متر به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و فوالد کشــور ســفارش داده 
شــده و اگر پیمانکار نهایی طرح انتخاب شــود، اجرای آن در حدود 2 

سال میسر خواهد شد.

 گام مهم پروژه انتقال آب دریای عمان
به سیستان و بلوچستان 

وزارت نیرو در راستای عمل به وظایف خود در قانون انتقال آب 
از دریای عمان به استان سیستان )مصوب بهمن ماه 1400( اقدام به 
تهیــه و تدویــن پیش نویــس آیین نامه اجرایی قانون مذکــور و ارائه آن 

به دولت به منظور بررسی و تصویب در هیات وزیران کرده است.
بــا توجــه بــه کاهش منابع آب دریافتــی از رودخانه هیرمند و در 
نتیجــه کاهــش منابع آب ورودی به چاه نیمه ها )که تأمین آب شــرب 
بخش زیادی از اســتان سیســتان و بلوچستان به آن وابسته است( و 
همچنین بروز خشکســالی های پی درپی در کشــور از جمله در استان 
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سیســتان و بلوچســتان، اســتفاده از منابــع آب دریــا و نمک زدایــی آن 
برای تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفت. 

در همیــن راســتا قانــون »انتقــال آب از دریــای عمــان به اســتان 
سیستان و بلوچستان« با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی و حمایــت دولــت در بهمــن ســال 1400 بــه عنــوان بنــد »خ« 
الحاقی به ماده )2( قانون توســعه و بهینه ســازی آب شــرب شــهری و 

روستایی در کشور )مصوب 1394( به تصویب رسید.
بــر اســاس قانــون مذکــور وزارت نیرو مکلف شــده تا بــا همکاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز بــا اســتفاده از تــوان علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری زمینه ســرمایه گذاری داخلــی یا خارجی برای 
برداشت آب، نمک زدایی، انتقال و استفاده از نمک و فلزات بازمانده 
از دریای عمان به اســتان سیســتان و بلوچســتان را فراهم کند. خرید 
آب نمک زدایــی شــده و انتقــال یافتــه بــرای جبــران مصــارف شــرب در 
چهارچوب ماده )20( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )2( از سرمایه گذار نیز تضمین شده است. 
همچنین تکلیف شده است تا وزارت نیرو آیین نامه اجرایی این 
بنــد را حداکثــر 3 مــاه پــس از تصویــب، تدویــن و بــه تصویــب هیــات 

وزیران برساند.
در همیــن ارتبــاط وزارت نیرو اقدام به تهیه و تدوین پیش نویس 
اولیه کرده و با توجه به مفاد پیش نویس، موضوع در جلسه مشترک 
با نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه کشــور، معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررســی قرار 
گرفتــه اســت تــا هماهنگــی و همگرایــی الزم بیــن دســتگاه های اصلی 

ذی مدخل در موضوع آیین نامه ایجاد شود.
انتظار می رود با تصویب آیین نامه اجرایی قانون و شفاف شدن 
وظایــف هــر یــک از دســتگاه های اجرایــی ذی مدخــل در فرآینــد اجرای 
طــرح و نیــز انجــام حمایت هــای الزم از شــرکت مجــری و ســرمایه گذار 
طــرح انتقــال آب از دریــای عمــان به اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
اجــرای طــرح بــا ســرعت بیشــتری عملیاتی شــده و آب شــرب ســالم و 
بهداشــتی بــا اطمینان پذیــری اســتاندارد بــرای مــردم شــریف اســتان 

سیستان و بلوچستان تأمین شود. 
همچنیــن در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار و حفــظ مرزهــای 
کشــور، تصویــب آیین نامــه تأمیــن آب صنایــع از منابــع آب دریا را نیز 

تسریع خواهد بخشید.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور 
افزایش بیش از 4 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور از شهریور 
پارسال تاکنون یکی از مهم ترین گام های وزارت نیرو است که در دولت 
سیزدهم محقق شده تا تجربه تلخ خاموشی ها را از ذهن مردم دور 

سازد.
مردم در ســال های گذشــته بخصوص در 2 ســال اخیر با مشکل 
خاموشــی ها )قطــع بــرق( در تابســتان و زمســتان مواجــه می شــدند 

به طوری که این موضوع باعث افزایش نارضایتی عمومی شده بود.
قطعی برق در ســال گذشــته )بهار و تابستان 1400( به اوج خود 
رسید و مردم در روز چند ساعت برق نداشتند، این در حالی بود که 
خاموشــی ها از اردیبهشــت  آغاز شــد. در ســال  گذشته چند بار در روز 
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برق هر بار به میزان 2 ساعت قطع می شد.
علت  خاموشــی ها در ســال های گذشــته به نبود ساخت نیروگاه 
در دولــت قبــل و افزایــش نــدادن ظرفیــت تولیــد برق مربوط می شــد؛ 
به نوعی دولت قبل با نیروگاه نســازی باعث ایجاد مشــکل برای مردم 
شــده بــود. افزایش ظرفیت تولید برق، یکــی از تکالیف قانونی برنامه 
ششم بود که دولت و وزارت نیروی سابق از انجام آن سرباز زده بود. 
ایــن موضــوع حتــی بــر تولید هم اثر گذاشــته بــود و واحدهای تولیدی 

مجبور بودند خط تولید خود را خاموش کنند.
بر همین اســاس وزارت نیروی دولت ســیزدهم از پارســال همه 
همــت خــود را برای افزایش تــوان تولید برق از طریق افزایش ظرفیت 
نیروگاهی  به کار گرفت. از شــهریور ســال گذشــته تاکنون بیش از 4 
هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاه هــای حرارتی افزوده شــده اســت و 
به زودی با سنکرون چند واحد جدید نیروگاهی رکورد افزایش ظرفیت 

نیروگاه های حرارتی شکسته خواهد شد.
در یک ســال اخیــر تعــداد 1۷ واحد نیروگاهی بــه ظرفیت 3 هزار 
مگاوات وارد مدار تولید شــده اســت. همچنین در این مدت از طریق 
ارتقــای تــوان عملــی واحدهای گازی و ســیکل ترکیبــی و همچنین رفع 
محدودیــت واحدهــای بخــار بیــش از هــزار مــگاوات به ظرفیــت تولید 

نیروگاه های حرارتی کشور افزوده شده است.
پیش از این بیشترین میزان افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
مربوط به ســال 13۸9 با رقم 4 هزار و  252 مگاوات بوده اســت که 
بــه زودی بــا ســنکرون واحدهــای جدید نیروگاهی رکورد ثبت شــده در 

این بخش شکسته خواهد شد.
بــرای نخســتین بار بیــش از 94 هــزار مــگاوات برنامــه  امســال 
تعمیــرات و آماده ســازی نیروگاه هــای حرارتــی را نیــز پیــش از شــروع 
خرداد و پیک مصرف برق تابستان به پایان رساندیم تا رکورد جدیدی 

را در زمینه تعمیرات نیروگاهی به ثبت برسانیم.
انجــام به موقــع برنامه هــای تعمیراتی و آماده ســازی این واحدها 
موجــب شــد تا ضریــب آمادگی نیروگاه های حرارتی کشــور از مرز 9۸ 
درصد عبور کند و در روزهای اوج مصرف برق کشور شاهد تولید برق 
پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور و عدم تکرار تجربه تلخ 

خاموشی های چند سال اخیر در فصل تابستان باشیم.
تالش هــای صورت گرفتــه در بخــش تولیــد بــرق کشــور امســال 
شــرایطی را رقــم زد که با وجود شکســته شــدن چندبــاره پیک مصرف 

هیچ خاموشی زمان بندی شده ای بر مردم اعمال نشد.

رشد بیش از 3 هزار مگاواتی ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی

هزار   3 از  بیش  رشد  با  کشور  حرارتی  نیروگاه های  نامی  ظرفیت 
میان  این  در  که  رسیده  مگاوات   2۷ و  هزار   ۷2 رقم  به  مگاواتی 
نیروگاه های سیکل ترکیبی با 34 هزار و 219 مگاوات باالترین سهم را 

در این افزایش ظرفیت دارد.
افزایــش ظرفیــت نیروگاه هــای تولیــد بــرق، یکــی از برنامه هایــی 
اســت کــه علی اکبــر محرابیــان، وزیر نیــروی دولت ســیزدهم از ابتدای 
آغاز به کار تحقق آن را در 4ساله نخست این دولت وعده داده است.
اواخــر  از  دولــت ســیزدهم در حالــی فعالیــت رســمی خــود را 
تابســتان ســال گذشــته آغاز کرده بود که کشــورمان در روزهای اوج 
مصــرف پیــک تابســتان آن ســال بــه دلیــل ناتــرازی 15 هــزار مگاواتی 
میان تولید و مصرف برق با بروز قطعی و خاموشی در نقاط مختلف 
روبــه رو شــده و همین امر مشــکالت اقتصــادی و اجتماعی فراوانی را 

ایجاد کرده بود.
بــه همیــن منظــور و بــا توجه  به حساســیت این موضــوع، وزارت 
نیــرو از همــان روزهــای ابتدایی شــروع به کار دولت ســیزدهم برنامه  
مــدون و منســجمی را بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور برای 

کاهش ناترازی یادشده و بروز قطعی برق در دستور کار قرار داد.
بر اســاس برنامه پیش بینی شــده این وزارتخانه، مقررشده تا در 
طــول 4 ســال فعالیــت دولــت ســیزدهم حــدود 35 هــزار مــگاوات بــه 
ظرفیت نیروگاه های کشــور افزوده شــود که این رقم از طریق ساخت 
15 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی به وسیله بخش دولتی و خصوصی، 
10 هــزار مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر و ســاخت 10 هــزار مــگاوات 

نیروگاه به وسیله صنایع بزرگ محقق شود.
 ایــن میــزان افزایــش ظرفیــت در ســالیان اخیر بی ســابقه بوده و 
به نوعــی بــا تحقــق این مهــم، شــاهد رکوردشــکنی در افزایش ظرفیت 

نیروگاهی کشور خواهیم بود.
گزارش تازه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران 
نشــان از آن دارد که اکنون ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی کشــور 

به رقم ۷2 هزار و 2۷ مگاوات رسیده است.
نیروگاه های حرارتی ایران شــامل بخاری، گازی و ســیکل ترکیبی 

است.
در ایــن میــان نیروگاه هــای بخــاری بــا ظرفیتی معــادل 15 هزار و 
۸29 مگاوات جایگاه سوم افزایش ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی 
را بــر عهــده دارنــد. نیروگاه هــای گازی هــم با ظرفیت 21 هــزار و 9۷9 
مگاوات جایگاه سوم در ارتقای ظرفیت نیروگاه های حرارتی را به خود 
اختصاص داده اند. نیروگاه های سیکل ترکیبی هم با 34 هزار و 219 
مــگاوات جایــگاه نخســت را در ارتقای ظرفیــت نیروگاه های حرارتی بر 

عهده دارد.
تحقق بیش از ۷2 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی در 
حالی در دولت سیزدهم محقق شده است که این ظرفیت در دولت 
قبــل 69 هــزار مــگاوات بــود که بــا تالش هــای صورت گرفتــه در وزارت 
نیروی دولت سیزدهم بیش از 3 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
حرارتــی کشــورمان افــزوده شــد تــا خاموشــی برنامه ریزی شــده اعمال 

نشود.
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فرزین سوادکوهی
کارنامه ســال اول وزارت نفت در دولت ســیزدهم از چند 
منظــر قابــل بررســی اســت. رویکــردی کــه جــواد اوجــی به 
عنــوان ســکاندار ایــن وزارتخانــه در آغاز کار خــود برگزید، 
توسعه بخشــی بــه میادیــن مشــترک نفتــی و گازی بــود که 
بــه تعبیــر کارشناســان مورد تغافل قــرار گرفته بــود. البته 
مدیران پیشین این غفلت زدگی را نمی پذیرفتند و معتقد 
بودنــد مشــکالت تحریمــی و فقــدان حضور ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی موجب شــده این میادیــن آنطور که باید 

توسعه پیدا نکنند.
بــا تمــام ایــن احــوال تنهــا ایــن بخــش از صنعــت نفت 
نبــوده کــه مدنظــر رهبران نفتی کشــور در دولت ســیزدهم 
باشــد. موضــوع افزایــش برداشــت و رســاندن تولیــد نفــت 
ایران به زمان قبل از تحریم ها همواره یکی از دغدغه های 
مجموعه حاکمیتی نفت ایران در دولت جدید بوده اســت؛ 
بطوریکــه هــم اکنون رکوردشــکنی در تولید و صادرات نفت 
به عنوان یکی از دســتاوردهای مهم کابینه ســیزدهم تلقی 

می شود.  

 صادرات هرچه بیشتر نفت و گاز
در اوضاع تحریمی

افزایش صادرات نفت و رکوردشکنی در تولید نفت ایران با 
وجود ادامه تحریم های اقتصادی را از دستاوردهای دولت 
آن   در خصوص  که صاحبنظران  است  مقوله ای  سیزدهم 
به آمار و ارقام تکیه می کنند و اعالم می کنند تولید نفت 
ایران در نخستین ماه از سال 2022 میالدی با وجود ادامه 
تحریم های اقتصادی، با افزایشی 21 شبکه ای همراه بوده 

است.
گفته می شود، رویکرد دولت در یک سال گذشته و در 
بخش هــای مختلف متفاوت بوده اســت. دولت در توســعه 
روابط خارجی با کشورهای همسایه بسیار خوب عمل کرده  
و در ارتقای شاخص های توسعه در حوزه فناوری هسته ای 
بــا الــزام بــه اجــرای قانــون، عملکرد قابــل قبولــی از خود به 

نمایش گذاشت.
این فعاالن بخش سیاسی و اقتصادی کشور معتقدند  
دولــت ســیزدهم در یــک ســال گذشــته بــا توســعه روابط با 
کشــورها و قدرت هــای نوظهــور از جملــه روســیه، چیــن و 
هندوســتان حدنصــاب جدیــدی را ثبــت کــرده و ایجــاد یــک 

ائتالف جدید برای خنثی سازی تحریم ها از اقدامات موثر و 
قابل تقدیر دولت در یک سال گذشته است.

حضور در بازارهای جهانی، یکی از سرفصل های مهم 
وزارت نفت در یک سال گذشته بوده است. آمار و اطالعات 
منتشــر شــده نشــان می دهد بازاریابــی، انعقــاد پیمان ها و 
توافقــات جدیــد در حــوزه نفــت بــا کشــورهای مختلــف، از 
جمله توافق بزرگ 40 میلیارد دالری که با روســیه به امضا 
رســید، نشــان داده که دولت ســیزدهم هدفگذاری جدی و 
قطعی خود را در توسعه زیرساخت های حوزه نفت و انرژی 

نشانه گذاری کرده است.

تفاهمنامه هایی که بزودی توسعه 
صنعت نفت را سرعت می بخشد

امضا  ایران  نفت  صنعت  کنشگران  از  بسیاری  البته 
این  در  رسیده  امضا  به  پر شمار  و  تفاهم نامه های جدید 
صنعت و زیر مجموعه هایش را لزوما مثمرثمر نمی دانند و 
معتقدند این تفاهمنامه ها، زمانی قابلیت و کارکرد دارند 
که به تفاهمنامه منجر شوند، ولی مسئوالن وزارت نفت 
بر این نظر پافشاری می کنند که همه قراردادهای نفتی که 
نیاز به سرمایه گذاری های سنگین دارند در نقطه آغازین از 

همین تفاهمنامه ها عملیاتی می شوند.
رســانه ها با تکیه بر اعالم اطالعات رســمی بین المللی 
منتشــر شــده گــزارش داده انــد کــه  آمارهــای اوپــک نشــان 
میدهــد، تولیــد نفت ایران در نخســتین ماه از ســال 2022 
میالدی با وجود ادامه تحریم های اقتصادی، با افزایشی 21 
هــزار بشــکه ای به بــاالی2.5 میلیون بشــکه در روز رســیده 

است.
گفتــه می شــود، ایــن میــزان تولید بعد از اجــرای کامل 
بازگشــت تحریم هــا بــه اقتصــاد ایــران و بــا خــروج یکجانبــه 
آمریکا از برجام، در سه سال گذشته بی سابقه بوده است. 
این در حالیست که رساندن تولید نفت ایران به میزان یاد 
شده تنها در محدوده برقی از انواع نفت خام نمانده و هم 
اکنون قیمت نفت خام سنگین ایران که یکی از آپشن های 
مهــم در ســبد نفتــی اوپک تلقی می شــود هــم افزایش های 
قیمتی را تجربه کرده  و در ماه آغازین ســال میالدی جدید 
در هر بشکه 11 دالر گران تر شده است که برای ایران می 

تواند دستاوردهای مالی قابل توجهی داشته باشد.
آمارهــای یــاد شــده گویای این نکته اند کــه  درآمدهای 

نگاهی به گزارش عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم؛ 

طبع آزمایی دستگاه نفتی 
در تنگناهای پرچالش تحریمی
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وصولــی دولــت در ســال 1400 به میــزان 90 درصد پیش از 
عملکرد ســال 1399 افزایش یافته  اســت. همچنین پس از 
امضای ســند همکاری 25 ســاله با چین شــاهد افزایش ۸ 

برابری صادرات نفت به این کشور بودیم.

سوآپ و تجارت گاز یک راهبرد قابل اتکا 
در حوزه تجارت خارجی با کشورهای همسایه نیز وزارت 
با  انرژی  تجارت  در  ایران  سهم  که   داده  گزارش  نفت 
واردات گاز از روسیه افزایش یافته است .این واردات در 
حالی به عنوان یک نمره مثبت در کارنامه عملکردی وزارت 
نفت در دولت سیزدهم منظور می شود که این وزارتخانه 
یا  سوآپ  ظرفیت  از  استفاده  نمونه  بطور  می کند  اعالم 
تجارت گاز با همسایگان یک راهبرد قابل اتکا برای افزایش 
هاب  به  ایران  تبدیل شدن  و  گاز  جهانی  تجارت  از  سهم 
روسیه  گاز  خرید  چنانچه  بنابراین  است،  منطقه  گازی 
تا  بود  ایران خواهد  برنامه  محقق شود، فروش آن طبق 
در آینده و با توسعه منابع گازی، سهم ایران در این بازار 

حفظ شود.
البتــه ایــن موضوع نیــز در بین مخالفــان عملکردهای 
فعلــی وزارت نفــت از نظرهــا دور نمانــده اســت؛ اما وزارت 
نفــت ایــن برهــان را ارائه می دهد که روســیه، با حدود ۷5 
تا 95 میلیارد متر مکعب گاز در دسترس روبه رو است که 
پیش تــر یــا بــه اروپا صــادر می کرد یــا برنامــه صادراتی برای 
آن طراحــی کــرده بــود. با توجه بــه این مــازاد صادراتی، در 
عمل ظرفیت بازار برای جذب این میزان گاز وجود ندارد و 
به راحتی قابل  تغییر مسیر به بازارهای غیراروپایی به  دلیل 
ضعف زیرســاخت های اتصالی نیســت. حتی اگر معضالت 

فنــی انتقــال را حــل کننــد، در کوتاه مــدت زیرســاخت های 
روســیه ایــن اجــازه را نمی دهــد گازی را کــه بــه اروپــا صادر 

می کردند، به راحتی به شرق ببرند.
خــود  گــزارش  در  هــم  را  نکتــه  ایــن  نفــت  وزارت    
یــادآوری می کنــد کــه روس هــا بــرای گاز بخــش غربی خود 
به  دنبال بازار هســتند و این فرصتی کلیدی برای جمهوری 
اسالمی است تا این گاز را از عملیاتی ترین مسیر ممکن از 
 CAC خط لوله  )Reverse( ترکمنســتان و با برعکس کردن
که در گذشته گاز ترکمنستان را به روسیه وصل می کرد و 
هم اکنــون از ظرفیــت 30 تــا 50 میلیــارد مترمکعبی انتقال 
آن از ترکمنســتان تنهــا 5.5 میلیــارد مترمکعــب آن فعــال 
اســت، اســتفاده کنــد و در ایــن ســو ایران نیــز دو خط لوله 
واردات گاز از ترکمنستان با ظرفیت نهایی 20 میلیارد متر 

مکعــب دارد که می تواند گاز را تحویل بگیرد.
انتقــال گاز  پــروژه  بــا توســعه    روس هــا می تواننــد 
ایران به ســمت شــرق در شــرایطی که ما هم اکنون ظرفیت 
صادرات گازی باالیی نداریم، گازشــان را به ما بفروشــند و 
مــا هــم بــه بازارهای جنوب آســیا تحت قــرارداد خود صادر 
کنیــم. سیاســت اصولــی جمهــوری اســالمی صرفــاً ترانزیت 
و ســوآپ گاز نیســت؛  بلکــه بــه دنبــال تجــارت گاز و ایفــای 
نقش بین المللی به منظور حفظ امنیت بازار انرژی اســت؛ 
بنابرایــن چنانچــه خریــد گاز روســیه محقــق شــود، فروش 
آن طبــق برنامــه فــروش ایــران خواهد بود تــا در آینده و با 
توسعه منابع گازی، سهم ایران در این بازارها حفظ شود.

از  تولیــد  نفــت  وزارت  نیــز  گاز  تولیــد  بخــش  در    
میادیــن گازی و بویــژه میدان مشــترک گازی پــارس جنوبی 
را از منظری جدید مدنظر قرار داده اســت و پیشــرفت های 
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قابل توجهــی را بــه دســت آورده اســت. ازجملــه لوله گذاری 
زیردریایی فاز 11 در مرداد به اتمام رسیده و مقدمات تولید 

از این فاز تا پایان سال برنامه ریزی شده است. 
همچنیــن برداشــت گاز از ســایر میدان هــای مســتقل 
ازجملــه میــدان گازی کیــش، نهایــی شــده و بــه بهره برداری 
می رســد؛ بنابرایــن ذکــر ایــن نکتــه کــه فعالیت در بــازار گاز 
و توســعه تجــارت بــا اســتفاده از پتانســیل گاز مــازاد ســایر 
کشــورها ســبب توقف برنامه های توســعه میدان های گازی 
و خطــا در شــناخت  نادرســت  تحلیلــی  داخلــی می شــود، 
موقعیــت قــدرت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان 

ذخایر گاز جهان است.

 14 میلیارد دالر صادرات پتروشیمی
طی 10 ماه

نفت  وزارت  رسمی  نهاد  نیز  پتروشیمی  حوزه صنعت  در 
از  پتروشیمی  صنعت  شاخص های  که  می دهد  گزارش 
نکته است که  این  اردیبهشت 1401 مبین  تا  مرداد 1400 
طی 10 ماه از شروع کار دولت سیزدهم، این صنعت 14 
میلیارد دالر صادرات داشته است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، 5 درصد در مقدار و 61 درصد در ارزش 

رشد داشته است.
شــاخص های عملکرد صنعت پتروشــیمی ایران نشان 
می دهد همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم از مرداد  1400 
تا اردیبهشت سال جاری، ظرفیت تولید صنعت با ۷ درصد 
افزایش در مقایسه با مدت مشابه )مرداد99 تا اردیبهشت 

1400( به ۷5 میلیون تن رسید.
بــا  ســیزدهم  دولــت  کار  نخســت  ماهــه  دهــه  در 
۷درصــد رشــد، در مجموع 56 میلیون تــن انواع محصوالت 
پتروشــیمی تولیــد شــد کــه ایــن میــزان در مقایســه با مدت 
مشابه )مرداد99 تا اردیبهشت 1400( 52 میلیون تن بوده 

است.
صنعــت  تولیــد  ظرفیــت  گــزارش،  ایــن  براســاس 
پتروشــیمی در ســال 1400 و ســال 1401 )بــدون احتســاب 
طرح هایی که در این سال راه اندازی می شوند( بالغ بر 90 
میلیون تن بوده است که بر این اساس برای بازه زمانی 10 
ماهــه فــوق ظرفیــت تولیدی این صنعــت ۷5 میلیون تن در 

نظر گرفته شده است.

مدیریت چرخه تامین و تقاضای سوخت 
در کنارحفظ بازارهای صادراتی

 1400 زمانی  بازه  در  پاالیشی  صنایع  عملکردی  بخش  در 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  توسط  شده  موفق  دولت 
فرآورده های نفتی ایران مدیریت چرخه تامین و تقاضای 
سوخت  کمبود  رغم  به  صادراتی  بازارهای  سوخت،حفظ 
در کشور،ممانعت از واردات فرآورده های سوختی به رغم 
سوختف  مصرف  بهینه  مصرف،مدیریت  و  تولید  ناترازی 
سوخت رسانی به نیروگاه های برق و جلوگیری از خاموشی، 
انتقال  نوسازی و تقویت ناوگان جاده ای سوخت رسان، 
تامین  کشورف  شمال  در  بار  اولین  برای  بنزین  دریایی 
کنسرسیوم  طریق  از  پاالیشگاهی  پروژه های  مالی  منابع 
تضمین  منظور  به  لوله  بانکی،توسعه شبکه خطوط  های 
امنیت انرژی و همچنین بستر سازی صادرات، بهره برداری 
از اسکله شهید قاسم سلیمانی و آغاز صادرات LPG  بید 
بلند خلیج فارس و مواردی از این دست را در دستور کار 

خود قرار دهد و برای اجرای آن گام بردارد.
وزیــر نفــت در خصــوص اتفاقاتــی کــه در حــوزه صنایــع 
پاالیــش کشــور افتــاده ف بــا اشــاره بــه تعریــف طرح هــای 
پتروپاالیشــی شهید ســلیمانی و پاالیشــی مروارید مکران در 
هرمزگان اعالم کرده است که در سال های آینده این استان 
به قطب پاالیشــی کشــور تبدیل می شــود وهمچنین طی یک 
ســالی کــه از عمــر دولت ســیزدهم می گذرد حــدود 24 تا 25 
میلیارد دالر پروژه جدید در این اســتان تعریف و آغاز شــده 

است.
وزیر نفت با اشــاره به تعریف طرح های پتروپاالیشــی 
اســتان  در  مکــران  مرواریــد  پاالیشــی  و  ســلیمانی  شــهید 
هرمزگان هم گفته است: در سال های آینده این استان به 

قطب پاالیشی کشور تبدیل خواهد شد. 
جلیل ســاالری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی هم اعــالم کرده 
اســت که  امســال تولید بنزین نســبت به پارســال ۸ دهم 
درصد رشد دارد، سال گذشته در این مقطع 96.9 میلیون 
لیتــر بــود و امــروز بــه 9۸ میلیــون لیتــر رســید، همچنیــن 
امســال تولیــد نفــِت گاز از 10۸ میلیــون لیتر به 112 میلیون 

لیتر رسید.
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او همچنین افزوده است: سالی ۸00 هزار خودرو به 
کشــور اضافه می شــود و خودرویی هم خارج نمی شــود که 
یک میلیارد مصرف ســوخت دارند، بنابراین در حوزه ســبد 
ســوخت باید توجه خاص باشــد، با این روند رشــد مصرف 
بنزیــن در کشــور هــر میزان هم توســعه یابیــم، امکان رفع 

این ناترازی وجود ندارد.

یک زمستان پرمصرف بدون قطعی گاز 
دولت سیزدهم در بخش گاز نیز به توفیقاتی دست یافته 
است که مهم ترین محورهای آن، تامین گاز پایدار برای کل 
کشور در مصارف خانگی و صنعتی است.با توجه به سربسر 
میزان  و  کشور  گازی  میادین  از  گاز  تولید  تقریبی  شدن 

مصرف افزاینده این مهم اهمیتی ویژه ای پیدا می کند.
گذر از زمســتان ســال گذشــته)1400(بدون قطع گاز، 
احــداث حــدود 1۷.5 هــزار کیلومتــر شــبکه گازی شــهری و 
روســتایی، تکمیل گاز رســانی به 6 شــهر و 123 روستا در 31 
استان از ابتدای شروع استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال 
1400،توســعه گاز رســانی در سیســتان و بلوچســتان،اجرای 
بندر عباس/الفت/گورزیــن اینچــی   30 لولــه   خــط 
در جزیره قشم از زیر آب برای نخستین بار در خاورمیانه، 
درصــد  بــه 95  کشــور  کل  رســانی  گاز  پوشــش  افزایــش 
)پوشــش گاز رســانی شهری حدود 99 درصد و پوشش گاز 
رســانی روســتایی بیش از ۸۸ درصد(،آغاز عملیات اجرایی 
گاز  پــروژه  گاز شــوریجه،طراحی  دوم ذخیــره ســازی  فــاز 
رســانی بــه 2۷ هــزارو۸۸0 واحــد صنعتی –تولید اســتفاده 

کننــده از ســوخت مایع و گاز رســانی حداکثــری به نیروگاه 
ها عمده ترین ســرفصل های فعالیت شــرکت ملی گاز در 

دولت سیزدهم است.
مجیــد چگنــی، معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز هــم 
معتقــد اســت؛ ظــرف همین مــدت کوتــاه اســتقرار مدیران 
جدیــد  در ایــن صنعــت تحــوالت قابــل اشــاره ای رخ داده 

است.
او بــه فاکتورهایــی ماننــد افزایــش تولیــد310 میلیــون 
متر مکعبی در زمستان امسال ،نصب کنتور هوشمند برای 
2500 مشــترک پرمصرف گاز،صرفه جویی روزانه حدود 30 
میلیــون متــر مکعب گاز با اصالح تعرفه ها، قطع کردن گاز 
بیــش از 2۷00 اداره دولتــی پرمصــرف در زمســتان، انجــام 
بهینه ســازی رایــگان 20 هــزار موتورخانــه ســاختمان ها،14 
اقــدام شــرکت ملــی گاز در حــوزه فرهنگ ســازی مصــرف، 
رونمایی از 11 پروژه جدید شرکت ملی گاز و برنامه شرکت 

ملی گاز برای ذخیره سازی گاز طبیعی اشاره می کند.
بــرای  دولــت ســیزدهم  ترتیــب هدفگــذاری  ایــن  بــه 
توســعه صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی به گونه ای شــکل 
گرفتــه کــه بــر اســاس وعده هــای از پیــش تعریــف شــده، 
مجموعه هــای چهارگانــه اصلــی وزارت نفــت بــا ســازگاری 
بــا شــرایط فعلــی ایــن صنعت توســعه و رفاه جاصــل از آن 
را بــا کمتریــن چالــش از ســر بگذرانــد و بــه آن جامــه عمل 
ســوی  از  شــده  اعــالم  دســتاوردهای  اســاس  بپوشــاند.بر 
وزارت نفت، طبع آزمایی دستگاه نفتی کشور در تنگناهای 

تحریمی تاکنون توفیقات فراوانی داشته است.
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شرکت »کیان تجهیز« پیش از خلق برند »آستور« بالغ بر 20 سال در ایران به عنوان 
تامیــن و نصب کننــده تجهیــزات اساســی الکتریــکال و الکترومکانیــکال بــرای پروژه هــای 

نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فوالدی فعالیت گسترده ای داشته است.
علی رســتمی، رئیس هیات مدیره شــرکت تولیدی و صنعتی آســتور در گفت وگو با عصر 

اقتصاد به تشریح پیشینه و چشم انداز پیش روی این شرکت پرداخت:
 شرکت آستور به کدام کشورها بازار صادراتی دارد و چشم انداز این بازارها را چطور 

ارزیابی می کنید ؟
در پاسخ به این سوال باید بسیار واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم و تا زمانی که 
به  نمی توان  واقعا  است،  مطرح  مرتبط  تحریم های  دیگر  و  بانکی  تحریم های  موضوع 
صادرات به معنای واقعی پرداخت، اما با وجود این ما ارتباط خوبی با  مشتریان مان در 
کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و اخیرا روسیه برقرار کرده ایم و انتظار داریم در آینده 
نزدیک به اهداف کوتاه مدت و میان مدت مان در امر صادرات به کشورهای مذکور برسیم. 

 صنعــت بــرق در ایــران رشــد باالیــی داشــته ولــی بــه نظــر می رســد در تولیــد فناوری 
دستاوردهای متناسب با حجم بازار این صنعت نداشتیم، دلیل را چه می دانید؟ وجود 

بخش تحقیق و توسعه در این زمینه چقدر می توانند، موثر باشند؟ 
با رشد صنعت برق در کشور کامال موافق هستم، اما تقاضا و نوع تقاضا نیز همزمان با 
رشد صنعت، افزایش بسیار قابل توجهی داشته و حتی پیشی نیز گرفته است، در ضمن 
موضوع بسیار مهم تر، بحث زیرساخت هاست که به معنای واقعی نیاز مبرم کشورمان 

است.
نظر شخصی من به عنوان فردی که 20  سالی در داخل کشور و به همان میزان در خارج 

از کشور مشغول به تولید و تجارت بوده ام این است که دو پایه اصلی و اساسی رشد 
صنعــت و تولیــد، نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص و همچنیــن وجود بخش 

تحقیق و توســعه به معنای واقعی می باشــد و متاســفانه به جرات می توانم 
اعالم کنم نه تنها وضعیت نیروی انســانی متخصص طی چند ســال اخیر 

بــا مشــکل و کمبــود مواجه شــده اســت، بلکــه وضعیت نیروی انســانی 
توانمند، با انگیزه و آماده به کار نیز بسیار نگران کننده است و هم چنین 
به دلیل مشــکالت اقتصادی موجود و حاکم، اکثر شــرکت های تولیدی، 

سرمایه گذاری مناسبی در بخش تحقیق و توسعه انجام نداده اند. 

 بــا توجــه بــه اینکــه تمامــی صنایــع بــزرگ بــه شــکلی در دایــره 
مشــتریان شــما قرار می گیرنــد برای تامین کامل نیــاز داخلی چه 

حمایت هایی باید از شما صورت گیرد؟
به عنوان بخش کوچکی از جامعه تولیدکنندگان داخلی 

از  امیدمان  ما  کنم؛  اعالم  صراحت  به  می خواهم 
حمایت کامال ناامید شده است. فقط کافی است، 
تولیدکنندگان،  با  مرتبط  سازمان های  و  ارگان ها 
کامال  فعالیت های  روند  در  مانع تراشی ها 

قانونی مان را پایان دهند. 

 دولــت بــرای رفــع موانع پیش روی شــما 
و شــاخه صنعتــی که در آن فعال هســتید 
چه الویت های را باید در دستور کار خود 

قرار دهد؟ 
با توجه به اینکه برای تولید محصوالت 
خرید  به  مبرم  نیاز  کیفیت  با  و  به روز 

ماشین آالت از دیگر کشورها داریم؛ قطعا یکی از نیازهای ما، حذف تعرفه گمرکی برای 
ماشین آالت خطوط تولید است که متاسفانه هنوز این مهم محقق نشده است. 

همانطــور کــه دولــت محترم مان برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ) دولتی (، واردات 
انواع خودرو و انواع ترانسفورماتور و ... را کامال ممنوع و یا تعرفه های گمرکی باالیی را لحاظ 
کــرده اســت مــا هم به عنــوان تولیدکننده بخش خصوصــی انتظار داریــم، واردات محصوالت 
مشــابهی کــه مــا در کشــور عزیزمان ایــران تولید می کنیــم را ممنوع و یا تعرفــه گمرکی باالیی 

لحاظ کنیم. 
همچنین امکان اخذ تســهیالت با شــرایط مناســب برای تولیدکنندگان نیز یکی از موارد 
بسیار مهمی است که تا به امروز از جانب بانک ها محقق نشده است و امیدوارم در سال هایی 

که بحث حمایت از تولیدکنندگان داخلی مطرح است، این موضوع نیز به سرانجام برسد.

 پس از ورود به عرصه تولید با  برند آستور آیا شرکت کیان تجهیز را منحل خواهید 
کــرد و صرفــا بــا تولیــد محصــوالت مذکــور بــه ارائــه خدمــات در  صنایع  کشــور خواهید 

پرداخت ؟ 
قطعا شرکت کیان تجهیز به شکلی متفاوت و با قدرت به حیات خود ادامه خواهد داد 
با توجه به اینکه ما طی دو دهه گذشته همکاری بسیار نزدیک و روابط بسیار قوی با 
شرکتهای مطرح در سطح بین المللی برقرار کرده ایم و به واسطه این همکاری ها ، موفق 
به احداث چندین هزار مگا  وات نیروگاه حرارتی در کشورهای مختلف شده ایم و در حال 
حاضر نیز با توجه به نیاز مبرم کشورمان به انرژی برق،  با چندین ارگان مختلف در کشور  
در ارتباط با احداث نیروگاه وارد مذاکره شده ایم و با توجه به اینکه پیشنهاد ما بسیار 
خاص و جذاب می باشد، انتظار داریم شاهد استقبال گسترده ای باشیم در ضمن منظور 
از پیشنهاد خاص اینکه ما صرفا در مقابل دریافت تضامین معتبر، کل نیروگاه را بدون 
دریافت کوچکترین هزینه ای احداث و پس از اتمام پروسه احداث نیروگاه، صرفا 
در مقابل میزان برق ارائه شده به شبکه برق سراسری هزینه دریافت خواهیم 
کرد؛ این نوع همکاری و سرمایه گذاری براساس قراردادهای دراز مدت و 

در فرمت BOO  و یا BOT  انجام خواهد شد. 
ما در سال 1400 به پشتوانه تجربه به دست آمده خود و هم چنین 
با اتّکا به تکنولوژی شــرکای تجاری  مان در خارج از ایران و اخذ الیســنس 
از آن ها اقدام به تولید تجهیزات بســیار خاص کردیم که بخشــی از آنها 
اکنــون بــه هیــچ عنوان در داخل کشــور تولیدکننده ای نــدارد. با توجه به 
اینکه سبد محصوالت مان بسیار گسترده است، به طور مختصر لیست 

محصوالتمان به شرح زیر عنوان می شود: 
  تولیــد سکســیونرهای گازی SF6 قابــل قطــع زیــر بــار و 
غیرقایــل قطــع زیــر بــار تا ســطح ولتــاژ 36 کیلوولت و 

جریان 1250 آمپر
  تولیــد دژنکتــور گازی SF6 تــا ســطح ولتاژ 36 

کیلوولت و جریان 1250 آمپر
  تولیــد دژنکتــور فشــار قــوی Live-Tank با 
مشــخصات 170 کیلوولت، 4000 آمپر و 50 

کیلوآمپر
بــه  مربــوط  تجهیــزات  تمامــی  تولیــد   
احداث نیروگاه های مقایس کوچک به 
همراه سیستم CHP و سیستم های 

سه گانه تولید 
  تولید انواع UPSهای صنعتی 

و DC CHARGER ها

امیدواری شرکت آستور 
به صادرات با وجود تحریم های بانکی
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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس با اشاره 
به تداوم فعالیت 13 هزار نفر نیرو در این منطقه عظیم اقتصادی، از جذب 
5.5 میلیارد دالر ســرمایه  در راســتای ایجاد 16 هزار فرصت شــغلی جدید و 

افزایش سطح تولیدات و صادرات در جنوب کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسن خلج 
طهرانــی بــا تبریــک به مناســبت فرارســیدن هفته  دولــت و گرامیداشــت یاد و 
خاطره  شهیدان باهنر و رجایی گفت: درخت تنومند انقالب اسالمی ایران هر 
ســال تنومندتر از ســال گذشــته در عرصه ی جهانی عظمت، شکوه و حقانیت 
خــود را بــه منصــه ی ظهور می گــذارد؛ چراکه این انقالب میــراث و یادآور بزرگ 

مردانی است که سیره، منش و روش آنان خدمت بی ادعا بود.
او هفتــه  دولــت را زمانــی مناســب بــرای توجــه بــه مبانــی جهــاد تبیین و 
انعکاس دستاوردهای دولت مردمی دانست و افزود: با پشتوانه  حمایت های 
دولتی امروز فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که علی رغم فشارهای 
ناشــی از تحریم هــای خارجــی، چنانچــه ظرفیت هــای داخلــی را فعــال کنیــم 
شــاخص های اقتصادی و صنعتی کشــور با شیب قابل قبولی افزایش خواهد 

یافت.

13 هزار نفر اشتغال زایی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس اشتغال 
بیــش از 13 هــزار نفــر در ایــن منطقــه  ویژه اقتصادی خلیج فارس را نشــان گر 
توســعه ی صنعــت و معــدن در جنــوب کشــور دانســت و افــزود: هم اکنون 19 
شــرکت بــا ســرمایه گذاری بیــش از 4.5 میلیــارد دالر در ایــن منطقــه عظیــم 
اقتصادی فعالیت هستند که نقش به سزایی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری 

از خام فروشی، تأمین بازار داخلی و ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند.

توسعه و بهبود فرآیندها بر اساس برنامه ی مدون
خلج طهرانی، افزایش فرصت های شــغلی، توســعه فناوری های مدرن حوزه 
تولیــد، همکاری بیشــتر با شــرکت های دانش بنیان، ارتقای بهــره وری، بهبود 
کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی 
را از دیگر اهداف ترسیم شده این منطقه  اقتصادی در سال 1401 عنوان کرد 
و اظهــار کــرد: در شــرایط فعلــی 45 شــرکت معتبــر در حال ســاخت و نصب 
تجهیــزات بــا هــدف بهره بــرداری از پروژه هــای مختلــف هســتند و ایــن رونــد 

توسعه ما را به آینده بسیار امیدوار می کند.

تالش برای کاهش نرخ بیکاری
او در تشــریح چشــم انداز اشــتغال زایی ایــن صنایــع نیــز گفــت: 16 هــزار نفــر 
اشــتغال زایی مســتقیم طرح هــای در دســت اجراســت کــه اگــر اشــتغال زایی 
غیرمستقیم آنان را نیز در نظر بگیریم مطمئناً می تواند، تأثیر قابل توجهی در 

کاهش بیکاری در جنوب کشور داشته باشد.

5.5 میلیارد سرمایه گذاری جدید
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس سرمایه گذاری صورت گرفته در 
ایــن طرح هــا را حــدود 5.5 میلیــارد دالر عنــوان کــرد و افــزود: خوشــبختانه با 
تأمین زیرســاخت ها و پشــتیبانی از صنایع فعال منطقه، امروز برند منطقه ی 
ویژه ی اقتصادی خلیج فارس در حدی ارتقا یافته که صنعت کاران با اشــتیاق 
و بدون دغدغه سرمایه گذاری خود را انجام می دهند و این منطقه ی صنعتی 
و معدنــی بــه مکانــی امن برای صاحبان ســرمایه و توســعه ی اقتصادی کشــور 

بدل شده است.

تقویت ارتباط با مراکز دانش بنیان
خلج طهرانی در ادامه از امضای تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری 
بــا مراکــز دانش بنیــان و علمــی کشــور از جمله دانشــگاه هرمزگان خبــر داد و 
گفت: تقویت پیوند صنعت و دانشگاه سبب ارتقا دوسویه خواهد شد و ما به 

دنبال نزدیکی بیشتر اهالی دانشگاه با محیط های صنعتی هستیم.

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری
او همچنیــن بــه ارتقــا ســطح تعامالت ایــن منطقه عظیم اقتصادی بــا راه آهن 
هرمزگان اشاره کرد و افزود: این اقدام سبب بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت 

تخلیه و بارگیری ریلی در منطقه شد.

تمرکز بر زیرساخت های پدافند غیرعامل
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادی خلیج فارس جنگ امــروز اقتصاد جهان را 
جنــگ اطالعاتــی و ســایبری خوانــد و بــر اهمیت آمــوزش مدیــران در حوزه ی 
در  اعتمادســازی  راه هــای  از  یکــی  گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  غیرعامــل  پدافنــد 
سرمایه گذاران و از مهم ترین راهکارهای افزایش سرمایه پذیری، توجه بیشتر 
به مباحث پدافند غیرعامل است که در یک سال گذشته بر تقویت این حوزه 

نیز تمرکز کرده ایم.

حرکت به سمت اهداف استراتژیک
خلج طهرانی در پایان بار دیگر فرا رسیدن هفته ی دولت را به تمامی کارکنان 
شــاغل در منطقه  ویژه  اقتصادی خلیج فارس تبریک گفت و جهادگران حوزه 
اقتصــادی را در ردیــف جهادگران فی ســبیل هللا خوانــد و اضافه کرد: حال که 
مردم، دولت مردمی و ســران نظام مقدس جمهوری اســالمی مسئولیتی بس 
ســترگ را بــر دوش ایــن مجموعــه ی پویا قرار داده اند، وظیفه ماســت که برای 
رشــد و تعالــی از هیــچ کوششــی فروگــذار نباشــیم و بــا تکیــه بــر نقشــه راه و 
تأکیدات رئیس جمهوری محترم به منظور پیشبرد اهداف استراتژیک که همانا 
ایجــاد رونــق در تولیــد، ارزآوری و تأمیــن منافع همه  ذی نفعــان به ویژه جوامع 

محلی است، گام برداریم.

تداوم درخشش منطقه ویژه اقتصادی کشور
 در آسمان صنعت ایران 
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