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  علی پاکزاد 

در شرایطی سخت تر از هر زمان دیگری دهه فجر را بزرگ می داریم، به پاس 

خون جوانان این مرز و بوم که در این 44 سال انقالب را از دشمنی ها محفوظ 

داشــتند و مردمــی کــه بــرای نگاهداشــت این مــرز و بوم از هیچ ایثــار و بزرگی 

فروگذاری نکرده اند.

ایــن بزرگداشــت بــه اشــک و لبخنــد تــک تــک ایرانیــان مزین اســت، شــادی از 

دستاوردها و اشک در دریغ از کف داده ها.

در این میان آنچه بیش از پیش بر دوش مردم این مرز و بوم سنگینی می کند، 

در این روزهای سخت مشکالتی است که در عرصه معاش و اقتصاد، دامنگیر 

کشور شده است.

مشکالتی که بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها در کنار فشارهای خارجی بیش 

از پیش بر گرده ایشان سنگینی می کند.

حرکــت بــه ســوی اصــالح و برخــورد جــدی با جریاناتــی که منافع ملــی را فدای 

منافع شــخصی می ســازند امروز از جمله مطالباتی اســت که باید با جدیت به 

آن پرداخت. 

دو دهه اســت که مســئولین اقتصادی و قضایی و سیاســی فریادهای مبارزه 

با مفسدین اقتصادی سر می دهند؛ ولی حاصلی نه چندان دندان گیر نصیب 

سفره مردمی شده است که سالهاست در همه لحظه ها همراه بوده اند.

در گام دوم انقالب به گردنه ای حساس رسیده ایم و در این روزها که انقالب 

اسالمی بزرگ داشته می شود باید با مرور آنچه انقالب هدف قرار داده بود از 

استقالل و آزادی گرفته تا مبارزه با کاخ نشینی و دستگیری از کوخ نشینی را 

به یاد آوریم و ورای شعار در عمل به آن بکوشیم.

باشــد که چهل و چهارمین دهه فجر نویدی باشــد بر عبور از مصائب، اصالح 

خطاها و قدردانی از مردمان این آب و خاک.
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فهـــــرســـت

پشتیبانی از نهضت تولید و ادامه توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

مقیسه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک حامی صنایع با اشتغال زیر 50 نفر است

وضعیت اقتصادی ایران  پس از انقالب از منظر شاخص های بین المللی

تجلیل از عملکرد مدیرعامل شرکت مس به عنوان فعال پیشتاز اقتصاد ایران

رشد فعالیت های صنعت، معدن و تجارت در سالی که گذشت

گهر زمین سرآمد خاورمیانه؛ گام بلند گهر زمین در سال 1401 در جاده پیشرفت

یک سال پربار با خطیبی  در ایران خودرو؛ ایران خودرو به روزهای اوج بازمی گردد

اقدامات  و دستاورد های  وزارت فناوری  اطالعات و ارتباطات؛ از زیرساخت تا سالم سازی

قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران در گفت وگو با عصر اقتصاد؛ تحقق نیافتن وعده های دولت مردمی

44 سال فعالیت وزارت راه و شهرسازی در یک نگاه

وزارت اقتصاد در 4 دهه گذشته
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پشتیبانی از نهضت تولید و ادامه توسعهدر

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
سرپرســت  شــرکت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ضمن اشاره به 
اقدامات شــاخص 10 ماه اخیر، به تشــریح فرآیند پشــتیبانی از نهضت 

تولید و روند توسعه در این منطقه عظیم اقتصادی پرداخت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقه ویــژه اقتصادی صنایــع معدنی و 
فلزی  خلیج فارس، »کامران داســتانی« فرارســیدن دهه فجر و ســالروز 
پیــروزی انقــالب اســالمی را تبریــک گفــت و یاد و خاطره  شــهیدان تمامی 
ادوار انقالب و امام شهدا را گرامیداشت و خاطرنشان کرد: مجاهدت در 
ســنگر اقتصادی دســت کمی از مجاهدت در ســنگر دفاع مقدس ندارد و 
امروز کشورمان بیش از هر زمان دیگری به تولید و اشتغال زایی نیاز دارد.

فعالیت 19 شرکت با بیش 4.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری
او اضافــه کرد:  اکنون ۱۹ شــرکت با ســرمایه گذاری بیــش از 4.۵ میلیارد 
دالر در این منطقه عظیم اقتصادی فعالیت می کنند که نقش بسزایی 
در ایجــاد ارزش افــزوده، جلوگیری از خام فروشــی، تأمین بازار داخلی و 
ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند و وظیفه  اصلی ما، پشــتیبانی از 

این سرمایه گذاران در راستای استمرار تولید و افزایش ظرفیت هاست.

عقد 9 قرارداد جدید سرمایه گذاری
سرپرســت منطقــه ویــژه اقتصادی خلیج فــارس ضمن اشــاره به عقد ۹ 
قرارداد جدید با سرمایه گذاران در جهت ایجاد صنایع معدنی در ۱۰ ماه 
گذشــته تأکیــد کرد: در شــرایط فعلی توســعه در منطقه ویــژه اقتصادی 
خلیــج فــارس همچنــان ادامــه دارد و بنــا بــر محاســبات انجام شــده ۱3 
هــزار نفــر اشــتغال زایی مســتقیم طرح هــای در دســت اجراســت که اگر 
اشــتغال زایی غیرمســتقیم آنــان را نیــز در نظر بگیریم مطمئنــاً می تواند 

تأثیر قابل توجهی در کاهش بیکاری در جنوب کشور داشته باشد.

امیدواری به آینده
داســتانی تشــریح کرد: هم اکنون 4۵ شرکت معتبر با ۵.۵ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در حــال ســاخت و نصــب تجهیزات با هــدف بهره برداری 
از پروژه های مختلف هســتند و این روند توســعه ما را به آینده بســیار 

امیدوار می کند.

برنامه های پیش رو
او در خصــوص برنامه هــای خــود نیز تصریــح کرد: اجــرای برنامه های در 

دســت اقدام، جذب ســرمایه گذار، تسریع  در راه اندازی عملیات اجرایی 
پروژه ها در سایت توسعه، پیگیری مطالبات، توجه به برندینگ منطقه، 
فراهــم آوردن ملزومــات دیجیتالــی شــدن و همچنیــن توجــه بــه نیــروی 
انسانی متخصص و جانشین پروری را در یک فضای مشارکتی و تعاملی 

پیگیری خواهیم کرد.
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بر پشتیبانی از اجرای 
پروژه ســتاره ســیمین هرمز بر اســاس برنامه های از پیش تعیین شــده 
تأکیــد کــرد و گفــت: اجرای این پــروژه در اولویت منطقــه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس قرار خواهد گرفت و سعی داریم تا چشم انداز تولید فوالد 

را محقق سازیم. 
او خاطرنشــان کرد: پروژه ســتاره ســیمین هرمز در راستای توسعه 
صنعت فوالد در جنوب کشور و بر اساس نتایج طرح جامع فوالد اجرایی 
خواهد شــد و طرح افزایش ســقف فوالد به میزان ۱۰ میلیون تن فوالد 
در ســال در منطقــه ویــژه صنایــع معدنــی و فلزی خلیج فــارس کامالً در 
دســترس اســت و به همین منظور بر اجرایی شــدن 3میلیون تن فوالد 
در ســال در شــرکت صنایع معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز تأکید 

داریم.
داســتانی در پایــان پــروژه انتقــال پســاب از بندرعبــاس بــه صنایــع 
متقاضی را از دیگر پروژه ای اولویت دار این منطقه عظیم اقتصادی خواند 
و گفــت: انتقــال پســاب بندرعبــاس بــه صنایع مســتقر در منطقــه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس یک پروژه در تراز ملی است و به ثمر رسیدن آن 

می تواند یک الگوی زیست محیطی پایدار در کشور به شمار رود.
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»بانــک جهانــی اعــالم می کنــد کــه یکــی از مهم تریــن و موفق تریــن 
روش هــا بــرای کاهــش شــکاف تامیــن مالی)فاصلــه بیــن نیــاز مالی  
بنــگاه و تامیــن مالــی واقعــی صــورت گرفته(، اســتفاده از طرح های 
ضمانتی است که عموما در قالب صندوق های ضمانت در بسیاری 
از کشــورها و از جملــه در کشــور مــا خدمات خــود را ارائه می کنند. 
صنــدوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک نیز با همین هدف، 
یعنــی تســهیل فرآینــد تامیــن مالــی و بــه تبــع آن کمــک بــه کاهش 
شکاف تامین مالی، در سال 1383 تاسیس شده است و در تالش 
اســت تا با نگاه حمایتی به توســعه صنعتی کشــور در قالب صدور 
انواع ضمانت نامه برای  صنایع کوچک کمک نماید.منظور از صنایع 
کوچــک، صنایعــی هســتند کــه کمتــر از 50 نفــر نیــروی کار در آنهــا 

مشغول به فعالیت هستند.
ضمانــت  صنــدوق  عامــل  مدیــر  مقیســه،  حســین  محمــد 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک در گفت وگو با عصــر اقتصاد از نقش 

این صندوق در چرخه تامین مالی صنایع کوچک گفته است.

   صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک چیســت و چه 
اقداماتی انجام دهد؟

 براساس تحقیقی که بانک جهانی انجام داده است، شکاف تامین 
مالــی کســب و کارهــای کوچــک و متوســط، درکشــورهای در حــال 
توســعه حــدود ۵۵ درصــد اســت. بــه عبارتــی چنانچه کل نیــاز مالی 
بنگاه يهای کوچک و متوسط در همه کشورهای در حال توسعه ۱۰۰ 
واحد در نظر گرفته شود، تامین مالی واقعی صورت پذیرفته در این 
کشــورها بــرای ایــن بنگاههــا حــدود 4۵ واحد اســت و ۵۵ واحد نیاز 
مالــی بــرآورده نشــده وجود خواهد داشــت و همانگونــه که مالحظه 
می شود تامین مالی صنایع کوچک و متوسط یک مشکل اساسی در 

همه کشورهای درحال توسعه است.

در دهه های گذشــته مدل ها و روش های مختلفی برای کاهش 
شــکاف تامیــن مالــی در کشــورهای دنیــا طراحــی و اجرا شــده اســت 
کــه بــر اســاس مطالعــات بانک جهانــی، طرح های ضمانتــی در قالب 
ارزیابــی  راســتا  ایــن  در  موفق تریــن شــیوه  صندوق هــای  ضمانــت 
شــده اند. در ایــران نیــز صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع 
کوچک با هدف فراهم آوردن موجبات توســعه سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی درصنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های 
اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در 
توثیق تســهیالت  اعطایی به طرح های فوق بر اســاس قانون مصوب 

سال ۱3۸3 مجلس شورای اسالمی تاسیس شده است.
زمانــی کــه واحــد صنعتــی کوچــک بــرای دریافت  تســهیالت  به 
بانــک مراجعــه مــی کنــد، بانــک عمومــا بــرای پوشــش ریســک عــدم 
پراخت از متقاضی وثایق سهل البیع مطالبه می کند که ممکن است 
ارائــه آن از حیــث مبلــغ و کیفیــت مــورد نظــر بانــک از ســوی واحــد 

صنعتی میسر نباشد. 
در ایــن حالــت صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک 
بــه عنــوان یکــی از  شــرکت های  حمایتــی متعلــق بــه وزارت صنعت، 
معدن  و تجارت با در اختیار گرفتن ترکیبی از چک و سفته و محل 
اجــرای طــرح و یــا در پــاره ای  از مواقــع صرفــا در قبــال چک و ســفته 
مدیران، از جمله برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B اقدام به 
صدور ضمانت نامه به نفع اعتباردهنده می کند. بانک ها با دراختیار  
گرفتــن ایــن ضمانت نامه ها به عنوان وثیقه، ریســک عدم پرداخت از  

سوی مشتری را مدیریت می کنند. 

  برنامــه ســال جــاری  صنــدوق بــرای حمایــت از صنایــع کوچک 
چه بوده است؟

در ســال جــاری بــرای اولیــن بــار، عالوه بر صــدور انــواع ضمانت نامه 

مقیسه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک حامی صنایع

با اشتغال زیر 50 نفر است
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اعتبــاری و پیمانــکاری، منابعــی را با کمک نظــام بانکی جهت اعطای 
تســهیالت به صنایع کوچک تجهیز کرده ایم که عموما برای ســرمایه 
در گردش به این واحدها پرداخت می گردد. بسته حمایتی تسهیالت 
به همراه ضمانت بازپرداخت آن برای اولین بار از سوی صندوق در 
ســال جــاری بــرای واحدهــای  صنعتــی کوچــک طراحــی و اجــرا شــده 
است. از سوی دیگر با اخذ مجوز از مجمع عمومی صندوق، تخفیف 
در نرخ های کارمزد صدور ضمانت نامه تا میزان ۵۰% در ســال جاری 
اعمــال شــده اســت. بــا توجــه بــه برنامه هــای فــوق در ســال جــاری، 
مصوبــات صــدور ضمانت نامــه در صنــدوق بــه نســبت ســال گذشــته 

رشدی بالغ بر ۸۰۰ درصد داشته است.

  باتوجه با ســال دانش بنیان چه اقداماتی را برای شــرکت های 
دانش بنیان انجام داده اید؟

عــالوه بــر تســهیالتی کــه بصورت عام بــرای کلیه واحدهــای  صنعتی 
کوچک به شــرح پاســخ ســوال قبلی در نظر گرفته شــده اســت، در 
ســال جــاری بــرای شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت های صادراتی 

تسهیالت ارزان قیمتی تدارک شده که در حال پرداخت است. 
از  مدیریــت  و  تکنولــوژی  نظــر  از  دانش بنیــان  شــرکت های 
قابلیت هــای خوبــی برخوردار هســتند؛ ما این شــرکت ها را به شــکل 
عمومی در اعتبارسنجی  یک پله ارتقا می دهیم تا بواسطه آن شرایط 

آسان تری در صدور ضمانت نامه فراهم شود. 
ایــن ترتیبــات و مناســبات باعــث می گــردد که کلیه شــرکت های 
دانــش بنیان که در سیســتم اعتبارســنجی صنــدوق، دارای رتبه های 
اعتبــاریB،A و C هســتند بتواننــد با چک و ســفته مدیــران تا میزان 
۵۰ میلیــارد ریــال ضمانــت نامه اعتباری و تا مبلــغ ۱۰۰ میلیارد ریال 

ضمانت نامه  پیمانکاری دریافت کنند.

   تامین مالی زنجیره تامین یکی از روش های  تامین مالی نوین 
محســوب می شــود که امتیازات زیادی برای  نظام اعتباری کشــور و 
بنگاه های اقتصادی متقاضی دریافت تسهیالت دارد. آیا صندوق در 

این زمینه می تواند نقش تسهیلگری خود را داشته باشد؟
در سال جاری صندوق پروژه ای به منظور امکان ورود به زنجیره های 
تامیــن تعریــف کــرده اســت و در ایــن راســتا عالوه بر اصــالح قوانین 
و مقــررات  مربوطــه بــا  پلتفــرم هــای )ســکوها( معتبــر در این حوزه 
تعامالتــی را برقــرار کــرده کــه در حــال حاضر با  یکی از  این ســکوها 
تفاهم نامــه بــه امضــا رســیده اســت تــا در صــورت نیــاز ایشــان  بــه 
ضمانت نامه برای صنایع کوچک موجود در زنجیره، صندوق همکاری 

الزم را داشته باشد.

   اقدام های اخیر صندوق ضمانت برای صنایع کوچک چیست ؟
کارگــزاری  اعطــای  بــه  اقــدام  صنــدوق،  جــاری  ســال  دوم  نیمــه  در 
)بازاریابــی( بــه تعــدادی شــرکت معتبــر در حوزه صنایــع کوچک کرده 
اســت. هــدف از ایــن کار، حــل دو مشــکل اساســی اســت. اول اینکه 
ورود به ســامانه های الکترونیکی، بارگذاری اســناد و مدارک و تکمیل 
پرونــده  بــرای  بســیاری  از واحدهــای صنعتی کاری زمانبر و همراه با 
چالش است که این شرکتهای همکار کلیه امور مربوطه را با سرعت 
و دقــت بــاال بــه انجــام می رســانند. مســاله دوم، شناســایی خدمــات 
صندوق به واحدهای صنعتی هدف در سراســر کشــور اســت که این 
شــرکت ها بــا توجه به شــبکه های خود می تواننــد در این حوزه نیز به 
صنــدوق و بنگاه هــای صنعتی کوچک کمک کنند. شــایان  ذکر اســت  
کــه ایــن خدمات هیچ گونه هزینه ای برای مشــتریان صندوق نداشــته 
و کلیــه هزینه هــای مربوطــه از  ســوی صنــدوق بــا کارگــزاران پرداخت 

خواهد شد.
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طــی دهــه هــای اخیــر وضعیــت اقتصــادی - صنعتــی ایران بــا افت و 
خیزهای بســیاری روبه رو بوده اســت. آمار و ارقام می تواند بهترین 
منعکس کننده وضعیت اقتصادی - صنعتی کشور در قیاس با دیگر 
جوامــع باشــد. علــم آمار و بهره گیری از داده های پیشــین، روندی از 
آنچه که گذشته را نشان می دهد و بهره گیری از روش های مختلف 
آینــده پژوهــی نیــز مــی توانــد آنچــه کــه قــرار اســت طبــق روندهای 
پیشین روی دهد را نشان می دهد که این اقدام خود یکی از بهترین 
روش هــا بــرای تصمیم گیری های کالن به منظور توســعه مولفه های 
اقتصادی - صنعتی در سطح بین المللی است. اتخاذ استراتژی های 
اقتصــادی - صنعتــی خاص در راســتای دســتیابی هرچه ســریع تر به 
دانــش روز، انجــام پژوهش هــای کاربردی و بهره گیــری از فناوری ها 
کاربردی سبب شد که ایران در برخی از مولفه های اقتصادی جایگاه 
نســبتاً مناســبی را به دست بیاورد که واکاوی، عارضه یابی و آسیب 
شناســی در برخی دیگر از مولفه های موردنظر می تواند مســیر راه 
آینده را برای توسعه تمام ابعاد اقتصاد فراهم آورد. بی شک تحقیق 
و توســعه تحت عنوان Research and Development همواره یکی 
از ارکان اصلــی توســعه اقتصــادی - صنعتــی جوامــع مطــرح اســت و 
توجــه بــه آن بــا رویکرد اجرایی شــدن و عملیاتی ســازی، راهگشــای 
مســیر پــر چالــش و پــر تالطم اقتصــاد در ســطح جهانی اســت. پایه 

اصلی تحقیق و توسعه بر مبنای دانش روز است.

H انتشارات علمی، تولید علم و شاخص
شــاخص تولید علم از مولفه های مهم این حوزه اســت. کشــور ایران 
از نظــر انتشــارات علمــی و تولیــد علم بر اســاس آخرین آمار منتشــر 
شده در پایگاه علمی بین المللی WOS (Web Of Science( در سطح 
بین المللی در رتبه شــانزدهم و در ســطح منطقه در جایگاه یکم قرار 
دارد. بــی تردیــد تعــداد مقاالت علمی و پژوهش های انجام شــده به 
تنهایــی نمی توانــد منعکس کننده ســطح دانشــی جوامع باشــد و باید 
مولفه دیگری تحت عنوان کیفیت پژوهش های انجام شده نیز مورد 
ارزیابی قرار گیرد که در همین راســتا به شــاخص H اشــاره می شــود 
کــه یکــی از شــاخص هایی اســت کــه در حــوزه علم، کمیــت و کیفیت 

انتشــارات علمی و مقاالت را بررســی می نماید. در ســال ۱4۰۰ امتیاز 
ایــران در شــاخص H طبــق آخریــن داده هــای منتشــر شــده از پایــگاه 
اســکوپوس، 3۷۶ ثبت شــده و در جایگاه چهلم در ســطح بین المللی 
قرار گرفته اســت. از ســوی دیگر مطابق آمار ســال 2۰2۱ منتشر شده 
در پایــگاه پایــگاه علمــی بین المللــی WOS در خصــوص همکاری هــای 
علمی بین المللی، کشور ایران تعداد 24 هزار و 4۵۶ اثر را با همکاری 
پژوهشــگران کشــورهای دیگر منتشــر کرده  و در سال 2۰2۰ در حوزه 
تعداد اظهارنامه های ثبت اختراع شرکت ها، ایران جایگاه 2۰ را در از 
بین ۱3۷ کشــور بر اســاس گزارش »ســازمان جهانی مالکیت فکری« 

کسب کرده است.

حوزه گردشگری
صنعــت گردشــگری بــا توجه بــه ظرفیت باالیــی که برای ایجــاد درامد 
و شــغل دارد، بــه عنــوان یکــی از بخش هــای اقتصاد جهانــی همواره 
مورد توجه بوده اســت. به دلیل مزایای اقتصادی گردشــگری، مقاصد 
گردشــگری در سراســر جهــان ســعی دارنــد تــا ســرمایه گذاری در ایــن 
صنعت را افزایش دهند. در این بین تغییر ســلیقه مصرف کنندگان، 
مشــارکت روزافــزون جوامع میزبان، نگرانی های امنیتی و بهداشــتی، 
نــوآوری در فنــاوری و فشــارهای گســترده محیطــی، تنهــا بخشــی از 
عوامل تاثیرگذار بر مقاصد گردشــگری مدرن اســت. در همین راســتا 
رتبه کل رقابت پذیری گردشگری ایران در سطح بین المللی و منطقه 

خاورمیانه به شرح جدول ذیل است.

رتبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقارتبه کل جهانسال

۱2 از ۱۶ کشور۹۷ از ۱4۱ کشور2۰۱۵

۱۱ از ۱۵ کشور۹3 از ۱3۶ کشور2۰۱۷

۱۱ از ۱۵ کشور۸۹ از ۱4۰ کشور2۰۱۹

وضعیت اقتصادی ایران 
پس از انقالب از

منظر شاخص های بین المللی
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 شاخص نوآوری
یکی از شاخص های کلیدی در تعیین میزان رشد و همچنین توسعه 
جوامع، موضوع نوآوری است که از طرق مختلفی از جمله  »شاخص 
جهانــی نــوآوری« مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه گــزارش 
 (Global Innovation Index (GII شاخص جهانی نوآوری تحت عنوان
کــه طبــق آن هــر ســاله میــزان نوآوری جوامع توســط ســازمان جهانی 
 »INSEAD« و موسسه »Cornel« دانشگاه ،)WIPO( مالکیت فکری
مــورد ارزیابــی قــرار گرفته و منتشــر می شــود، در گــزارش 2۰22 خود 
بیان کرد که ایران از نظر شــاخص جهانی نوآوری از بین ۱32 کشــور 
در رتبــه ۵3 جهــان قــرار گرفتــه اســت. طبــق تعاریف علمــی، نوآوری 
بــه معنــای اجرایــی شــدن ایده های خالقانه اســت و ایــن رتبه مطابق 
بــا تحلیــل های اقتصادی یعنی جاری ســازی پــروژه های تحقیقاتی با 
رویکرد ارزش آفرینی، ایجاد فرصت های صادراتی، ارزآوری، اشتغال 

زایی، دستیابی به دانش و... . 

شاخص توسعه انسانی
مطابق با آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در 
ســال 2۰22 که براســاس اطالعات ســال 2۰2۱ ارزیابی شــده اســت، 
جایــگاه ایــران در شــاخص توســعه انســانی از بین ۱۹۱ کشــور در رده 
۷۶ قرار گرفته اســت. این موضوع در حالی اســت که در ســال 2۰2۰ 

جایگاه ایران در رده ۷۷ جهان قرار گرفته بود.
کشــورهای جهــان مطابــق ایــن گــزارش، از نظــر میــزان توســعه 
انسانی به 4 گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار باال )شامل 
۶۶ کشــور(، کشــورهای دارای توســعه انســانی باال )شامل 4۹ کشور( 
،  کشــورهای دارای توســعه انســانی متوســط )شــامل 44 کشــور( و 
کشورهای دارای توسعه انسانی پایین )شامل 32 کشور( طبقه بندی 
شده اند. ایران با آخرین کشور در گروه نخست یعنی گروه کشورهای 

دارای توسعه انسانی بسیار باال تنها ۱۰ پله فاصله دارد.

شاخص های اقتصادی
شــاخص های اقتصــادی نیــز بــرای بررســی وجــود دارنــد کــه بــا 

نگاهــی اجمالــی بــه آن هــا می توان مســیر پــر فراز و نشــیب اقتصاد 
را از روی روندهــای گذشــته تاکنــون نماش داد. در همین راســتا رتبه 
 Global ایــران در شــاخص های: رقابت پذیــری جهانــی تحــت عنــوان
 Index of آزادی اقتصــادی تحــت عنــوان ،Competitiveness Index
 Ease ســهولت کســب و کار تحــت عنــوان ،Economic Freedom
 The Global نــوآوری جهانــی تحــت عنــوان  ،of Doing Business
 Goods Market کارایــی بــازار کاال  تحــت عنــوان ،Innovation Index
Efficiency Index، بــازار محصــول تحــت عنــوان Product Market و 
رفــاه لگاتــوم تحــت عنــوان The legatum Prosperity Index مطابــق 

جدویل ذیل است:

عنوان فارسی شاخص
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منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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راهکار بهبود
بنگاه های کوچک و متوسط ۹۰ درصد از تعداد کل بنگاه های جهان 
را تشــکیل می دهند و تقریبا ۷۰ درصد از اشــتغال و تولید ناخالص 
داخلی )GDP( در سراســر جهان توســط این بنگاه ها خلق می شــود. 
تحقیقــات اخیــر مجمــع جهانی اقتصاد نشــان می دهــد که ۶۷ درصد 
از بنــگاه هــای کوچک و متوســط )SMEs( و بنــگاه های میانی، مبارزه 
بــرای بقــا را بــه عنوان چالش اصلی خــود قلمداد می کنند. دیجیتالی 
شدن، ارتقای پایداری و حفظ و توسعه استعدادها از محورهای اصلی 
هســتند کــه مــی توانــد آمادگــی بنگاه هــای کوچک و متوســط را برای 

مواجهه با آینده بهبود دهد. 
رســیدن بــه فنــاوری از مســیر تحقیــق و پژوهــش، محرک مهمی 
بــرای رشــد اقتصــادی اســت و اهمیــت ارائــه دســتاوردهای پژوهشــی 
به جامعه و صنعت نیز بر هیچ کســی پوشــیده نیســت. برای رســیدن 
به رشــد اقتصادی باید پژوهش به مرحله کاربرد و فناوری برســد. از 
ایــن رو در ابتــدا باید به شــناخت پتانســیل های درونــی پرداخت. اگر 
شــناختی از توانمندی های داخلی وجود نداشــته باشــد بی شک نمی 

توان به نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها پی برد. 
از مهم تریــن  یکــی  هــا  آن  و حفــظ  اســتعدادها  بــه  دســتیابی 
چالش هــای پیــش روی همــه بنگاه هاســت. اگــر چه همه بنــگاه های 
بزرگ و کوچک به نوعی با اســتراتژی های گوناگون مدیریت اســتعداد 
درگیــر هســتند، ولــی عمومــا ریســک ها بــرای بنــگاه هــای کوچــک و 
متوســط بیشــتر اســت، زیــرا آن هــا تا حد زیــادی به تعــداد محدودی 
از کارکنــان بــرای امــور متکی هســتند. لذا چالش هــای اصلی مدیران 
بنــگاه هــای کوچــک و متوســط و بنــگاه هــای میانی به ۶ گــروه اصلی 

تقسیم می شود:

   اســتعداد: اســتعدادیابی، حفظ اســتعداد، منابع محدود برای 
ارتقاء مهارت و آموزش و توسعه کارکنان )%48(

   فنــاوری و نــوآوری: داشــتن محصــوالت و نــوآوری مطابــق بــا 
فرایندهــای  اجــرای  و  توســعه  بــازار،  فعلــی  تکنولــوژی  تقاضاهــای 

تکنولوژی مانند اتوماسیون و تحول دیجیتال )%25(

   بقــا و گســترش: حفــظ و رشــد کســب و کار، حاشــیه هــای 
کم، چالش گســترش کســب و کار و گســترش بازارها و مشــتریان/ 

مصرف کنندگان جدید  )%67(

   فرهنــگ و ارزش هــا: اهمیــت و دشــواری حفظ فرهنگ قوی و 
هدف و ارزش صیرح شرکت )%34(

   فضــای سیاســی: موانــع سیاســتی و محیــط نظارتــی از جملــه 
مالیات و تورم باال، تشــریفات اداری و همچنین دشــواری پیگیری و 

رعایت مقررات در حال تغییر )%22(

   تامین مالی و دسترسی به سرمایه: سطوح پایین کسادی مالی 
و مشکل در دسترسی به بودجه مقرون به صرفه

لــذا بــه نقل از گزارش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران شامل سه رکن اصلی است که عبارتند از:

1- رشــد بلند مدت: توانایی ایجاد قدرت مالی پایدار که توســط مدل 
های تجاری، محصوالت و یا خدمات نوآورانه ایجاد می شود.

2- تاثیــر اجتماعــی: توانایــی پرداخت به اثــرات خارجی بالقوه مثبت 
و منفــی و بــا توجــه بــه اینکــه نتایج هر کســب و کار به طور مثبت و 
در راســتای اهــداف محیطــی، اجتماعــی و حاکمیتــی بــر جامعه تاثیر 

گذار است.

3- ظرفیت تطبیق: توانایی توســعه ســطوح باالیی از انعطاف پذیری 
و چابکــی کــه بنــگاه را قــادر می ســازد تــا فرصت ها را در زمــان بروز، 
شناســایی و از آن هــا اســتفاده کنــد و در مدل هــای تجــاری آینــده 

تاثیر گذار باشد.
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در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران »رسم درستکاری« که 
با حضور مخبر، معاون اول رئیس جمهوری و خاندوزی، وزیر اقتصاد 
برگزار شد، از مدیرعامل شرکت مس به  عنوان یکی از فعاالن پیشتاز 

اقتصاد ایران تقدیر شد.
به گزارش مس پرس، در این مراسم که روسای کل گمرک ایران 
و سازمان امور مالیاتی کشور و مدیران عامل شرکت های برتر اقتصادی 
حضــور داشــتند، وزیــر اقتصــاد بــا اهــدای لــوح از دکتــر علــی رســتمی 
مدیرعامــل »فملــی« با عنوان یکی از فعاالن پیشــتاز اقتصــاد ایران در 

سامانه »تراز« وزارت اقتصاد و امور دارایی تقدیر کرد.
معاون اول رئیس جمهوری نیز با اشــاره به ظرفیت های گســترده 
معدنی کشور گفت: بر اساس گزارش های موجود، با تولید یک میلیون 
کاتــد مــس، ســاالنه ده میلیــارد دالر ســودآوری و درآمــد بــرای کشــور 
خواهیم داشت، اما متأسفانه تاکنون فقط ۷ درصد از مساحت کشور 
اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه پنجم است؛ اما در بخش 

تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم.

مخبــر بــا تأکیــد بــر اینکه دولــت بــر ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلــف تمرکــز کــرده اســت، افزود: در بخــش معــادن و صنایع حدود 
۶۵ طرح با ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دالر تعریف شده که بخشی از این 

طرح ها در دست اجرا قرار دارد.
در ایــن همایش 2۰۰ شــرکت منتخــب از بخش خصوصی دعوت 
شده بودند که ۱۰ شرکت برتر معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
این همایش با شعار »رسم درستکاری« و با هدف ایجاد بستری 
شفاف برای تعامل و تقدیر از عملکرد شرکت های منتخب که کارنامه ای 

مثبت از نظر اقتصادی و عملیاتی داشته اند، برگزار شد.
گفتنی است؛ در این مراسم از سامانه تشخیص و تشویق فعاالن 

اقتصادی قانونمند و خوش حساب با نام »تراز« رونمایی شد.
شــایان ذکر اســت، نشــان درستکاری به شــرکت ها و مدیرانی که 
رفتار حرفه ای و بدون ریسک در زمینه های اخذ و تسویه وام، پرداخت 
مالیات، صادرات و واردات و بورس داشته باشند و هیچ گونه پرونده و 

رفتار پر ریسک نداشته باشند، اعطا می شود.

تجلیل از عملکرد مدیرعامل شرکت مس 
به عنوان فعال پیشتاز اقتصاد ایران
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انقــالب اســالمی یــک چلــه پرفــراز و نشــیب را بــا حفــظ شــعارها و 
آرمان های خود پشــت ســر گذاشته و در مسیر تحقق این اهداف بلند 
با وسوسه های شیطانی و موانع درونی و بیرونی بسیاری مواجه شده 
اســت. راز پیمایــش ایــن مســیر پــر فرازونشــیب و عبــور از گردنه هــای 
سخت را باید در ماهیت این نظام انقالبی و رابطه وثیق میان امت و 

امام جامعه جست وجو کرد.
رهبــر معظــم انقــالب گام های اصلی و قله های ایــن حرکت را در ۵ 
مرحله عنوان کردند که عبارت است از: انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 
دولت اســالمی، جامعه اســالمی و تمدن بین الملل اســالمی. بر اســاس 
منظومــه فکــری ایشــان تاکنون دو مرحله از این زنجیره به هم پیوســته 
تحقق یافته است و اکنون در مرحله سوم به سر می بریم. بر این اساس 
چلــه دوم انقــالب، دومین گام از فرآیند تحقق اهداف مرحله ای انقالب 
و جهاد برای ســاخت ســه مرحله باقی مانده اســت: » انقالب پُرشــکوه 
ملت ایران ... تنها انقالبی است که یک چله  پُرافتخار را بدون خیانت به 
آرمان هایش پشت سر نهاده و... اینک وارد دومین مرحله  خودسازی و 

جامعه پردازی و تمدن سازی شده  است.« 
در این راستا نهادها و ساختارهای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
باید همه ظرفیت های خود را بسیج کنند تا این اهداف مرحله ای در گام 
دوم انقــالب اســالمی محقق شــود. وزارت صنعت، معــدن و تجارت نیز 
به عنوان یک نهاد عمومی الزم است، رویکردها و برنامه های تحولی خود 
را با نقشــه راه و مراحل ســه گانه مورد تاکید در بیانیه گام دوم انقالب 

هماهنگ کند. 
گردشی در صنعت ایران

در زمینه ماشــین آالت کشــاورزی االن بیش از ۹۵ درصد نیاز کشــور از 
طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می شود، همچنین اکنون 24 شرکت 

تولیدکننده ماشین آالت معدنی در کشور وجود دارد که ساالنه بالغ بر ۷ 
هزار دستگاه تولید می کنند. بازار تجهیزات پزشکی کشور نیز به ارزش 
2.۷ میلیارد دالر است که حدود ۱.2 میلیارد دالر این تجهیزات در داخل 

کشور تولید می شود.
در زمینــه تجهیــزات نفــت و گاز، پتروشــیمی و نیروگاهــی بخــش 
عمــده ای از تجهیــزات ثابــت را می ســازیم؛ امــا در حــوزه تجهیــزات دوار 
یــک مقــدار از ایــن تجهیزات را وارد می کنیــم و همچنین بخش عمده  از 
پکیج های فرآیندی را از طریق واردات تامین می کنیم، به عبارت دیگر به 
عنوان مثال حدود ۶۰ درصد یک پاالیشگاه گازی به وسیله شرکت های 

ایرانی ساخته می شود.
در حــوزه  ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی حــدود ۸ هــزار و ۶۰۰ 
شرکت دارای پروانه بهره برداری وجود دارد که با وجود مشکالت فراوان 
اعم از تحریم، ارز و غیره دســت از تالش بر نداشــته اند. نکته دیگر آن 
اســت که تعداد زیادی از آنها شــرکت های دانش بنیان هســتند که این 
موضوع حاکی از آن اســت که در این بخش دارای بلوغ فناورانه خوبی 

هستیم.
دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که رشد صنعتی 
و رشــد اقتصادی کشــور نزدیک صفر بود. به عبارتی میراث دولت قبل،  
تعــداد انبوهــی از شــرکت های راکد و  غیره بــود، اما با توجه به اقدامات 
انجام شــده و براســاس گزارش مرکز آمار، رشــد تولید در بخش صنعت 
در بهــار امســال  حــدود ۵.۵ درصــد و در تابســتان حــدود ۶ درصــد بوده 
است و رشد نقطه  به نقطه صنعت براساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلــس در آذرمــاه ۱4۰۱ در مقایســه بــا آذرمــاه ۱4۰۰ نیــز 3۵.۵ درصــد 
بــوده اســت که این موضوع حاکــی از به وجود آمدن تحرک در این حوزه 
اســت. بنابرایــن فعالیت هایــی را با عنوان پروژه پایــش آغاز کرده ایم که 

رشد فعالیت های
صنعت، معدن و تجارت 

در سالی که گذشت

14



براساس این پروژه، تعدادی از شرکت های راکد و تعطیل شده به چرخه 
تولید برگشت.

پتانســیل صادراتــی در حــوزه تجهیزات پزشــکی باالســت، از جمله 
2۰ شرکت ایرانی دارای نشان CE )نشان کیفیت اروپا( هستند که ۱۱۰ 
محصــول فناورانــه تولیــد می کننــد، همچنین حدود هزار شــرکت امکان 
رجیستری دارند؛ لذا اگر بتوانیم مباحث مربوط به رجیستری، استاندارد 
و آزمایشگاه مرجع را حل کنیم می توان محصوالت تولیدی در این بخش 

را به کشورهای مختلف صادر کرد .
در مجموع بازار ماشــین آالت و تجهیزات ۱۷.۵ میلیارد دالر اســت 
که ۹.۵ میلیارد دالر آن از طریق واردات تامین و ۸ میلیارد دالر آن نیز 
در کشور تولید می شود و این بخش از صنعت کشور حدود نیم میلیون 

نفر شاغل دارد.
کل صــادرات مــا در بخــش ماشــین  آالت و تجهیزات ســاالنه حدود 
یک میلیارد دالر است که حدود ۵۰ میلیون دالر آن مربوط به صادرات 
تجهیــزات پزشــکی، حــدود ۶۰۰ میلیــون دالر آن مربــوط بــه صــادرات 
ماشــین آالت خــط تولیــد و تجهیــزات نفــت و گاز و نیروگاهــی اســت. 
بخش کمی نیز مربوط به صادرات ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی و 
همچنیــن حــدود 3۰۰ میلیون دالر نیز مربوط به صادرات تجهیزات برق 

و الکترونیک است.
بــا توجــه بــه اقدامــات رئیس جمهور کشــورمان، اکنــون ریل گذاری 
خوبی برای مراودات تجاری با کشورهای همسایه و همسو انجام شده 
اســت، ایــن در حالــی کــه عمده ریل گــذاری صــادرات و واردات ما تا چند 
ســال پیــش بــه کشــورهایی اروپایــی و غربی بود اما اکنــون تغییر جهت 
روابط تجاری ما به ســمت کشــورهای آســیایی، همســایه و همســو رقم 

خورده است. تفاهمنامه های خوبی نیز منعقد شده است.
امــا بــه ایــن نکتــه نیز باید توجه کــرد که برقراری روابــط تجاری و یا 
صــادرات بــا توجــه بــه اینکه کشــور ما یک کشــور صادرات گرا نبــوده کار 
آســانی نیســت، بلکــه بایــد زیرســاخت های آن از جملــه حمــل و نقل و 
ترانزیــت کاال، جابه جایــی ارز و غیــره را فراهــم کــرد و در مــورد بســیاری 
از محصــوالت باید تاییدیه اســتانداردهای کشــورهای هــدف صادراتی را 

دریافت کنیم. 
در زمینــه تولیــد ماشــین آالت معدنی و کشــاورزی نیز پایش انجام 
شد؛ به عنوان مثال در خصوص شرکت هپکو، این شرکت با دارا بودن 
هزار پرســنل ســاالنه ظرفیت تولید 2۸۰۰ دستگاه ماشین آالت صنعتی 
و معدنی را دارد در حالی که این شرکت تعطیل بود؛ اما پس از دستور 
رئیس جمهور در ســفر اســتانی به اراک و بازدید حضوری از این شــرکت 
و پیگیری هــای مجدانــه وزیــر صمت از ســایر دســتگاه های دولتی و اخذ 
مجوزهای الزم خوشبختانه این شرکت به تولید بازگشت و برای تشویق 
معدن کاران به خرید از این شرکت، تسهیالت پرداخت می شود و منابع 
این تسهیالت را نیز صندوق بیمه سرمایه گذاری و فعالیت های معدنی 

تامین کرده است.
در خصــوص تولیــد ماشــین  آالت کشــاورزی کــه شــامل تجهیــزات 
گلخانــه ای، تجهیــزات پــرورش ماهی در قفس، تراکتور و غیره می شــود 

اقدامات بسیار موثری انجام شده است.
به طــور خالصــه دســتاوردهای این بخش، در  ۹ماهه ۱4۰۱ نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش تولید ماشین آالت 
معدنــی داشــتیم کــه توســط هپکو و 24 شــرکت مختلف بالغ بــر 2۶۰۰ 
دستگاه تولید شده است؛ در زمینه تولید تراکتور نیز ۵۰ درصد افزایش 

تولید داشته ایم و تولید ما در سال به 3۰ هزار دستگاه رسیده است. 
از شــهریور ۱4۰۱ تــا شــهریور ۱4۰2 در مجمــوع 2۵ هــزار دســتگاه 
تراکتــور مــورد نیــاز اســت که با توجه به تولید 3۰ هزار دســتگاه تراکتور 

برای صادرات ۵ هزار دستگاه برنامه ریزی شده است.
در حــوزه ماشــین آالت معدنــی بحــث اعطای تســهیالت آغاز شــده 
است که الزم است متقاضیان به وب سایت صندوق بیمه سرمایه گذاری 
و فعالیت های معدنی مراجعه کنند. در حوزه ماشین آالت کشاورزی در 
سال ۱4۰۱ هیچ تسهیالتی از بانک کشاورزی اعطا نشده است. البته این 
مساله در حال پیگیری است تا کشاورزان بتوانند با دریافت تسهیالت 
نســبت بــه خریــد اقدام کنند . امــا امکان خرید نقدی بــرای مراجعین به 
وب سایت شرکت تراکتورسازی تبریز وجود دارد. البته تفاهمنامه اعطا 
تراکتور به افراد تحت پوشش کمیته امداد از محل خط اعتباری آنها در 

بانک تجارت فعال شده است.
نوســازی  در  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  شــده  انجــام  بررســی های 
ماشین آالت معدنی از سال ۹۰ تاکنون سال به سال تولید ماشین آالت 
معدنی و واردات کاهش داشته است، لذا در این حوزه یک دهه عقب 

هستیم.
رکود و عقب ماندگی ۱۰ ســاله در حوزه ماشــین آالت معدنی، منجر 
به وضعیتی شده که اکنون ۱۵ هزار دستگاه ماشین آالت معدنی باالی 
2۰ ســال در معــادن کشــور وجــود دارد. بــا وجود رشــد ۱۰۰ درصد تولید 
ماشــین آالت معدنی، به تولید 2۶۰۰ دســتگاه رســیده ایم و امیدواریم تا 

پایان سال این تعداد به 4 هزار دستگاه افزایش یابد.
بنابرایــن بــرای نوســازی ماشــین آالت معدنــی در کنار رشــد تولید، 
واردات را نیز تســهیل کرده ایم، به طوری که در ســال جاری برای واردات 
بالــغ بــر 2 هــزار دســتگاه ماشــین آالت معدنی ثبت ســفارش شــده و با 

واردات آن موافقت شده است. 
بــا توجــه به تســهیل تولید و واردات ماشــین آالت معدنی در ســال 
جاری، شاهد حرکت جهشی در تامین ماشین آالت معدنی هستیم. لذا 
اگر دو برنامه همزمان افزایش تولید و واردات ماشین آالت در سه سال 

متوالی انجام شود می توان به نوسازی این بخش دست یافت.
از جملــه دســتاوردهای کشــور در حــوزه نفــت، گاز و تجهیــزات 
نیروگاهــی ایــن اســت که بخش عمــده تجهیزات را در داخل می ســازیم 
و بــا وجــود ایــن حجــم از تحریــم هــا و مشــکالت روزمــره همچــون ارز و 
غیره، افتخارات بی نظیری در این حوزه به دســت تولیدکنندگان بخش 
خصوصــی رقــم خــورده اســت . البتــه بــرای تجهیــزات دوار و پکیج هــای 
فرآینــدی برنامــه داریــم و بعضــا موفق به طراحی و ســاخت بــرای اولین 
بار شــده ایم. بالغ بر هزار شــرکت خصوصی ایرانی در این بخش فعال 

هستند.
بــه عنــوان مثال از دســتاوردهای اخیر این حــوزه، موفق به طراحی 
مهندســی و اجرای سیســتم های مواد پنوماتیکی شدیم که این سیستم 
به میزان ۵ میلیون دالر ارزبری داشــت و به وســیله یک شــرکت ایرانی 

طراحی و ساخت آن انجام شده است.
همچنیــن موفــق به ســاخت جداکننده گریــز از مرکز بــا ۵۵ درصد 
عمق ساخت داخل شده ایم. این دستگاه در واقع سرریز حوزه هسته ای 
محسوب می شود و شرکت های دانش بنیان موفق به ساخت آن شدند 

و اتفاقا این دستگاه مورد عنایت ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفت.
در حــوزه ماشــین آالت و تجهیــزات دارویــی، دســتگاه های تســت 
سختی، فرسایش و دستگاه تست حاللیت قرص را به نمایش گذاشتیم 
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که دستگاه تست حاللیت به وسیله شرکت دانش بنیان حوزه تجهیزات 
دارویی ساخته شده است.

در این نمایشگاه همچنین چند پکیج فرآیندی به نمایش گذاشته 
شــد، یک دســتگاه الکتروالیزر آب دریا بود که این دســتگاه اکنون ۱۰۰ 
درصــد در داخــل ســاخته می شــود؛ امــا پیــش از ایــن از خــارج خریداری 
می شــد و ۸ میلیــون دالر ارزبــری داشــت کــه بــرای گندزایــی آب گیرهای 

دریایی و در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز استفاده می شود.
همچنیــن چنــد پکیچ فرآیندی بســیار خــاص در پروژه هــای نفت و 
گاز از جمله پکیج مونومر و کلدباکس تاکنون از خارج با قیمتی بین ۵۰ 
تــا ۱۰۰ میلیــون دالر خریداری می شــد که اکنون به وســیله شــرکت های 
دانش بنیان در داخل کشور ساخته و موجب افتخار کشور شده است .

 در حوزه ســالمت، حضور پزشــک هندی را به یاد داریم، اما امروز 
تقریبــا همــه تجهیزات اتاق عمل به وســیله شــرکت های ایرانی ســاخته 
می شــود. اثر بخشــی شــرکت های ایرانی را در همه گیری کرونا دیدیم. 
حتی همین االن درکشورهای مدعی دنیا روزانه چند صد کشته در روز 
اعالم می شود. آمریکا ارسال ونتیالتور تامین اکسیژن را ممنوع کرد، تا 
راه تنفس بیماران بسته شود، اما شرکت های ایرانی االن توان صادرات 
آن را دارند. این افتخارات حاصل تالش بی وقفه شرکت های خصوصی 
اســت که ســربازان جنگ اقتصادی هســتند و موجب سربلندی این مرز 

و بوم می شوند.
دنیای معدنی ایران در سالی که گذشت

2۹ طرح معدنی و صنایع معدنی برای دهه فجر آماده افتتاح هستند. 
طرح هــای آمــاده افتتاح در زمینه زنجیره فوالد، مس، فروکروم، ســرب، 
فسفات، طال، زیرساختی و غیره است که با بهره برداری از این طرح ها، 
برای 2 هزار و ۹۸ نفر اشــتغال زایی می شــود. میزان سرمایه گذاری ارزی 
و ریالی انجام شــده برای این طرح ها، به ترتیب 2۵۸.۶ میلیون یورو و 

۱4.4 میلیون دالر و ۵ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان است.
دربــاره صرفه جویــی ارزی حاصــل شــده از بومی ســازی در بخــش 
معدن و صنایع معدنی نیز باید اعالم کرد که شرکت های تابعه ایمیدرو 
طــی ســال های ۹۹ و ۱4۰۰ بــا اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
کشور و بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز، حدود یک میلیارد و 
۱۸۸ میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی کردند. همچنین برای ســال جاری 
صرفه جویی ارزی به میزان ۵۰۰ میلیون دالر برنامه ریزی شده که تاکنون 

3۰۰ میلیون دالر آن محقق شده است.
ایمیــدرو بــا همــکاری معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و مشارکت شرکت های فوالدی کشور، 
تاســیس »صنــدوق پژوهــش و فنــاوری فــوالد« را بــه منظــور حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و ســازندگان داخلی و نیز تسهیل گری طراحی 

ساخت و تولید داخل، پیگیری می کند.
بــا برنامه ریــزی انجام شــده، مقرر شــد ایــن صندوق تا پایان ســال 
جــاری، مجــوز ثبــت و عملیاتــی شــدن فعالیــت خــود را از بانــک مرکــزی 
دریافت و برای پوشــش ضمانت نامه ای تا ســقف ۱۰ هزار میلیارد ریال، 

فعالیت های ساخت و تولید داخل را حمایت و پشتیبانی کند.
در راســتای افزایــش بهــره وری بخش معدن کشــور نیــز بهره گیری 
از انقــالب صنعتــی چهــارم نــه تنها یــک انتخاب بلکه شــرط بقای بخش 
معــدن و صنایــع معدنــی اســت. مهمترین دغدغه ایمیــدرو، آینده پیش 
روی بخش معدن و صنایع معدنی طی ۵ سال آینده به ویژه در عرصه 

بین المللی است.

این سازمان در برنامه هفتم توسعه به دنبال استفاده حداکثری از 
این فرصت طالیی اســت تا ورود به نســل چهارم را در قانون پیش بینی 
کند و الزامی برای بخش معدن و صنایع معدنی باشد. چرا که ایمیدرو 
به این نتیجه رسیده است که انقالب صنعتی چهارم یک انتخاب نیست 

بلکه شرط بقای بخش معدن و صنایع معدنی است .
تمــام کشــورها و شــرکت های رقیــب بــه طور کامــل وارد ایــن حوزه 
شــده اند؛ بنابرایــن اگــر اقــدام بــه موقع صــورت نگیرد تمــام فرصت های 
صادراتی خود را از دست خواهیم داد. به عبارت دیگر امکان رقابت برای 

بخش معدن و صنایع معدنی وجود نخواهد داشت.
یکــی از رکن هــای اساســی انقــالب صنعتــی چهــارم حــوزه ســرمایه 
انســانی و فرهنگ ســازمانی است. آماده سازی این حوزه بسیار زمان بر 
اســت، بنابراین الزم اســت که زمان کافی برای حرکت به این ســمت را 

داشته باشیم. 
ایمیدرو به دنبال دیجیتالی شدن رصد و پایش بخش معدن و ورود 
شــرکت های معدنــی و صنایــع معدنی به این حوزه اســت. این در حالی 
اســت که در چشــم انداز پروژه هدهد) هوشــمندی دیجیتال با هدایت 
دانش بنیان( تا سال ۱4۰۶، ایمیدرو زبده هوشمند دیجیتال در توسعه و 

نوسازی پایدار معدن و صنایع معدنی خواهد شد.
در این ســند سیاســتی ۵ محور، ۱۸ اســتراتژی و ۷۱ اقدام در نظر 
گرفته شــده اســت که فرصتی برای شــرکت های دانش بنیان جهت ارائه 

پیشنهادات خود در راستای این اقدامات فراهم شده است.
ایمیدرو در نظر دارد ۵ مرکز شایستگی تحول دیجیتال ایجاد کند. 
همچنیــن بــه دنبال ایجــاد داشــبورد مدیریتی برخط بــرای پایش بخش 
معدن و صنایع معدنی در یک مرکز مدیریت کنترل بدون مداخله افراد 

و شرکت هاست.
مروری بر فعالیت های تجاری ایران در یک سال

پیش بینــی می شــود تــا پایــان امســال صــادرات غیرنفتــی کشــور به ۵2 
میلیــارد دالر خواهــد رســید کــه این آمار برای نخســتین بار برای کشــور 
ثبــت می شــود. یکــی از موضوعــات مهم و مــورد تاکید دولت ســیزدهم، 
فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تجاری بوده است، بر همین اساس، 
اســتفاده از ظرفیت هــای بین المللــی بــرای کشــور خروجــی و آمارهــا 

امیدوارکننده و اثربخش به دنبال داشته است.
ســال گذشــته شــاهد رشــد 4۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم و 
در ۱۰ماهــه امســال 4۵.3 میلیــارد دالر صادرات دســت یافتیم که رشــد 
۱۷.۷ در ارزش و 3 درصدی در وزن را به ثبت رســانده اســت. این آمار 
باالترین رکورد تجاری کشور بوده است و تا پایان امسال به ۵2 میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی دســت خواهیم یافت که برای نخســتین بار رقم 

زده خواهد شد.
بــا وجــود مشــکالت فــراوان ماننــد آزادســازی نــرخ ارز، حــذف ارز 
ترجیحــی، معضــل کمبــود انــرژی و قطعی بــرق صنایع، جنگ ســوریه و 
اوکرایــن، کاهــش قیمــت محصوالت فلــزی و اخالل در ســفر هیات های 
تجاری به دنبال اغتشاشات ماه های اخیر، صادرات غیرنفتی با همراهی 

تجار و فعاالن اقتصادی پیشرفت داشت و آمارها امیدوارکننده بودند.
ســازمان توســعه تجارت عهده دار رفع موانع، ایجاد زیرساخت ها و 
تسهیل گری است که در یک سال گذشته در زمینه توسعه بازار و فعال 
کردن ظرفیت های مختلف فعال شده و برگزاری نمایشگاه ها رویه خوبی 

بود که در این مدت رخ داد.
۵ بازار چین، عراق، ترکیه، امارات و هند ۶۰ درصد تجارت کشور را 
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به خود اختصاص داده است که با تمرکز بر ظرفیت بازارهای قاره آفریقا، 
آمریکای التین و شــرق آســیا می توانیم تنوعی در بازارهای هدف ایجاد 
کنیم تا آمار تجاری افزایش گســترده تری داشــته باشــد. ظرفیت هایی با 
کشورهای هدف شامل بازارهایی که در تقابل سیاسی با ایران نیستند و 
آمادگی و ظرفیت تامین نیازهای دو طرف وجود داشته باشد مورد توجه 

قرار گرفته است، زیرا پیش از این مغفول مانده اند.
از دیگر راهکارهای توسعه تجارت کشور، اعزام و پذیرش هدفمند 
هیات هــای تجــاری بود که با ۶۰ هیات تجاری از کشــورهای آفریقایی با 
همــکاری اتاق هــای بازرگانی به اهداف رســید. همچنین برقــراری ارتباط 
میــان پلتفرم هــای ایران با کشــورهای مقصد، با معرفی تجار به یکدیگر 
توســعه تجــارت را رقــم می زنــد کــه این روند اکنــون در ارتبــاط با فعاالن 
اقتصــادی چین، روســیه، عمان و اروپای شــرقی ارتبــاط پلتفرم ها برقرار 

شده که نتایج خوبی داشته است و در آینده بیشتر هم می شود.
پیش از این انتقادهایی مبنی بر نادیده گرفتن بخش خصوصی در 
جایگاه رایزن بازرگانی وجود داشــت، اما طی یک ســال گذشته با صدور 
پروانه موقت تجاری این مهم نیز به سرانجام رسید که عملکرد هر کدام 

نیز پایش می شود.
ایجــاد بازارهــای جدید نیاز به فراهم ســاختن زیرســاخت های الزم 
دارد کــه زمــان بــر اســت. امضــای موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا کــه اولیــن قــرارداد تجــارت چنــد ملیتی ایــران بود که 
می توانــد آمــار تجــاری بــا ایــن بخش را صعــودی کنــد. موافقت نامه های 
تجارت ترجیحی با اندونزی و پاکستان نیز در حال به سرانجام رسیدن 
است و به دنبال توافقاتی مبنی بر تجارت آزاد با ونزوئال و غرب آفریقا 
هســتیم. در بخش صادرات پتروشــیمی و مشــتقات آن رشــد بســیاری 
را تجربــه کردیــم که شــامل رشــد 3۶ درصدی در معــدن، ۱4 درصدی در 
صنعــت، ۶۰۰ درصــدی در خدمــات فنــی و مهندســی و البتــه کاهش ۱3 

درصدی در بخش کشاورزی می شود.
یکــی از سیاســت های دولــت ســیزدهم، ایجــاد زیرســاخت بــرای 
اســتفاده از رمــزارز بــود. حــل مشــکل قانونــی و ایجاد زیرســاخت آی تی 
مشــابه ســامانه نیما چند ماه زمان برد؛ اما امروز به انجام اســتفاده از 
رمــزارز بــرای واردات دســت یافته ایم. بر همین اســاس با مشــارکت اتاق 
بازرگانــی ظرفیــت الزم ایجاد شــده و منتظر اختصاص حســاب ریالی از 
ســوی بانک مرکزی هســتیم تا به صورت رســمی با رمزارز واردات انجام 

شود.
تاکنــون حــدود ۵۰ میلیــون دالر بــه صــورت پایلــوت با اســتفاده از 
رمزارز با همکاری بانک مرکزی واردات انجام شده تا با تایید این مسیر 
آزمایش شده، بتوانیم فعالیت آن را آغاز کنیم. با تایید حساب ریالی از 
سوی بانک مرکزی تا سه هفته آینده، فرآینده بهره برداری از رمز ارز در 

تجارت تا پایان سال به صورت رسمی آغاز می شود.
 بــا وجــود لفاظی هــای مقامــات دولت آلمان این کشــور با صادرات 
۱.4۶۵ میلیارد یورویی بیشــترین ســهم را در میان اعضای اتحادیه اروپا 
در صــادرات بــه ایران داشــته اســت و مبادالت تجاری آلمان بــا ایران در 
سال 2۰22 با رشد دو رقمی مواجه شده است. صادرات آلمان به ایران 
در ۱۱ ماهه 2۰22 رشد ۱2 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
داشــته اســت. واردات آلمــان از ایــران نیــز در ۱۱ ماهــه 2۰22 با رشــد ۵ 
درصدی مواجه شــده و به 2۶۰ میلیون یورو رســیده است. کل مبادالت 
تجــاری ایــران و آلمــان در ۱۱ ماهــه 2۰22 بــا رشــد ۱۱ درصدی نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل از آن مواجــه شــده و بــه ۱.۷2۵ میلیــارد یــورو 

رسیده است. مبادالت دو کشور در ۱۱ ماهه 2۰2۱ بالغ بر ۱.۵۵۱ میلیارد 
یورو اعالم شده بود.

 در حالی در این گزارش نسبت به تبعیت سایر کشورهای اروپایی 
از اقدام آلمان ابراز نگرانی شده است که با وجود تحریم های ظالمانه، 
واردات اتحادیــه اروپــا از ایــران در ماه هــای ژانویــه تــا نوامبــر 2۰22 نیــز 
رشــد 2۰ درصدی داشــته و به ۹۷۶ میلیون یورو رســیده است. صادرات 
اتحادیه اروپا به ایران در ۱۱ ماهه 2۰22 با رشــد 22 درصدی نســبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 3.۰4۸ میلیارد یورو در ماه های 
ژانویه تا نوامبر سال 2۰2۱ به 3.۷3۹ میلیارد یورو در مدت مشابه سال 

2۰22 رسیده است.
تمام این موارد در حالی مطرح می شود که دولت سیزدهم برخالف 
دولت های قبلی تمرکز خود را بر تجارت با اروپا قرار نداده اســت، بلکه 
به دنبال گشایش بازارهای بکر در کشورهای همسایه، اوراسیا، آفریقا و 
جنوب شرق آسیا بوده است. رشد تجارت با آفریقا، به سرانجام رسیدن 
توافقنامــه تجــارت آزاد بــا اوراســیا، احیای توافقنامه تجــارت ترجیحی با 

پاکستان و ... موید این نکته است.
مبادالت تجاری ایران و ترکیه با رشد ۱۵ درصدی در سال 2۰22 از 
۶ میلیارد دالر گذشت و ترکیه در این سال بیش از ۹ میلیارد مترمکعب 
گاز از ایران وارد کرد. آمارهای منتشــر شــده به وســیله اداره آمار ترکیه 
نشــان می دهــد؛ مبــادالت تجــاری ایران با این کشــور در ســال 2۰22 با 
رشد ۱۵ درصدی به ۶ میلیارد و 42۰ میلیون دالر رسیده است. مبادالت 
تجــاری ایــران و ترکیــه در ســال 2۰2۱ بالــغ بر ۵ میلیــارد و ۵۹۰ میلیون 

دالر اعالم شده بود.
صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا دسامبر 2۰22 با رشد 
۱۱ درصدی در مقایســه با ســال 2۰2۱ مواجه شــده و به 3 میلیارد و ۷۰ 
میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا دسامبر سال 2۰2۱ 

بالغ بر 2 میلیارد و ۷۷۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات ترکیــه از ایــران در ســال 2۰22 نیــز رشــد قابــل توجــه ۱۹ 
درصدی در مقایســه با ســال 2۰2۱ داشــته اســت؛ ترکیه در ســال 2۰2۱ 
بالغ بر 2 میلیارد و ۸2۰ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این 
رقــم در ســال 2۰22 بــه 3 میلیــارد و 3۵۰ میلیــون دالر افزایــش یافــت.  
تراز تجاری دو کشور در سال 2۰22 به میزان 2۸۰ میلیون دالر به نفع 

ایران بوده است.
ایران به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان به ایجاد مرکزی 
برای توسعه مناسبات دو کشور نیاز داشت که با راه اندازی مرکز تجاری 
در ایــن کشــور، مــوارد مورد نیــاز را فراهم خواهیم کرد و به ســهولت به 
منظــور رفــع مشــکالت گام برمی داریــم. مراکــز تجاری، ظرفیــت بزرگ و 
ویــژه ای هســتند کــه تاکنــون توجه کمتــری به آن شــده اســت و باید در 
راســتای توســعه آن اقدام شــود. یکی از اهداف ســازمان توسعه تجارت 
افزایــش تاســیس مراکــز تجــاری در کشــورهای هــدف صادراتــی اســت. 
راه اندازی مراکز تجاری راهکاری برای توسعه تجارت است، زیرا بازرگانان 
می توانند به عنوان مامن مطمئنی از خدمات آن بهره مند شــوند. مرکز 
تجاری در افغانســتان می تواند موجب کاهش نگرانی فعاالن اقتصادی 
در این بخش شود. بازار این کشور ظرفیت بزرگی است که با توجه به 
شــباهت های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی، می توانیم ســهم 
بیشــتری را به خود اختصاص دهیم. انواع خدمات لجســتیکی، عمومی 
و مــوارد مهــم در فرآینــد تجــارت فراهم می شــود و با وجــود مرکز تجاری 
ایران در افغانستان، تجارت با این کشور تسهیل و تسریع خواهد شد.
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شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن، بزرگترین معدن ســنگ آهــن روباز 
کشور و خاورمیانه شناخته می شود و افزایش تولید در زنجیره ارزش 
با اجرای پروژه های بزرگ و مهم همواره در دســتور کار قرار داشــته و 
عملکرد سال جاری نشان از تحوالت مثبت و حرکت رو به جلو در این 

شرکت حکایت می کند.
شــرکت گهر زمین دارای ســال مالی منتهی به آذر اســت و آمارها 
نشان می دهد که عملکرد سال مالی ۱4۰۱ در امر تولید و فروش بهتر 
از سال مالی ۱4۰۰ بوده است و شرکت در مسیر توسعه قرار گرفته و 

سرعت خود را در بخش عملیاتی بیشتر کرده است.
بر اساس این گزارش، بالغ بر 33.2 میلیون تن انواع محصوالت 
طی ۱2 ماهه منتهی به آذر سال جاری به تولید رسید که در مقایسه 
با عملکرد ســال مالی قبل، رشــد ۱.۷ میلیون تنی معادل ۶ درصدی را 
نشان می دهد که دستاورد مهمی   برای این شرکت تلقی می شود. این 
در حالی اســت که بســیاری از شــرکت ها در یک ســال اخیر به دالیلی 

همچون قطعی برق و گاز با افت قابل مالحظه تولید مواجه بوده اند.
شــرکت گهر زمین موفق شــد رکورد تولید کنسانتره و سنگ آهن 
دانه بنــدی شــده را طــی ســال مالــی ۱4۰۱ در مقایســه بــا کل دوره های 
مشــابه جابجا کند و با تولید ۶.4 میلیون تن کنســانتره و ۹.۶ میلیون 
تن سنگ آهن دانه بندی شده، جهشی 3۱ درصدی در تولید کنسانتره 
و 2۵ درصدی در تولید سنگ آهن دانه بندی در مقایسه با سال مالی 

گذشته را به ثبت برساند.
در دی ماه ۱4۰۱ نیز رکورد ماهانه تولید کنسانتره برای سومین بار 
در سال جاری شکسته شد و این شرکت توانست به رکورد تولید ۶۰۷ 

هزار تن کنسانتره دست یابد.
با توجه به اهمیت و جایگاه تولید، واحد فرآوری شرکت قصد دارد 
در سال مالی منتهی به آذر ماه ۱4۰2 با انجام اصالحاتی روی خطوط 
تولیــد و اجــرای برنامه نگهــداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان 

)RCM(، تولید کنســانتره خود را به ۷ میلیون تن رســانده و در بخش 
سنگ شکنی نیز ۱۰ میلیون تن تولید داشته باشد.

همچنیــن شــرکت در اردیبهشــت ســال جاری رکــورد تولید گندله 
را با تولید 4۵4 هزار و ۶3۱ تن شکســت و این مســیر با قدرت بیشــتر 
ادامه یافت و در نهایت، طی ۱2 ماه بالغ بر 3.۵ میلیون تن گندله از 
چرخ تولید خارج شد و رشد قابل قبولی در مقایسه با سال گذشته به 

معرض نمایش می گذارد.
از سوی دیگر، به دلیل تحریم ها و بسته بودن درگاه های صادراتی 
و مشــکالت فــراوان اقتصــادی در کشــور و چالش تامیــن انرژی صنایع 
در تابســتان و زمســتان، شــرکت های هم گروه با کاهش شدید فروش 
مواجــه شــده اند؛ امــا بــا وجود این، شــرکت گهر زمین بر خــالف رقبای 
خود، موفق به ثبت فروش مناسب داخلی و تداوم و افزایش صادرات 

شد و رکورد تازه ای از خود برجای گذاشت.
صــادرات ۱.۱ میلیــون تنی در ســال مالــی ۱4۰۱ به هیچ وجه قابل 
مقایســه بــا 43 هزار تن ســال مالی ۱4۰۰ نیســت. فــروش داخلی نیز 
وضعیت مناســبی داشــته و با همه مصائب، افت چندانی در مقایســه 
با سال مالی قبل نشان نمی دهد و شرکت توانسته شرایط با ثباتی را 

در بازار داخل ایجاد کند.
عالوه بر این موارد، »کگهر« موفق شــده نرخ فروش محصوالت 
خــود را افزایــش دهــد و از ۸ درصــد قیمــت شــمش فــوالد خوزســتان 
بــه ۸.۹ درصــد برســاند که اقدام راهبــردی مؤثری در ارتقاء ســودآوری 

شرکت محسوب می شود.
در مجموع، افزایش مقداری فروش و ارزش افزوده تولید گندله 
بر رشــد درآمدهای عملیاتی شــرکت اثر مهمی گذاشــت و بالغ بر 3۰۰ 

میلیارد ریال فروش عایدی شرکت بود.
این شرکت در راستای جلوگیری از خام فروشی و کسب حاشیه 
ســود باالتــر، اقــدام به ســرمایه گذاری و راه اندازی خطــوط تولید گندله 

گهر زمین سرآمد خاورمیانه؛
گام بلند گهر زمین در سال 1401 در جاده پیشرفت
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و آهــن اســفنجی کــرده که مهم تریــن آن دو خط مگا مدول تولید آهن 
اســفنجی بــه ظرفیــت ۱.۸۵ میلیــون تــن در ســال و خــط 2 گندلــه بــه 
ظرفیت 2.۵ میلیون تن است. خط 4 و ۵ تولید کنستانتره در مراحل 
پایانــی تحقیقــات و مطالعــات فنــی قــرار دارد و خــط 2 گندله ســازی با 
چشم اندازی برای تولیدات داخلی و بومی، با ظرفیت ساالنه ۵ میلیون 

تن در برنامه های کاری شرکت قرار دارد.
بــا راه انــدازی طرح هــای توســعه و پروژه های جدید، در ســال های 
آینده عالوه بر افزایش میزان اشتغال در منطقه، حاشیه سود شرکت 
گهر زمین نیز باالتر خواهد رفت؛ اکنون شرکت در حاشیه سود خالص 

حدود ۵۰ درصدی فعالیت می کند.
البته این شرکت در راستای نیل به اهداف برنامه های توسعه ای 
خــود، در اواســط تیــر ســال جاری به طور رســمی  بهره بــرداری از خط 3 
کارخانه کنسانتره با ظرفیت 2 میلیون تن در سال را اعالم کرد و کلید 
آغــاز فعالیــت آن را زد. بــرای اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر 2 هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شد و افراد شاغل در مجموعه گهر زمین به ۶۰۰۰ 

نفر افزایش یافت.
ساخت 2 واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت 3.۷ میلیون 
تن، کارخانه ذوب و ریخته گری به ظرفیت 3 میلیون تن، کارخانه نورد 
گرم )فوالد آلیاژی( به ظرفیت 3 میلیون تن و ساخت 2 واحد نیروگاه 
ســیکل ترکیبــی هــر یــک بــه ظرفیــت ۵۰۰ مــگاوات، جــزو پروژه هایــی 
هســتند که می توانند موجب افزایش ســهم گهر زمین در بازار زنجیره 

ارزش شوند.
البتــه بــا راه انــدازی ســایر پروژه هــا، عــالوه بــر رشــد درآمدزایــی و 
ســودآوری شــرکت، میزان اشتغال زایی در شهرســتان سیرجان استان 

کرمان بیشتر خواهد شد.
یکی دیگر از اقدامات راهبردی شرکت در سال مالی ۱4۰۱، اجرای 
پــروژه حمل پیوســته مواد معدنی )IPCC( اســت که عــالوه بر افزایش 

قــدرت و ســرعت تولیــد و اســتخراج مــاده معدنــی، هزینه حمــل را نیز 
کاهــش می دهــد و در کاهــش آلودگــی محیــط زیســت نیــز اثــر مثبت 

می گذارد.
به عالوه، در پروژه انتقال آب از خلیج فارس پیشرفت های قابل 
مالحظه ای حاصل شد و در سال جاری، طلسم استفاده از آب دریا به 
وسیله شرکت گهر زمین شکسته شد. افزایش حجم تولید آب حاصل 
از احــداث ســد باطلــه، افزایــش دو برابری ظرفیت انبــار ریلی، کاهش 
هزینه هــای حمل ونقــل بــا احــداث جاده هــای دسترســی بــه شــرکت، 
صرفه جویی در به سازی جاده ریلی از جمله دستاوردهای شرکت سنگ 

آهن گهر زمین بوده است.
ذکــر ایــن نکتــه نیز خالی از لطف نیســت که در ســومین اجالس 
سراســری نشــان تعالــی کیفیــت کــه بــا حضــور ۵۵ شــرکت صنعتی و 
معدنی برگزار شد، ضمن معرفی دستاوردها و افتخارات شرکت سنگ 
آهن گهر زمین، نشان لیاقت و ارزش آفرینی ملی به این شرکت اهدا 

شد.
عالوه بر این افتخار، شــرکت ســنگ آهن گهر زمین در چهارمین 
جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی، موفق به 
کســب رتبه برتر مســئولیت های اجتماعی در بین بنگاه های اقتصادی 

کشور شد.
همچنین در اجرای ششــمین برنامه عملکرد HSE که به وســیله 
سازمان توسعه  و نوسازی معادن  و صنایع  معدنی ایران )ایمیدرو( برای 
شــرکت های تابعه برگزار شــد، لوح »ســطح امتیاز عالی تک ســتاره در 

عملکرد مدیریت HSE« از آن شرکت گهر زمین شد.
در مجموع، عملکرد سال ۱4۰۱ شرکت سنگ آهن گهر زمین قابل 
قبــول بــوده و اقدامــات بســیاری بــه منظور پیشــبرد اهــداف و افزایش 
درآمدزایــی و ســودآوری انجــام گرفــت و قطعا در ســال های آتی از این 

شرکت بیش از پیش خواهیم شنید.
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تحریم هــای ســنگین و ظالمانــه غــرب در قبال ایران، شــرایط دشــواری را 
پیــش روی اقتصــاد ایران و صنایع و تولیدکنندگان قرار داد؛ با وجود این، 
گروه صنعتی ایران خودرو در این سال های سخت، با اتکا به توان داخلی 
و نیروهــای متخصــص، تمام تالش خــود را برای دور زدن تحریم ها و حل 
مصائــب مرتبــط بــا آن را بــه کار بــرد و در قبال شــرکای خارجی در موضع 

برتر قرار گرفت.
در بهمن سال۱4۰۰ مهدی خطیبی در شرایطی بر کرسی مدیرعاملی 
بزرگتریــن خودروســاز منطقــه تکیــه زد که بــه دلیل تحریم هــای خارجی و 
چالش هایــی همچــون قیمت گــذاری دســتوری کــه در داخــل بــرای صنعت 
خــودرو ایجــاد شــده بــود، انباشــت خودروهــای ناقــص، تعهــدات معــوق 
مشــتریان، میــزان و کیفیــت پایین تولید، کاهش خدمات پــس از فروش، 
کمبود تنوع محصول و عدم تولید محصوالت جدید، انتقادات بســیاری را 
روانه جاده مخصوص کرده بود اما؛ با همه مشکالت چیده شده در مسیر 
خودروســازان، در مــدت یــک ســاله ریاســت مهدی خطیبی بر آبی پوشــان 
جاده مخصوص، بســیاری از چالش ها بهبود یافته و شــاخص ها و آمارها 

نشانه های مثبت را مخابره می کنند. 

عبور مستقیم، رفع نقص کرد
تا پیش از این، تولید ناقص محصوالت به یک معضل اساسی برای شرکت 
تبدیل شده بود و آشفتگی بازار را بیش از پیش کرده بود؛ اما با روی کار 
آمدن مدیریت جدید و اجرای سیاست تولید عبور مستقیم، بساط تولید 

ناقص برچیده شد و به تولید کامل محصول دست یافت. 

رفع معضل نقدینگی 
مشکالت و چالش هایی که پیش تر گفته شد موجب کمبود نقدینگی شدید 
و متمایل شــدن خودروســازان به وام های بانکی شــد و در نتیجه آن، زیان 
خودروسازان شتاب بیشتری گرفت. اعمال سیاست تولید عبور مستقیم 
ســبب افزایــش ســرعت گردش پــول و نقدینگــی و روان ســازی در زنجیره 
ارزش شــرکت اعم از چرخه تامین، تولید، فروش، خدمات پس از فروش 
و... شــد و از زمــان اجــرای آن، مشــکالت و کمبودهــای مربوط به نقدینگی 
ایران خودرو کاهش یافت و در طرف دیگر، آمارها از افزایش میزان رضایت 

مشتریان حکایت می کند.

فروش محصول در بورس کاال 
با قاطعیت می توان گفت که یکی از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای اخیر 
ایران خودرو، عرضه خودرو در بورس کاال بود که ثمره این حرکت انقالبی 
به جیب خودروساز، سهامداران و مصرف کنندگان نهایی بازگشت و از رانت 

شدیدی که عاید دالالن می شد کاسته شد.
شفافیت معامالت، کشف و تعادل قیمت ها، از میان رفتن تقاضای 
کاذب، از بیــن رفتــن بــازار ســیاه، امــکان خرید برای مصرف کننــده واقعی، 
حمایــت از خودروســازان و ســهامداران، رفــع مشــکالت نقدینگــی، رشــد و 
توسعه این صنعت و... از جمله دستاوردهایی است که عرضه خودرو در 

بورس کاال به ارمغان آورده است. 
نظــام  از  نوعــی خــروج خــودرو  بــه  کاال  بــورس  در  عرضــه خــودرو 
قیمت گذاری است و بازار، روند قیمت محصوالت را مشخص خواهد کرد. 
اکنــون خودروهایــی کــه در بازار بورس کاال عرضه می شــوند، از یک قیمت 
متعادلی برخوردارند و کشف قیمت واقعی صورت گرفته است و این کشف 
قیمت صحیح، نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد 
و بخشــی از بار مالی ســنگینی که سالیان اخیر به شرکت ها تحمیل شده 

بود را می کاهد.

طرح جهش کیفی در گروه صنعتی ایران خودرو
تدویــن و اجــرای طــرح جهــش کیفیت محصوالت ایــران خــودرو در زنجیره 
ارزش اعــم از تامیــن، مهندســی و طراحــی، تولید، فــروش، خدمات پس از 
فروش، با هدف طراحی و عرضه خودروهای جدید، توقف تولید خودروهای 
قدیمی و رفع عیوب و کیفی سازی محصوالت کنونی از آغاز سال ۱4۰۱ در 
دســتور کار مدیریت جدید گروه ایران خودرو قرار گرفت. به منظور اجرای 
اهــداف مدنظــر، ۷ پــروژه توســعه محصــول جدید، ۷3 پــروژه بهبود کیفی 
محصوالت کنونی و ۱۹۹ برنامه زیرساختی ارتقای کیفیت در زنجیره ارزش 

این شرکت تعریف و به اجرا گذاشته شد.
ارتقای شبکه نمایندگی ها و جاری سازی استانداردهای نوین تحویل و 
فروش محصول در نمایندگی ها و کسب رتبه یک خدمات پس از فروش، 
افزایــش گارانتــی تمامی محصوالت از 2 ســال یا 4۰ هزار کیلومتر پیمایش 
به 3 ســال یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش، تولید بدون کســری محصوالت و 
افزایش ۵۰ درصدی نســبی کیفیت خودروها در مقایســه با ســال قبل از 
جملــه دســتاوردهای حاصله در حــوزه کیفیت محصوالت ایران خــودرو در 

یک سال اخیر است.
گزارش شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران )ISQI( از کیفیت 
محصوالت و خدمات گروه صنعتی ایران خودرو طی دوره ۱۰ ماهه منتهی 
به بهمن ماه ســال ۱4۰۱ در مقایســه با مدت مشــابه ســال ۱4۰۰ حاکی از 

بهبود ۱۰ نمره ای کیفیت محصوالت و خدمات این گروه صنعتی است.
همچنین در شاخص میزان رضایتمندی مشتریان شرکت ایران خودرو 
با 24 نمره ارتقا موفق به کسب امتیاز ۶۸۷ در مرداد سال جاری شد و در 
شاخص )IQS( که بیانگر تعداد عیوب اظهار شده مشتریان است، موفق به 
بهبود 4۰ امتیازی در این شاخص نسبت به بهمن سال گذشته شد. آمارها 
از کاهــش میزان مراجعه مشــتریان به شــبکه خدمات پــس از فروش این 

یک سال پربار با خطیبی  در ایران خودرو؛

ایران خودرو به روزهای اوج بازمی گردد
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گروه خودروسازی حکایت دارد، به نحوی که طی ماه های گذشته میانگین 
کیفیت محصوالت این گروه صنعتی در مقایسه با سال گذشته 4۰ درصد 

رشد داشته است.
ایــران خــودرو بــا انجام ســرمایه گذاری  کالن، اجرای طرحــی ویژه جهت 
نوســازی تجهیــزات خطــوط تولیــد، بخش هــای فنــی خــودرو اعــم از موتور و 
گیربکس، طراحی و توسعه موتورهایی بهینه سازی شده با تکنولوژی جدید و 
بهبود زنجیره تامین و فرآیندهای قطعه سازی را در دستور کار خود قرار داده 
است. مقایسه بخش خدمات پس از فروش )ایساکو( ایران خودرو طی دوره 
زمانی ۱۰ ماهه منتهی به بهمن سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل حاکی از آن است که تعداد ناوگان خدمات با رشد ۱۰ درصدی از ۱۱۶۵ 
دستگاه به ۱2۸۵ دستگاه رسید. میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از 
فروش نیز با رشــد 4 امتیازی به ۷۹۵ رســیده و میانگین زمان رســیدگی به 
شــکایت مشــتریان با بهبود 22درصدی به ۵.۹ روز کاهش یافت. همچنین 
میانگیــن زمــان انجــام تعمیــرات با بهبــود یک درصدی بــه ۱.۵۶ روز رســید و 
نسبت شکایت مشتریان از تعمیرات ارائه شده با بهبود 3۶ درصدی به ۰.۰۷ 
درصــد و میــزان رضایــت مشــتریان از خدمات امدادی با رشــد ۱۹ امتیازی به 
۸۶۸ امتیاز افزایش یافت. همچنین بر اساس نتایج ارزیابی وزارت صمت در 
سال ۱4۰۰ شرکت ایساکو برای نخستین بار در تاریخ صنعت خودرو کشور 

موفق به کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش خودرو شده است.

رکورد زنی تولید و عرضه، بزرگ ترین دستاورد
نکته قابل تامل دیگر در دوران مدیریت مهدی خطیبی، رکوردشکنی میزان 
تولید است؛ هم زمان با شب یلدا این خودروساز بزرگ خاورمیانه با تولید 
بیش از 4۶۰ هزار دســتگاه، جشــن رکورد تولید و عرضه محصوالت را برپا 
کرد و رکورد تولید کل سال گذشته را پشت سر گذاشت و فارغ از تولیدات 
۹ ماهه، برنامه تولید حداقل 2۰۰ هزار دستگاه برای فصل پایانی سال را 

طرح ریزی کرده است.
در تولید موتور نیز رکوردشکنی صورت گرفت و در روز دوم بهمن ماه، 
گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید 3۶۵۸ موتور سواری و دیزل شد 

که رکوردی تاریخی در این گروه به شمار می رود. 

مقایســه آمار تولید محصوالت در گروه صنعتی ایران خودرو طی ۱۰ 
ماهه منتهی به بهمن سال ۱4۰۱ با مدت مشابه سال ۱4۰۰ نشان می دهد 
کــه شــرکت ایــران خــودرو ۵۰۱ هــزار و ۱4۱ دســتگاه خــودرو و ایــران خودرو 
دیزل نیز ۱4 هزار و 2۹۶ دستگاه خودرو تولید کردند و با رساندن مجموع 
تولیــدات بــه رقــم ۵۱۵ هزار و 43۷ دســتگاه، رشــد 3۸ درصــدی را به ثبت 
رســاندند. الزم به ذکر اســت که این شــرکت طی دوره یک ساله منتهی به 
بهمن ۱4۰۱ موفق به تولید ۵۸۶ هزار دستگاه خودرو شده که در مقایسه 

با یک سال پیش از آن 2۷ درصد رشد داشته است.  
در مدت مذکور تعداد خودروهای کف این گروه از ۸۰ هزار دســتگاه 
در ســال گذشــته به صفر دســتگاه در بهمن ۱4۰۱، ســهم عبور مستقیم از 
تولید از ۱2 به ۱۰۰ درصد، متوسط تجاری سازی روزانه محصوالت از ۱4۰۰ 
دســتگاه به 2۱۵۰ دســتگاه رســیده اســت. همچنین مانده تعهدات ایران 
خودرو با کاهش ۱۸ درصدی از 2۷3 هزار دســتگاه به 224 هزار دســتگاه 

کاهش یافت.
مقایسه مقدار فروش محصوالت نیز حاکی از رشد 

45درصدی است 
کالم آخر

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در طــول یــک ســال اخیــر بــا مدیریــت مهدی 
خطیبی بنیان کارهایی را گذاشت که ثمره آن را به خوبی می توان در آمار 
و ارقامی که ذکر شد، مشاهده کرد. این مجموعه بزرگ صنعتی می کوشد 
در طــول اجــرای طرح هــای مرتبط، با دریافــت بازخوردها، نقاط قابل بهبود 
را پیوسته شناسایی کند و بسترهای الزم برای افزایش بهره وری را فراهم 

ساخته و رضایتمندی پایدار مشتریان را دنبال کند.
این ارقام و آمارها حاکی از آن است که شرکت ایران خودرو از موانع و 
کاستی ها عبور کرده و در مسیر روزهای اوج خود قرار گرفته است و آینده 
روشنی پیش رو دارد. تولید محصوالت جدید، افزایش کیفیت هم زمان با 
توسعه محصوالت موجود، افزایش تولید و عرضه محصوالت، حجم عظیم 
سرمایه گذاری ها، اصالح زیر ساخت ها، سازماندهی نیروی انسانی خالق 
و کارآمــد، همکاری با شــرکت های دانش بنیــان و... از دیگر نقاط قوت این 

خودروساز بزرگ به شمار می رود.
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اقدامات  و دستاورد های  وزارت فناوری  اطالعات و ارتباطات

از زیرساخت تا سالم سازی 
در ابتدای امســال، معاون امور دولت وزارت ارتباطات  طی نشســتی 
برنامــه ایــن وزارتخانــه را تببیــن کرده و گفته بود که ســه محور اصلی 
راهبــردی، شــبکه ملی اطالعــات، دولت هوشــمند و اقتصاد دیجیتال 
است. او تاکید کرده بود که 50 درصد شرکت های دانش بنیان کشور 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات فعال هستند که می طلبد توجه 

مضاعفی به این حوزه شود.
به گزارش عصر اقتصاد، بر همین اساس این وزارت خانه از ابتدای 
امســال دســت به اقدامات زیادی زد که نتیجه ان برای این وزارت خانه 
مثبت بوده است. یکی از مهم ترین اقدامات، تشکیل »شورای راهبری 
اجرای شــبکه ملی اطالعات« برای تحقق شــبکه ملی اطالعات بود. بر 
اســاس مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی با عنــوان »طــرح کالن و 
معماری شــبکه ملی اطالعات«، بیش از 2۰۰ پروژه ریز و درشــت برای 
اجرای شبکه ملی اطالعات استخراج شده و در حال انجام است که در 
قالب این شورا به صورت هفتگی وضعیت پیشرفت آنها رصد می شود. 
تا پایان تیر این شورا 3۵ جلسه داشته است. اتصال پایدار و پرسرعت 
روســتاهای بــاالی 2۰ خانوار کشــور به شــبکه ملّی اطالعــات: از ابتدای 
دولت سیزدهم تا پایان تیر مشکل ارتباطی بیش از  ۱۸۰۰ روستا حل 
شده است که سندهای باالدستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی و قانون برنامه ششم توسعه می شود.
 بهبود ســرعت اینترنت ثابت و همراه: ســرعت اینترنت همراه از 
2۱.۸ در ابتــدای دولــت ســیزدهم بــه 2۷.3 در پایان تیــر افزایش یافته 
اســت. همچنیــن ســرعت اینترنــت ثابــت از ۹.2۸ در ابتــدای دولــت به 
۱۰.2 در پایــان تیــر ۱4۰۱ رســیده اســت. بهره بــرداری از فرکانــس جدیــد 
23۰۰ برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور: نتیجه این اقدام، 
افزایــش ســرعت اینترنــت اپراتورهای همراه شــده اســت که ســندهای 
باالدستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شعارهای 

ریاست محترم جمهوری می شود. 
عالوه بر این از جمله اقدامات دیگر، افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت 
اینترنــت از خــاک جمهــوری اســالمی ایــران بــود. اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان 
یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. 
از ابتــدای دولــت تاکنــون میــزان ترافیک عبوری از کشــور از ۱.3 ترابیت 
بر ثانیه به 2.۵ رسیده است که سند باالدستی آن مربوط به مصوبات 

شورای عالی فضای مجازی می شود.
همچنیــن افتتــاح پــروژه ملــی و راهبــردی ســیگنال رســانی زمینی 
مبتنــی بــر فیبــر نــوری به ایســتگاه های صدا و ســیما در کل کشــور: به 
منظور قطع وابســتگی پخش سراســری ســازمان صداوسیما از ماهواره 
این پروژه از سال ۱3۹2 آغاز شده بود که در بهمن سال گذشته رسما 

بهره برداری از آن صورت گرفت که سند باالدستی آن مربوط به منویات 
مقام معظم رهبری می شود.

آغاز پروژه راهبردی افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت شــبکه زیرســاخت 
کشور: با اجرای این پروژه به اندازه ۱۰ سال گذشته به ظرفیت شبکه مادر 
ارتباطی کشور افزوده خواهد شد. برای اولین بار در کشور کل تجهیزات 
اســتفاده شــده تولیــد شــرکت های دانش بنیــان داخلــی اســت کــه ســند 

باالدستی آن مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی می شود.
 از دیگر اقدامات عملیاتی سازی سامانه های ارائه دهنده خدمات 
نــام دامنــه شــبکه ملــی اطالعــات بــود؛ DNS یکــی از پروژه هــای مهــم 
اســتقالل شــبکه ملی اطالعات، این ســامانه اســت که راه اندازی شــده 
اســت و با زیر بار رفتن کل ترافیک کشــور به بهره برداری کامل خواهد 
رســید که ســند باالدســتی آن مربوط به مصوبات شــورای عالی فضای 

مجازی می شود.
 افزایــش ظرفیــت مراکــز تبــادل ترافیــک کشــور )IXP( و افزایــش 
ظرفیــت مرکز تبادل ترافیک بین الملل: نتیجــه این کار، تمرکززدایی از 
عبور کل ترافیک کشور از تهران و محلی شدن ترافیک اینترنت در کشور 
و در نتیجــه افزایــش ســرعت و کیفیت به خدمات داخلــی خواهد بود. 
دســتیابی به توان طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیر فیبرهای دریایی در 
کف دریاها و اقیانوس ها: اکنون برای اولین بار قطعی یکی از فیبرهای 

دریایی کشور به وسیله ظرفیت های داخلی در حال انجام است.
 تدوین مدل جدید اقتصادی برای شبکه ملی اطالعات: با بررسی 
و آسیب شناســی مدل فعلی تعرفه گذاری، پیشــنهاد جدیدی از ســمت 
وزارتخانه آماده و به شــورای عالی فضای مجازی ارائه شــده اســت. در 
مدل پیشــنهادی تولیدکنندگان محتوا از ترافیک تولیدی کســب درآمد 

خواهند داشت.

همه اقدامات دولت هوشمند
مهم تریــن اقــدام تهیــه و تدویــن و پیگیــری تصویــب قوانین، مقــررات و 
ضوابــط بــرای تحقــق دولــت هوشــمند بود؛ بــر همین اســاس، تصویب 
راه اندازی مراحل »تحقق دولت هوشــمند « در قانون بودجه ۱4۰۱ که 
ســند باالدســتی آن مربوط به بند و تبصره ۷ قانون بودجه ســال ۱4۰۱ 
بــود. عــالوه بــر ایــن راه انــدازی پنجره واحــد خدمات دولت هوشــمند: 
نسخه آزمایشی سامانه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند با اتصال 
به حدود 2۰ ســامانه پنجره واحد دســتگاه های اجرایی راه اندازی شــد. 
طی همین مدت کوتاه ثبت درخواست مشمولین یارانه و نیز ثبت نام 
اینترنت اقشــار آســیب پذیر از طریق این ســامانه انجام شــد که ســند 
باالدستی آن مربوط به بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱4۰۱ می شود. 
توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطالعات و ارائه استعالمات جدید: 
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انجام بیش از 2.۵ میلیارد تراکنش در طی سال ۱4۰۰ بر روی مرکز ملی 
تبادل اطالعات کشــور به عنوان یک رکورد جدید از تعامل الکترونیکی 
سازمان ها با یکدیگر که سندهای باالدستی آن مربوط به بند ث ماده 
۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه جلسه ۵4 شورای عالی فضای 
مجازی می شــود. افزون بر این، توســعه فناوری ها و محصوالت جدید 
در پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطات از دیگر اقدامات بود که توســعه 
گلخانــه هوشــمند مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا و توســعه فنــاوری و تولید 

تجهیزات ارتباطی نسل جدید بر همین اساس رخ داده است . 
  توسعه پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها FTTX: تا پایان 
مرداد قریب به دو میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار خواهند 
گرفــت. ایــن عــدد در ابتدای دولت ســیزدهم کمتر از ۵۰۰ هــزار خانوار 
بــوده اســت کــه ســند باالدســتی آن مربــوط بــه مصوبات شــورای عالی 

فضای مجازی می شود.
 راه اندازی سامانه هوشمند کشف کالهبرداری فیشینگ پیامکی: 
اقدامات انجام شده توسط این سامانه در این مدت، منتج به شناسایی 
و مسدودســازی بیــش از ۶4۷۰ دامنــه جعلــی و مســدود ســازی حدود 
2۱۰۰۰ شــماره تلفــن و ارســال نشــدن بیــش از 32 میلیــون پیامــک 
کالهبــرداری و کاهــش پرونده هــای مربــوط بــه کالهبــرداری در فضــای 

مجازی شده است.
 تزریــق ماهــواره در مــدارات مختلــف از جملــه برنامه هــای بــزرگ 
ایــن وزارتخانــه اســت که در حقیقت  تزریق موفق ماهــواره نور 2  در 
مــدار 500 کیلومتــری زمین و دریافت موفقیت آمیز تصاویر با کیفیت 
آن، توسعه سامانه های ملی برای پایش مبتنی بر داده های فضایی و 
تحویل به نهادهای ذی ربط: توسعه سه سامانه ملی برای پایش »آتش 
سوزی« ،»وضعیت گرد و غبار« و »وضعیت منابع آبی کشور« مبتنی 
بر داده های فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط، توسعه فناوری های 
فضایــی: دســتیابی به فنــاوری پرتابهای چندگانــه در راســتای راه اندازی 
منظومه های ماهواره ای توسعه پرتابگرها برای پرتاب ماهواره های بومی 
که انجام یک پرتاب تحقیقاتی و یک پرتاب عملیاتی موفقیت آمیز را در 

نتیجه به همراه داشت. از جمله برنامه های این حوزه است. 
همچنیــن  آغــاز عملیات اجرایی ســاخت بزرگتریــن پایگاه فضایی 
کشور که جانمایی، طراحی و فاز اول پروژه شروع و فاز نخست تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد را در نتیجه به همراه داشت. آماده سازی 
و تکمیــل ماهــواره هــای جدیــد کــه آماده ســازی ۵ ماهــواره جدید برای 

پرتاب در سال ۱4۰۱ را در نتیجه به همراه داشت.

"سالم سازی فضای مجازی"
در حوزه سالم سازی نیز اقداماتی انجام شد که می توان از راه اندازی 

family.ict.gov.( زیرســاخت اینترنــت ایمن برای کودکان و نوجوانــان
ir(: بــا انجــام ایــن کار کــودکان و نوجوانــان بــا انتخــاب خانــواده ها، در 
معــرض محتواهــای نامناســب در اینترنــت قــرار نمی گیرنــد؛ خبــر داد 
همچنین سالم سازی خروجی موتورهای خارجی در کشور: با این اقدام 
نمایــش محتواهــای مســتهجن و بســیار خشــن از خروجــی موتورهــای 
جستجوی خارجی حذف شد و گام بلندی در راستای سالم سازی فضای 
مجازی برداشته شد. از جمله اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشــور: اســتفاده حداکثری 
از ظرفیــت خــدادادی کشــور بــرای ترانزیــت ترافیــک اینترنــت از خــاک 
کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع 
شــده بــود. از ابتــدای دولــت تاکنون میــزان ترافیک عبوری از کشــور از 
۱.3 ترابیت بر ثانیه به 2.۵ رســیده اســت یعنی تقریبا دو برابر شــده 
اســت که ســند باالدســتی آن مربوط به مصوبات شــورای عالی فضای 

مجازی می شود.

اقدامات مثبت در بخش زیرساخت
بهتریــن وجــه بــرای تبییــن اقدامــات ایــن وزارتخانــه، گفته هــای وزیــر 
ارتباطــات اســت. چنــدی پیــش، وزیــر ارتباطــات با اشــاره بــه الیه های 
مختلف این شبکه گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطالعات در حوزه 
محتوا و خدمات دستگاه های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل 

و همکاری این دستگاه ها هستیم. 
برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی 
داریــم و در غیــر ایــن صــورت ایــن ســرمایه گذاری ها در ســایر بخش ها 
انجام می شــود و یا ظرفیت های کشــور در این حوزه به خارج از کشــور 

مهاجرت خواهند کرد. 
زارع پــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره پنجــره ملــی 
خدمات دولت هوشــمند نیز با بیان اینکه این اقدام برای تســهیل در 
زندگــی مــردم اســت، تاکید کــرد: تا پایان ســال جاری ان شــاءلله طعم 
شــیرین حکمرانــی مبتنــی بــر فنــاوری با فراهــم کردن خدمــات متنوع 

دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد. 
یکــی از ایــن برنامه هــا دولــت، هوشــمند اســت کــه دســتگاه های 
مختلــف بــه خصوص دســتگاه های خارج از دولت باید بــرای در اختیار 
گذاشتن داده ها و اطالعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی 

سرویس های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم. 
او با اشاره به تحوالت سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
تصریح کرد: اصالح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود 
و قضات محترم دســتگاه قضائی نســبت به تغییرات این حوزه آگاهی 

داشته باشند. 
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»با هم ســو شــدن نظرهای جناح های سیاســی و همراهی ســه قوه با 
یکدیگر شاهد بهبود و هماهنگی بهتری در مدیریت اداره کشور داشته 
باشیم، ولی اکنون بیش از یک سال و نیم از تشکیل دولت جدید گذشته 
و ما شــاهد تنش هایی در حوزه اقتصاد بوده ایم. تاکنون نتوانســتیم به 

این شعارها نزدیک شویم.«
عصــر اقتصــاد در گفت وگــو بــا آرمان خالقــی، قائم مقام دبیــر کل خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران، به تحلیل شرایط صنعت کشور و آینده 

پیش روی آن پرداخته است که مشروح آن را در ذیل می خوانید:

    بــه نظــر شــما شــرایط حــوزه صنعــت در دولــت ســیزدهم چگونه 
بوده است؟

بــا اینکــه انتظــار می رفــت، بــا توجــه بــه شــعارهای مطرح شــده از ســوی 
رئیس جمهوری در دوران نامزدی انتخابات از جمله بهبود معیشت مردم، 
بهبــود فضــای کســب وکار و بــر مبنای بهبود محیط کســب وکار و شــرایط 
فعالیــت بخــش تولیــد و کنتــرل اقتصــاد کالن ، تامین ارز و بهبــود روابط 
بین المللــی تقریبا از نظر سیاســی با هم ســو شــدن نظرهــای جناح های 
سیاسی و همراهی سه قوه با یکدیگر رخ داده و شاهد بهبود و هماهنگی 
بهتری در مدیریت اداره کشور داشته باشیم ولی اکنون بیش از یک سال 
و نیم از تشکیل دولت جدید ما شاهد تنش های فراوان در حوزه اقتصاد 
بوده ایــم و تاکنــون نتوانســتیم به این شــعارها نزدیک شــویم. برای مثال 
اگر قرار بود، ساخت مسکن که شعار این دولت بود تا حجم انبوهی از 
مســکن برای کشــور تولید و به دنبال آن صنعت ســاختمان و تاسیسات 
کشــور راه انــدازی شــود و پروژه های عمرانی با تامیــن بودجه روی غلطک 
بیافتد و بدهی های دولت به شرکت های عمرانی و تامین کننده تجهیزات 
مصالح پرداخت شــود؛ این شــعار در عمل محقق نشــده اســت و صنایع 
پایین دستی این حوزه ها هنوز هم با همان رکود و مشکالت قبلی دست 

و پنجه نرم می کنند. 
در بحث ارزی هم که با افزایش نرخ ارز هم شــاهد تداوم تنش ها 
و نوســاناتی که وجود داشــته، هســتیم و هم بازار دچار ســردرگمی است 
هم اینکه افزایش قیمت ها و تشدید تورم وجود داشته و از سمت دیگر 
رکــود کامــال محســوس و ادامه دار اســت بــه نحوی که مردم هنــوز قدرت 
خریدشان نه تنها افزایش پیدا نکرده و ثابت نمانده بلکه کاهش هم پیدا 
کرده است. بنابراین معتقدم دولت در طول یک سال و نیم گذشته که بر 
سر کار آمد با تمام اوصافی که داشتیم و هماهنگی و همراهی که مجلس 

داشت، تاکنون نتوانسته است این کار را انجام دهد.
 در حــوزه روابــط بین الملــل بهبود قابل توجهی محســوس نیســت، 
شــاید در بعضی از حوزه ها ما شــاهد افزایش صادرات یا افزایش ارزشــی 
کاالهای صادرات باشیم اما همچنان نتوانسته است، در اقتصاد خودش 
را موثر نشان دهد و موضوع مهم تر اینکه ما هنوز نتوانستیم برنامه ای از 
سمت دولت داشته باشیم یا حداقل برنامه هفتم توسعه که بنا بود به 
موقع آماده شــود هم هنوز علیرغم ابالغیه تدوین برنامه هفتم از ســوی 

رهبری این برنامه از ســمت دولت به مجلس ارائه نشــده و مجلس هم 
کاری نکرده است و ما قاعدتا در این حوزه عقب ماندیم. 

   باتوجه به اینکه تولید در کشور انجام می گیرد و شرایط اقتصادی 
موجــود باعــث شــده مــردم تــوان اقتصــادی پایین تری داشــته باشــند و 
سیاســتگذاری می توانــد بــه ســمت صادرات باشــد.آیا شــرایط صــادرات 

فراهم هست؟ مشکالت آن به چه سمت و سویی می رود؟
در حوزه صادرات در بخش تولید آنچه که الزم است به آن توجه کنیم به 
دلیل تورم و رکود، نوعی اشــباع بودن ظرفیت کشــش بازار داخلی است 
که هم ناشی از عدم بهبود قدرت خرید مردم است و هم کوچک شدن 
بازار داخلی برای تولیدکننده ها و آن ها برای اینکه بتوانند ظرفیت تولیدی 
خودشان را سودآورد کنند نیازمند بازاری هستند که بتوانند کاالهایشان 
را عرضه کنند که همان بازار بین المللی است. دستیابی به بازار بین الملل 

چند پیش شرط دارد:
 یکی اینکه ما زیرساخت های صادراتی مان را فراهم کنیم یعنی آنچه 
که در بحث بوروکراســی اســت باید بهبود پیدا کند و به سهوترین شکل 
ممکن برســد. اکنون چون تحریم داریم وقتی از ســمت بیرون تحریم ها 
شــدت دارد یا آزاردهنده اســت به همان نســبت ما باید در مورد عملکرد 
داخلــی خودمــان تحصیلگــر باشــیم که بتوانیــم شــرایط را برای صــادرات 
فراهم کنیم. زیرساختی مثل لجستیک و حمل ونقل جز ضرورت هاست 
که متاسفانه ما فاقد سیستم لجستیک مناسب برای صادرات هستیم. 
ناوگان حمل ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی ما باید به نسبت کاالی 
صادراتی و مقصد صادراتی تنظیم شود و به سهولت در اختیار قرار داشته 
باشیم. از آنجا که ناوگانمان به اندازه کافی نوسازی و تجهیزشده نشده 
است، ناچاریم از ناوگان سایر کشورها استفاده کنیم که هزینه بیشتری 
به کشور تحمیل می کند. هزینه بیمه های حمل ونقل و لجستیک باالست 
به دلیل ضریب ریسک باالیی که برای کشور ما در نظر گرفته شده است. 

این ها همه هزینه های صادراتی را افزایش می دهد. 
از نظــر تعرفــه صادراتــی به کشــورهای دیگر و مقصدهــای صادراتی 
هم به دلیل اینکه نه در wto عضو هستیم و نه پیمان های منطقه ای را 
توانستیم بشناسیم نمی توانیم از نظر بحث عوارضی که اخذ می شود به 

نرخ ترجیحی یا عوارض ترجیحی برسیم. 
در بحــث کیفیــت محصــوالت هــم بــه دلیــل فرســوده تر شــدن هــر 
روزه ماشــین آالت در بخش تولید و عدم امکان جایگزینی ماشــین آالت 
پیشرفته  با فناوری روز که قدرت رقابت کیفی و کمی را داشته باشد با 
ســایر رقبا و کشــورهای دیگر چون امکان بازســازی و نوسازی به سهولت 
برای بخش تولید به دلیل شرایط تحریم وجود ندارد و نبود نقدینگی مورد 
نیاز ، قاعدتا این فرســودگی را شــاهد هســتیم که قدرت رقابت کاالیی را 

از ما می گیرد.

    اکنــون تولیدکننــدگان و صنعــت کاران رونــد خریــد مــواد اولیه و 

قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران در گفت وگو با عصر اقتصاد؛

تحقق نیافتن وعده های دولت مردمی
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ماشین آالت برایشان کند است و با مشکل مواجه هستند. به نظر شما 
نوسانات ارزی چه تاثیری در بازار تولید و صنعت دارد؟

در مورد نوسانات نرخ ارز از یک سمت تورم است که اثرش را به عنوان 
یکــی از عوامل اساســی در تامین نقدینگــی واحدهای تولیدی خرید مواد 
اولیه مورد نیاز، خرید تجهیزات و قطعات و ملزوماتی که واحدهای تولیدی 
نیــاز دارنــد، نشــان می دهــد و هرچه می گــذرد، نیاز یک واحــد تولیدی به 
نقدینگی در حال افزایش می یابد آنقدر که نه سیستم بانکی ما و نه سایر 

روش های تامین مالی پاسخگوی این نیاز ما نیستند. 
بخــش دیگــر ایــن اســت که بــه هرحال نوســانات نرخ ارز کــه اتفاق 
می افتد تمام محاسبات واحدهای تولیدی از نظر شاخص ها و عوامل تولید 
و محاسبه قیمت تمام شده تغییر می کند. وقتی که یک واحد تولیدی برای 
کاالیی قراردادی را می بندد که این حاال یا موردی یا بلندمدت است _که 
آسیبش بیشتر است_ با یک مشتری در خارج از کشور بر مبنای نرخ ارز 
این محاسبات را انجام می دهد؛ وقتی که نرخ برابری تغییر می کند و سایر 
عوامل تولید در کشور به دلیل تورم هم افزایش پیدا می کند و قیمت تمام 
شده ریالی آن کاال برای تولیدکننده داخلی ما افزایش پیدا می کند و قطعا 
خودش باعث کاهش سود شده و یا حتی امکان صادرات ناپذیری آن کاال 
و ایفای تعهدات واحد تولیدی نسبت به مشتری خارجی پیش می آید. یا 
ممکن است منجر به فسخ قرارداد و ادعای خسارت از سوی طرف خارجی 
یا در حداقل شرایط ممکن از بین رفتن اعتبار چندساله آن تولیدکننده در 
آن بازار شود. که گاهی قابل جبران هم نیست. این ها تبعات نوسانات 
نرخ ارز است که در کنار نوسانات، امکان دسترسی به منابع ارزی مورد 
نیازشان برای تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی قاعدتا یک صف معطلی 
و زمان بر هست و ممکن است به دلیل کمبود ارزی که در کشور وجود 
دارد در مجموع وقتی این عوامل در کنار هم قرار می گیرند، کار صادراتی 

و تولید محصول صادراتی را برای تولیدکننده ها سخت می کند.

   آینده صنعت در سال پیش رو را  چگونه می بینید؟
موضوع آخر هم که آینده اقتصاد کشــور در ســال آینده اســت. اگر یک 
ساله بخواهیم نگاه کنیم چند مطالب باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار 

است که ما با همین دست فرمان و با همین رویه فعلی اقتصاد کشور را 
اداره کنیم نتیجه بهتر از آنچه که امسال داشتیم نخواهد شد و این یک 
امر مسلم است که شما با داده های یکسان ستانده های یکسان داشته 
باشــید. اگــر در روش مدیریــت و برخــورد با بخش تولیــد بهبودی حاصل 
نشود نتیجه این است که در بهترین شرایط همین وضعیت نامطلوب را 

خواهیم داشت و بدتر اینکه این وضع تشدید شود.
 بنابراین نیازمند یک بازبینی جدی در نوع رفتار بوروکراسی در نوع 
رفتار کاری خود با بخش تولید هستیم در ارتباط بین المللی ما در بسیاری 
از موضوعاتی از این دســت که مشــکالت را توضیح دادیم همه این ها را 
باید یک به یک مورد توجه و بازبینی مجدد قرار دهیم که بتوانیم به نوعی 
شاهد تغییر و بهبود شرایط در بخش تولید برای سال آینده باشیم. سال 
آینــده چنانچــه تامیــن نقدینگی به موقع انجام نشــود و چنانچه شــرایط 
صادراتــی را بهبــود ندهیــم یا وضع درآمدی و معیشــتی مــردم بهبود پیدا 
نکند که بخش زیادی برمی گردد به اینکه دولت بتواند کســری بودجه را 
جبران و انضباط مالی آن را محقق کند و اینکه پروژه های عمرانی را بتواند 
در دستور کار داشته باشد و موضوعات و .... کاری از پیش نخواهیم برد. 
این ها را اگر به صورت کلیت و حرکت همزمان و همسو نتوانیم سال بعد 
بهبود ببخشــیم احتمال بدتر شــدن شــرایط اقتصادی کشور امر مسلمی 
اســت. بنابراین مجلس باید در نظارتش دقت بیشــتری داشــته باشــد و 
سختگیری های قانونی خودش را انجام بدهد البته که این سختگیری ها 
دست و پاگیر نباید باشد؛ بلکه باید به نوعی به عنوان محرک و به عنوان 
پیشران باید باشد برای بخش دولتی و دولت هم قاعدتا اگر چنانچه قرار 
هست تغییراتی در سطوح مدیریتی دهد برای اینکه مدیرانی که توانایی 
محقــق کــردن موضوعــات را ندارنــد، من فکــر می کنم که دولــت را ناتوان 
خواهند کرد. دولت به سرعت بتواند در فرصتی که به وجود می آید شاکله 
مدیریت ارشد خودش را اصالح کند به خصوص در نقاطی که مدیران به 
هر ترتیب توان همراهی دولت را برای محقق کردن شعارهای انتخاباتی 
ندارند را باید به قول معروف از این قطار پیاده کنند و مدیران توانمندتر را 
برای مسندهای مدیریتی بگذارند و به طور دقیق هم از ایشان بازخواست 

شود و هم اینکه ارزیابی و ارزشیابی شود.
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وزارت راه و شهرســازی پــس از انقــالب اســالمی و در 
دولت  هــای مختلــف 250 پــروژه بیمارســتانی بــا بیش از 
24 هــزار و 322 تخــت و 2 میلیــون و 554 هــزار و 400 
متــر زیربنا ســاخته شــد. ســازمان مجری ســاختمان ها و 
تاسیسات عمومی و دولتی بزرگ ترین سازمان تخصصی 
در حوزه ســاخت و اجرای پروژه های ســاختمانی کشور و 
یکی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی در ساخت 
ســاختمان های عمومــی در حوزه های درمانی، آموزشــی، 
خدماتــی تاکنــون ســاختمان ها و خدمــات فراوانــی را در 

عرصه های مختلف به هموطنان عرضه کرده است.
ســازمان مجــری ســاختمان ها و تاسیســات عمومــی و 
دولتی در مجموع 4۹۶ پروژه عمرانی و طرح پژوهشی را به 
انجام رسانده است که 44۷ پروژه عمرانی و 4۹ پروژه طرح 
پژوهشی است. سازمان با دارا بودن تجربه های فراوان فنی 
و مهندســی و در اختیار داشــتن نیروهای متخصص صدها 
پــروژه  عمرانــی شــاخص را انجام داده اســت کــه در چهل و 
چهارمین سال پیروزی انقالب اسالمی به مروری بر بخشی 
از فعالیت هــای ســازمان در طی ســال های گذشــته تاکنون 

می پردازیم.
احداث ۱۱ ساختمان ویژه از جمله ساختمان نگارستان، 
ســاختمان  اســالمی،  کشــورهای  ســران  اجــالس  ســالن 
حافظیه، ساختمان مجلس شورای اسالمی، کتابخانه ملی، 
مجموعــه فرهنگســتان های علوم جمهوری اســالمی ایران، 
توسعه ضلع جنوبی حرم حضرت معصومه )س( با بیش از 
2۷۹ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا بخشــی از ســاختمان های 
عمومی اســت که به وسیله ســازمان مجری ساختمان ها و 

تاسیسات عمومی و دولتی احداث شده است.

مشــارکت در ســاخت بیش از 2۵۰ پروژه بیمارستانی 
بــا بیــش از 24 هــزار و 322 تخت و 2 میلیون و ۵۵4 هزار 
و 4۰۰ متر زیربنا از دیگر فعالیت های سازمان مجری است. 
تعــداد ۱4 بیمارســتان از بیمارســتان های احــداث شــده از 
ســوی ســازمان مجری ســاختمان ها و تاسیســات عمومی و 
دولتی با 2 هزار و ۵۷۰ تخت از زمان شــیوع بیماری کرونا 
در مــدت ۱۸ مــاه تحویل وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش 
پزشــکی شــد که این تعداد از بیمارســتان ها ســبب ارتقای 
شــاخص های بهداشــتی و درمانــی در ســطح کشــور شــد؛ 
همچنین این بیمارستان ها به لحاظ کیفیت اجرا و ساخت 
مورد تایید وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و سایر 
مسئوالن و همچنین رضایتمندی آحاد جامعه شده است.

از دیگــر ســاختمان های مهــم و عمومی که به وســیله 
ســازمان مجری ســاختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی 
احــداث شــد، مــی توان بــه احــداث ۱۷۰ ســاختمان اداری و 
خدماتــی بــا زیربنــای ۶۱۷ هــزار و ۵۵۵ مترمربــع زیربنــا، ۷ 
ندامتگاه با ۵ هزار و ۹۰۰ نفر ظرفیت و زیربنای ۹۹ هزار و 
۷۹3 مترمربع زیربنا، ۷ ورزشگاه با ۸۷ هزار و ۶۸ مترمربع 

زیربنا از جمله استادیوم ۵۰ هزار نفره اهواز اشاره کرد.

فعالیت های بندری در سال های انقالب 
طــی 44 ســال انقــالب، ظرفیــت عملکرد بنادر کشــور از ۱۹ 
میلیون تن به 2۷۰ میلیون تن رســیده اســت. عملکرد کل 
بنادر کشــور در ســال ۱3۵۷، معادل ۱۹ میلیون تن شــامل 
کاالهــای نفتــی و غیرنفتی بوده اســت و امــروز این عدد به 

بیش از 2۷۰ میلیون تن رسیده است. 
ظرفیت کانتینری کشور به عنوان یکی از شاخص های 

گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی به مناسبت 22 بهمن 1401؛

44 سال فعالیت 
وزارت راه و شهرسازی 

در یک نگاه
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پیشرفت در حمل ونقل دریایی ۷۵ هزار TEU بوده و امروز 
این عدد به ۸،۵ میلیون TEU رسیده است.

ظرفیت سفرهای دریایی نیز قبل از انقالب ۵۵ هزار 
نفر-سفر بوده و امروز ظرفیت سفرهای دریایی بیش از 2۵ 

میلیون نفر-سفر است.
یکــی دیگــر از شــاخص هــای حمل ونقــل دریایــی کــه 
مربــوط کل نــاوگان کشــتیرانی کشــور اعــم از کشــتی های 
نفتــی، فلــه ای، کانتینــری و متفرقــه اســت در ســال ۱3۵۷ 
اندکی بیش از ۱ میلیون تن بوده و امروز این عدد بیش از 

2۵ میلیون تن است.
امــروز بزرگتریــن کشــتی کانتینــری کــه در دنیــا تــردد 
می کنــد، ظرفیتــی حــدود 24 هــزار TEU دارد و در ایام دهه 
فجــر ســال جــاری ۵۰۰ متــر اســکله در بنــدر شــهید رجایی 
افتتاح خواهد شد که ظرفیت پذیرش کشتی های کانتینری 

تا ۱۸ هزار و TEU ۶۰۰ در داخل کشور را خواهد داشت.
پیــش از ایــن بزرگترین کشــتی کانتینری کــه به بنادر 
کشــور آمــده اســت، ظرفیتــی حــدود ۱۵ هــزار TEU بــوده و 
دســتیابی به عدد ۱۸ هزار و TEU ۶۰۰ ظرفیت بســیار قابل 
توجهی خواهد بود و موجب می شود، بندر شهید رجایی در 
زمــره معدود بنــادری قرار بگیرد که امکان پهلوگیری چنین 

کشتی هایی را دارد.
پیش از انقالب بندر شــاخص کشــور، خرمشهر بود و 
در آن مقطع کشــتی هایی وجود داشــتند که گاهی حدود 
یک تا دو سال در نوبت تخلیه بودند و تصمیم گرفته شد، 
بندر شــهیدرجایی به عنوان یک بندر جدید به وســیله یک 
شــرکت ایتالیایــی ســاخته شــود. پــس از انقــالب، شــرکت 
ایتالیایی مذکور بندر را رها کرد و در مقاطع مختلف پس از 
انقالب، پیمانکاران ایرانی با حضور و مشــارکت پیمانکاران 
خارجــی فعالیت هــای مربــوط بــه ســاخت اســکله را انجــام 

می دادند.
سازه های دریایی اسکله 4۰ متر زیر بستر دریا ایجاد 
می شــود و بــرای اولین بار سیســتم پایــش اتوماتیک درون 
اســکله طراحی شــده تا هر گونه ضربه و فشاری که ممکن 
اســت از طرف کشــتی وارد شــود یا وقایعی نظیر زلزله رخ 

دهد و روی اسکله تاثیر داشته باشد، مشخص شود.
با توجه به موقعیت بندر شهید رجایی که در منطقه 
بــه عنــوان یک بندر جدید شــناخته می شــود در بازدیدهای 
مختلف خارجی به ویژه کشورهایی که در حوزه حمل ونقل 
دریایــی از مــا عقــب هســتند، درخواســت همکاری هایــی 
مطرح شده است و باید به صراحت بگوییم در حوزه بنادر 
پیشــرفته دنیــا هر زمان بنادر شــهید رجایــی و امام خمینی 
)ره( از ســوی خارجــی هــا مورد بازدید قرار گرفتــه، آن ها را 
تحت تاثیر قرار داده است و حتی تصورش را هم نمی کردند 
کــه روزی جمهــوری اســالمی ایــران بتوانــد چنین بنــادری را 

طراحی کرده و بسازد.
حمل ونقل دریایی به دلیل ارزان قیمت بودن موجب 

شــده اســت، تجــارت بین المللــی و جهانــی شــدن اقتصــاد 
آســان تر شــود و همانگونــه که شــاهد هســتیم بیــش از ۱۱ 
میلیارد تن کاال در حمل ونقل دریایی جابجا می شود. بیش 
از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا و حمل ونقل 
دریایی انجام می شود و این نشان می دهد، بخش عمده ای 

از ارزش تجارت خارجی به دریا وابسته است.
بندر رجایی آن زمان کار خود را برای ساخت اسکله ها 
تــازه آغــاز کــرده بــود و ظرفیــت چندانــی نداشــت و بنــدر 
نوشــهر نیــز بــه عنــوان یک بنــدر تفریحی و بنــدر انزلی نیز 
بــه عنــوان یــک بندر قدیمــی به شــمار می رفت، امــا امروزه 
بندر شهیدرجایی به عنوان یک بندر بسیار بزرگ با ظرفیت 
۵۰ درصــد عملکــرد صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشــیپ 
کشــور، فعالیــت می کنــد و بنــدر امــام خمینــی )ره( نیــز به 
عنــوان بندر اصلی کاالهای اساســی کــه 3۰ درصد ظرفیت 
حمل ونقل دریایی کشور را به خود اختصاص داده در حال 
فعالیت است. بندر امیرآباد اکنون به عنوان یک بندر جدید 

و بندر حقانی نیز در حوزه مسافری فعالیت می کند.
اکنــون ۱۱ بنــدر اصلــی داریــم کــه در شــمال و جنــوب 
کشــور قــرار گرفتــه اند. بیــش از 3۰۰ بندر مختلف تجاری، 
صنعتی، صیادی و نظامی در طول سواحل شمال و جنوب 
کشــور پراکنده هســتند و بیش از ۸۰۰ سازه دریایی نیز در 
شمال و جنوب کشور وجود دارد که مجوز بخش عمده آن 
از ســوی ســازمان بنادر و دریانوردی صادر شــده و در حوزه 

دریایی مشغول فعالیت هستند.
حمل ونقــل  از  اعــم  دریا محــور  اقتصــاد  حــوزه  در 
دریایــی، خدمــات دریایی، بازرگانی دریایــی، منابع آبزی در 
حــوزه دریــا، منابع بســتر دریــا اعم از معــادن و نفت و گاز، 
گردشــگری و مســافری دریایی در ســاحل و دریا، انرژی ها 
و تکنولوژی هــای حــوزه دریایــی، ســوخت رســانی و صنایــع 
نویــن دریایــی به عنوان متولی حمل ونقل دریایی کشــور را 
احصــاء کــرده تا ایــن موارد به عنوان محورهای جدی و مهم 
در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند تا کشور ما نیز در 
حوزه اقتصاد دریامحور همانند کشورهای توسعه یافته که 
وابستگی باالیی به مقوله دریا دارند، عمل کنیم و بتوانیم 
سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم.

صــادرات، واردات و تــراز تجارت خارجی کشــور مبتنی 
بــر رشــد اقتصــادی کشــور اســت؛ همیــن موضــوع ارتبــاط 
مســتقیمی با میزان حمل ونقل و صادرات و واردات کشــور 
دارد و ایــن یــک ظرفیــت اســت، بنابرایــن هــر چــه رشــد 
اقتصادی بیشتر داشته باشیم تجارت خارجی بیشتری نیز 

خواهیم داشت.
چــه در بعــد ترانزیت که مربوط بــه کاالهای عبوری از 
داخل کشور و چه در بعد ترانشیپ که مربوط به کاالهای 
انتقالــی در محــور شــمال جنــوب و غــرب شــرق اســت، 
رایزنی هــای بســیار خوبــی صــورت گرفتــه اســت. عمدتــا بــا 
کشورهای شمالی، جنوبی و شرقی مذاکرات خوبی صورت 
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گرفتــه و توافق نامه هایــی مدنظــر قــرار داده شــده اســت تا 
سقف ترانزیت را افزایش دهیم و باید بدانیم هر چه سقف 
ترانزیت افزایش یابد، ظرفیت و عملکرد بنادر نیز افزایش 

می یابد.
هدفگــذاری و برنامه ریــزی میان مدت کشــور در حوزه 
ترانزیــت، ۱۵ تــا 2۰ میلیــون تــن و برنامه بلندمــدت نیز در 
حــوزه ترانزیــت بیــش از ۵۰ میلیــون تن اســت کــه نیازمند 
توســعه ریــل هســتیم. در حوزه بنادر این ظرفیــت را داریم 
تــا ۵۰ میلیــون تــن کاالهــای ترانزیتی را در بنادر شــمالی و 
جنوبــی جابه جــا کنیم؛ اما ظرفیت ریلی کشــور باید در این 
زمینــه افزایــش یابــد، هــر چنــد در مــورد ترانزیــت ۱۵ تا 2۰ 

میلیون تنی ظرفیت ریلی کشور پاسخگو است.
در طول ۱۰ ماهه سال ۱4۰۱، عملکرد بنادر کشور ۱۸3 
میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته رشد 
داشــته اســت. در بخش کانتینری نیز عملکرد بنادر کشور 
2 میلیون و ۱۵۰ میلیون TEU بوده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد را نشان می دهد.

بررسی وضع حمل ونقل در سال های انقالب
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشــور نیز از بهره برداری 43۰ کیلومتر مســیر بزرگراهی از 
دهــه مبــارک فجــر تا پایان ســال جاری خبــر داد و گفت:  با 
افزایش طول شبکه حمل ونقل کشور از ۵2 هزار کیلومتر 
پیش از انقالب اسالمی به ۱۵۰هزار کیلومتر اکنون، شاهد 
رشد سه برابری احداث انواع راه ها بعد از انقالب اسالمی 

در کشور هستیم.
شــبکه  توســعه  و  ســاخت  رونــد  خادمــی،  خیرالــه 
حمل ونقــل کشــور را رو بــه رشــد و قابل توجــه اعالم کرد و 
گفت:  از گذشته تا کنون یکی از مهم ترین  پایه های توسعه 
در هر کشور ساخت انواع راه هاست و این مهم در کشور 
با احداث مسیرهای آزادراهی، توسعه شبکه ریلی و تکمیل 
کریدورهای ترانزیتی با جدیت و برنامه ریزی در این سال ها 

دنبال می شود.
او از افتتــاح 43۰ کیلومتــر مســیر بزرگراهــی از دهــه 
مبــارک فجــر تــا پایــان ســال  جــاری خبــر داد و گفــت: ایــن 
مســیرهای بزرگراهی در ۱3 اســتان کشور به ارزش ۸ هزار 
میلیــارد تومــان با تمرکز بــر تکمیل کریدورهــای ترانزیتی و 
اتصال به کریدورهای بین المللی، توسعه مناطق محروم و 

رفع گلوگاه های ترافیکی احداث شده است.
راه و شهرســازی همچنیــن پیشــرفت  معــاون وزیــر 
فیزیکــی ۹۵ درصــدی دو ابــر پروژه ریلی و آزادراهی کشــور 
را یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم در راســتای توســعه شــبکه 
حمل ونقــل اعالم کرد و ادامــه داد: احداث آزادراه اصفهان- 
شیراز و خط آهن بستان آباد- خاوران در مراحل پایانی کار 
است و بخش اعظم کارهای اجرایی آن ها به اتمام رسیده 
است و به محض مساعد شدن شرایط جوی و اتمام کارهای 

باقیمانده آماده بهره برداری در آینده نزدیک هستند.
خادمی، خودکفایی در احداث پروژه های راهســازی و 

بومی سازی بسیاری از تکنولوژی های ساخت را از مهم ترین  
دســتاوردهای بعــد از انقــالب ســالمی دانســت و گفــت:  
توانمنــدی و تخصــص در ســاخت خطــوط راه آهــن به ویژه 
در بخش روسازی بعد از انقالب اسالمی خصوصا در دوره 
تحریم هــای ظالمانــه علیه ایران، رشــد چشــمگیری یافت و 
کلیــه فرآیندهــای اجرای پروژه هــای راهســازی از طراحی تا 
اجرا و نظارت به وســیله مهندســان داخلی انجام می شــود. 
در ایــن زمینــه آمــاده صــدور خدمــات فنــی بــه کشــورهای 

همسایه نیز هستیم.
او با اشاره به ۱۵۰ کیلومتر طول شاهراه های جاده ای 
کشــور پیش از انقالب اســالمی ادامه داد: پیش از انقالب 
اســالمی هیچ بزرگراهی در کشــور موجود نبود و امروز این 
رقــم بــه 2۰ هــزار کیلومتر بزرگــراه در حال بهره بــرداری و ۶ 

هزار کیلومتر مسیر در دست اجرا رسیده است.
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
حمل ونقل کشور تاکید کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
در آینده اکثر مسیرهای شریانی کشور به صورت بزرگراه و 

آزادراه در دسترس هموطنان قرار می گیرد.
خادمــی، رشــد ۱۸ برابــری طــول شــبکه آزادراهی پس 
از انقــالب اســالمی را قابــل توجــه دانســت و گفــت: طــول 
شــبکه آزادراهی در حال بهره برداری از ۱۵۰ کیلومتر پیش 
از انقالب اسالمی به 2 هزار و ۹۰۰ کیلومتر اکنون رسیده 
اســت و برنامــه بلندمــدت در ایــن حــوزه ســاخت ۱۰ هــزار 
کیلومتر مســیر آزادراهی در کشــور اســت که 2 هزار و ۱۰۰ 

کیلومتر از این میزان در دست احداث قرار دارد.
او در خصوص تکمیل راه های روستایی بعد از انقالب 
اسالمی توضیح داد و گفت: پیش از انقالب اسالمی کمتر 
از هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته در کشور موجود بود 
و بسیاری از روستاها فاقد راه مناسب بودند که اکنون ۱22 
هزار کیلومتر راه روستایی در کشور موجود است که حدود 

۹۰ هزار کیلومتر آن آسفالته است.
معــاون ســاخت وتوســعه راه هــای شــرکت ســاخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در راستای تکمیل 
کریدورهای ترانزیتی کشــور و رفع گلوگاه های ترافیکی در 
محورهــای مواصالتــی مهــم، بــه زودی3۸۰ کیلومتــر راه و 
بزرگراه در سراســر کشــور به ویژه درکریدورهای بزرگراهی 
غرب، شــرق و نوار ســاحلی جنوب به مناسبت دهه مبارک 

فجر به بهره برداری می رسد.
راه هــای شــرکت ســاخت  وتوســعه  معــاون ســاخت 
و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور بــا بیــان اینکــه به 
زودی3۸۰ کیلومتر راه و بزرگراه در سراســر کشــور به ویژه 
درکریدورهای بزرگراهی غرب، شــرق و نوار ســاحلی جنوب 
به مناسبت دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد، اظهار 
کرد: توسعه راه ها و بزرگراه های کشور با هدف ایجاد بستر 
مناســب، ســریع، ارزان و روان حمل ونقل جاده ای از ســوی 
شــرکت ســاخت وتوســعه در حال انجام اســت و با احداث 
مسیرهای جدید و احداث باند دوم در گلوگاه های ترافیکی 

و مسیرهای ترانزیتی اجرایی می شود.
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کریدورهــای  توســعه  افــزود:  کدخــدازاده  محمدرضــا 
ترانزیتی کشور طبق برنامه اولویت بندی شده بخش مهمی 
از برنامه های این حوزه محسوب می شود و در همین راستا 
4۵ کیلومتــر از کریــدور بزرگراهــی غــرب کشــور در اســتان 

کرمانشاه در دهه مبارک فجر آماده بهره برداری می شود.
او در ادامه از افتتاح 4۵ کیلومتر از محور کرمانشــاه- 
کامیــاران در دهــه مبــارک فجر خبر داد و گفــت:  این پروژه 
بخشی از بزرگراه میاندوآب- کرمانشاه است و تکمیل شدن 
آن نقــش مهمــی در کاهش ســوانح جاده ای و ســاماندهی 

ترافیک در این محدوده دارد.
معاون ســاخت و توســعه راه ها تاکید کرد: این محور 
موجب ســهولت جابه جایی بین اســتان های شمال غرب با 
جنوب غرب خواهد بود و تسهیل در ترانزیت کاال و مسافر 
از کشــورهای ترکیه و عراق به ســمت آب های آزاد از طریق 

ایران از دیگر مزایای بهره برداری از آن محسوب می شود.
کدخدازاده همچنین از افتتاح ۸۵ کیلومتر از راه های 
اســتان سیستان و بلوچســتان تا پیش از پایان سال جاری 
خبــر داد و افــزود: افتتــاح قســمت هایی از محــور چابهــار- 
ایرانشــهر و خــاش- زاهــدان بــه طول ۵۰ کیلومتــر و افتتاح 
بخشــی از کریدور بزرگراهی نوار ســاحلی جنوب کشــور به 
طــول 3۵ کیلومتــر در این اســتان در راســتای رونق مناطق 

کمتر توسعه یافته به بهره برداری می رسد.
معاون ساخت و توسعه راه ها افتتاح ۱۵ کیلومتر دیگر 
از کریدور بزرگراهی نوار ســاحلی جنوب کشــور در اســتان 
هرمــزگان را نیــز بخش دیگــری از برنامه های افتتاح در این 

بخش از کشور اعالم کرد.

کدخــدازاده افتتــاح ۱۱۰ کیلومتــر از راه هــای اســتان 
آذربایجان غربی، 23 کیلومتر در استان مرکزی،22 کیلومتر 
در اســتان گلســتان، 2۸ کیلومتــر در اســتان کرمــان، 2۸ 
کیلومتــر در اســتان یــزد و... را تا پیش از پایان ســال جاری 
و بــه مناســبت دهــه مبارکــه فجر از اقدامات مهم در ســایر 
استان ها با هدف تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تسهیل تردد 
در مســیرهای منتهی به مرزهای کشــور و رفع گلوگاه های 

ترافیکی در مسیرهای پرتردد محسوب می شود.

دستاوردهای انقالب در حوزه ریلی 
 معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها نیز 
در راستای برنامه های ریلی وزارتخانه متبوعش گفت:  یکی 
از مهم تریــن  دســتاوردهای عرصــه ســاخت راه آهن بعد از 
انقالب اسالمی در کشور، خودکفایی در تولید ریل و سوزن 
اســت، به نحوی که در 4 ســال گذشته تمام ریل مورد نیاز 

احداث شبکه ریلی از داخل کشور تامین شده است.
موقعیــت  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  خطیبــی  عبــاس 
ژئواســتراتژیک ایــران، یکــی از مهم ترین  اهداف چند ســال 
اخیــر در توســعه شــبکه ریلــی کشــور، تکمیــل کریدورهای 
ترانزیتــی شــمال- جنــوب و شــرق به غرب اســت کــه با این 
رویکــرد اکنون ۷۷۰ کیلومتر مســیر ریلــی در این کریدورها 

در قالب ۵ طرح ریلی در دست ساخت قرار دارد.
او ادامــه داد: هــدف دوم اتصال شــبکه ریلی به مراکز 
عمــده بــار و مراکــز ورودی و خروجــی کشــور و بنــادر هدف 
ســوم اتصال مراکز اســتان ها به شــبکه ریلی کشــور اســت 
که با همین رویکرد تاکنون 22 مرکز استان به شبکه ریلی 
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متصل شــده اســت که ۱۰ مورد آن بعد از انقالب اســالمی 
صورت گرفته است.

معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
از افتتاح 4۰۶ کیلومتر مسیر ریلی تا سال آینده خبر داد و 
گفت: ۱۵۵ کیلومتر از مسیر ریلی چابهار-زاهدان حدفاصل 
زاهــدان تــا خــاش در ســال  جــاری بــه بهره بــرداری رســید و 
تــا بهــار ســال ۱4۰2 راه آهن رشــت- کاســپین بــه طول 3۵ 
کیلومتر، راه آهن همدان- ســنندج به طول ۱۵۱ کیلومتر و 
راه آهن میانه- اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر تا سال آینده 

به شبکه ریلی کشور افزوده می شوند.
خطیبــی ادامــه داد: در تــالش هســتیم تــا راه آهــن 
بستان آباد-خاوران را نیز تا پایان سال  جاری به بهره برداری 
برسانیم و بدین ترتیب طول زمان سفر از پایتخت به تبریز 

نسبت به مسیر ریلی موجود ۵ ساعت کوتاه تر می شود.
او خودکفایی در تامین ریل و سوزن مورد نیاز ساخت 
محورهای ریلی در کشور را مهم ترین  دستاورد در این حوزه 
بعــد از انقــالب اســالمی اعــالم کــرد و گفــت: موضوعی که 
اهمیت بســیار باالتری نســبت به افزایش طول مســیرهای 
ریلی کشور دارد، تولید ریل ملی بعد از ۸۰ سال در کشور 
اســت بــه نحوی که طی 4 ســال گذشــته بیــش از ۷۰ هزار 
تــن ریــل مورد نیــاز تمام طرح های راه آهن کشــور در داخل 

تولید شده است.
ایــن مســئول خودکفایــی در عرصه طراحی، ســاخت، 
اجرا و نظارت بر پروژه های ریلی از ســوی مهندســان ایرانی 
را از دیگــر افتخــارات ایــن صنعــت بعــد از انقــالب اســالمی 

دانست و ادامه داد: اکنون ساخت وتولید تجهیزات، ادوات 
و اقــالم مــورد نیــاز ســاخت راه آهن به وســیله بخش های 

مهندسی و دولتی داخل کشور انجام می شود.
خطیبی از توان اجرایی و مهندســی کشــور در ساخت 
ســاالنه هــزار کیلومتــر ریــل خبــر داد و افــزود: در گذشــته 
متوسط ساالنه احداث ریل در کشور بین ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر 
بوده است در حالی که متوسط ساالنه ساخت ریل اکنون 
2۰۰ کیلومتر است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این 

رقم تا هزار کیلومتر هم خواهد رسید.

 فعالیت های حوزه هوایی
در سالی که گذشت

 مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان 
اینکــه در دو حــوزه ماموریــت ویژه داریم، افزود: نخســتین 
حوزه، احداث و نوسازی فرودگاه های کشور و در حوزه دوم 

ناوبری است.
حمیدرضــا ســیدی ادامــه داد: همــکاران مــا در مرکــز 
فضای کنترل کشور روزانه به ۱۵۰۰ هواپیما سرویس دهی 

می کنند.
او بــا اشــاره بــه اینکه تعدادی از فرودگاه ها در دســت 
مناطــق آزاد و وزارت نفــت اســت تصریــح کــرد: در شــرکت 
فرودگاه های کشــور و ناوبری دو اولویت ایمنی و امنیت را 

در دستور کار داریم.
افزایــش  3۰درصــد  امســال  گفــت:  مســئول  ایــن 
جابه جایی مســافر داشــتیم که امیدواریم تا پایان سال این 
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عدد به 4۰درصد برسد.
ســیدی با بیان اینکه در اربعین امســال ۱۷۰ هزار نفر 
پرواز با حداکثر خدمات رسانی و رضایت انجام شد، تصریح 
کــرد: در زمینــه توســعه فرودگاه هــا بانــد فــرودگاه مهرآبــاد 
کــه یکــی از اســتانداردترین باندهــای خاورمیانــه اســت، به 

بهره برداری رساندیم.
او ادامــه داد: بــرای بهره بــرداری عالقه منــدان از نحــوه 
ســاخت این پروژه تجربیات ســاخت آن را به صورت کتاب 

جمع آوری کردیم.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با 
تاکیــد بــر اینکه در دهه فجر ۱۰ پــروژه بزرگ به ارزش 4۵۰ 
میلیــارد تومــان مورد بهره برداری قــرار خواهد گرفت، اعالم 
کــرد: ســعی بر این اســت هر ســه مــاه یک پروژه بــزرگ در 

سطح ملی را به بهره برداری برسانیم.
ســیدی بــا اشــاره به اینکــه خردادماه ســال آینده ۸۰۰ 
میلیارد تومان پروژه به بهره برداری می رسد، یادآور شد: تا 
۹ ماه آینده هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه به بهره برداری 
خواهد رسید که یکی از این پروژه ها، فرودگاه گناباد است 

که سالیان طوالنی بالتکلیف مانده بود.
او ادامه داد: در تأمین تجهیزات فرودگاهی با دانشگاه 
صنعتی اصفهان برای ســاخت رادار قراردادی به ارزش 24 

میلیارد تومان بسته شده است.
مدیرعامــل شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران 
در ادامه نشست خبری اظهار کرد: ۱۰ فرودگاه بزرگ مانند 
مهرآباد و رضایی نژاد مشهد داریم؛ لذا با کمبود فضا مواجه 

هستیم لذا حدود 2۰۰درصد نیاز به توسعه فضا داریم.
ســیدی تاکید کرد: طبق قانون هیــچ فرودگاه جدیدی 
نمی توانیــم بســازیم به جز فــرودگاه چابهار کــه دولت باید 
بــرای آن تصمیم بگیرد؛ لــذا باید گفت: ظرفیت فرودگاه ها 

بیش تر از ناوگان است.
او با بیان اینکه فرودگاه مهرآباد در ســال ۱3۰۷ مورد 
بهره برداری قرار گرفت، افزود: این فرودگاه در زمینی حدود 
هزار و ۷۰۰ هکتار تاســیس شــد که از این تعداد ۱۷ هکتار 
در دســت مالک اســت و مابقی را بخش های دیگری از آن 

خود کرده اند.
ایــن مســئول ادامــه داد: فــرودگاه مهرآبــاد ۱۶ میلیون 
مســافر دارد که انتقال این تعداد مســافر به فرودگاه امام 
خمینی)ره( برای انجام پروازهای داخلی شــدنی نیست لذا 

فرودگاه مهرآباد تعطیل نمی شود.
ســیدی خاطر نشان کرد: ترمینال فرودگاه مهرآباد در 
شان مردم نیست؛ لذا ساخت یک ترمینال ۱۰۰هزار متری 
در دستور کار قرار دارد، تا هفته دولت طراحی این ترمینال 

به اتمام می رسد و کلنگ آن به زمین زده خواهد شد.

مسکن در سالی که گذشت
بیش از 3۰۶ هزار واحد مســکونی نهضت ملی در شــهرها 
و روســتاها در حال ســاخت است. روند ساخت پروژه ۵۰4 
واحــدی نهضــت ملــی مســکن در شــهر شــهریار بر اســاس 

آمارهای ارائه شــده از ســوی بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وسیله بنیاد در شهرها و 
روستاها به جمع 3۰۶ هزار واحد رسیده است که ۱۰3 هزار 
واحد آن در شهرها و 2۰3 هزار واحد آن در روستاهاست.

بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی بــه عنــوان یکــی از 
کارگزاران اجرای طرح نهضت ملی مســکن از ابتدای اجرای 
طــرح  تاکنــون طبــق تکلیــف قانونــی، احــداث واحدهــای 
مسکونی طرح را در شهرهای تحت مسئولیت و همچنین 

در روستاها برعهده گرفت.
بــر اســاس تعهداتی که بنیاد مســکن برعهــده گرفته، 
مقرر شده است تا طی دولت سیزدهم جمعا یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در شهرها و روستاها 
به وســیله بنیاد مســکن احداث و تکمیل شــود که نیمی از 
آنها در شــهرها و نیم دیگر در روســتاها اجرایی و عملیاتی 

خواهد شد.
بر اســاس آخرین آمارهای اخذ شــده از بنیاد مسکن، 
هم اکنــون ۱۰3 هــزار واحــد طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
شهرها با مجموع میانگین پیشرفت فیزیکی 23 درصد در 
دســت اجرا قرار دارد.  معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اعالم کرده است که از این تعداد ۱۰3 هزار 
واحــد مســکونی نهضت ملــی در حال اجرا در شــهرها، ۷۵ 
هــزار واحــد در حال اجرای فونداســیون، 4۵ هــزار واحد در 
مرحلــه اتمام فونداســیون و ۱۸ هــزار واحد در مرحله اتمام 

اسکلت، قرار دارند. 
حمیدرضــا ســهرابی در بیان جزئیــات دیگر واحدهایی 
که از ســوی بنیاد در حال نوســازی و احداث اســت، گفت: 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی در حــوزه شــهر بنــدر امــام 
بازســازی ۵ هــزار واحــد را نیــز در حــال انجــام اســت که در 
مجموع در حوزه مسکن شهری ۱۰۸ هزار واحد توسط بنیاد 

مسکن در حال ساخت است.
همچنین بنیاد مســکن انقالب اســالمی در روســتاها 
بیــش از 2۰3 هــزار واحــد مســکونی را وارد مرحله ســاخت 
کــرده اســت کــه میانگین پیشــرفت فیزیکی ایــن واحدهای 

روستایی نیز حدود 4۵ درصد برآورد شده است. 
بنــا بــر اعــالم مجیــد جــودی، معــاون امــور بازســازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن، آن بنیاد ساالنه اجرای 2۰۰ 
هزار واحد را در برنامه دارد که در صدد است تا این تعداد 

واحد با سقف تعیین شده اجرایی و عملیاتی شود.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی نیز 
در گفت وگویی که چندی پیش با پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی انجام داد از تکمیل و بهره برداری 2۸ هزار واحد 
نهضت ملی مســکن در شــهرها و روستاها کشور در بهمن 
ســال جــاری خبــر داد و گفــت: در برنامه اســت تا در بهمن 
ســال جــاری با حضــور وزیر راه و شهرســازی 2۸ هزار واحد 
مســکونی شــهری و روســتایی احداث شــده از ســوی بنیاد 
مسکن بهره برداری شود که 3 هزار واحد از این تعداد کل 
واحدهــای نهضــت ملی در شــهرها و 2۵ هــزار واحد از این 

تعداد کل نیز در روستاها احداث شده است.
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وزارت امور خارجه در زمینه های مختلف همچون برداشتن موانع در 
راه روابــط اقتصــادی  کمــک به نهادهای ذی ربط در دسترســی کشــور 
بــه امــوال بلوکــه شــده خود و دارایی هــای حاصل از صــادرات نفتی و 
غیر نفتی، رفع موانع حمل ونقل بین المللی کشور، دسترسی به بازار 
در کشــورهای هــدف و پیگیــری همکاری های منطقه ای و بین المللی، 
برنامه های متنوعی را با دستگاه های اقتصادی کشور که موارد فوق در 
حوزه مسئولیت تخصصی و قانونی آنان است به مرحله اجرا گذاشته 

است.
چنــدی پیــش نماینــده ســنندج در مجلــس شــورای اســالمی، در 
خصــوص عملکــرد وزارتخانه اقتصاد گفته بود که وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی را یکــی از بــا ثبات ترین وزارتخانه های دولت برشــمرد و تاکید 
کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه اصالح نظام مالیاتی، شفافیت در 
واگذاری ها و نجات بورس از فضا های روانی، مثبت و قابل توجه است.
بر همین اساس عملکرد وزارت اقتصاد متنوع است. یکی از این 
اقدامــات، اعطــای تســهیالت بــدون ضامــن به اقشــار و طبقاتــی که به 
تسهیالت بانکی دسترسی نداشته اند، بیش از یک میلیون نفر موفق 

شده اند، بدون ارائه حتی یک ضامن، وام دریافت کنند.
وزیــر اقتصــاد چنــدی پیش در خصوص عملکــرد وزارتخانه متبوع 
خود گفته بود: »ســال های گذشــته در روزهای پایانی ســال، راهروها 
و اتاق های خزانه داری کل، مملو از مراجعین دستگاه ها بود که دنبال 
دریافــت تخصیص هــای ســازمان برنامــه بودنــد و خــود ذی حســابان 
دســتگاه ها و مســئوالن دســتگاه های اجرایــی گاهــی می گفتنــد: مــا 
نیمه هــای شــب بــه اینجــا می آمدیم که ســریع تــر در صف نوبــت قرار 
بگیریم. الحمدهللا با اتفاقات خوبی که در حوزه خزانه داری الکترونیک 
رخ داده، موجب شــده اســت یکی از آرام ترین و منظم ترین ســال ها را 

در حوزه پرداختی داشته باشیم. « او تدوین نقشه راه رشد غیر تورمی 
و ســایر کارهای انجام گرفته از ســوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی 
وزارت اقتصــاد، بویــژه در حــوزه مجوزهــا و تســهیل کســب و کار را از 
جمله اقداماتی عنوان و اظهار امیدواری کرد که هم گره گشای فعاالن 
اقتصــادی و کارآفرینــان و هــم گامــی در راســتای تحقــق منویــات مقام 

معظم رهبری در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« باشد. 
از دیگــر اقدامــات مهم این وزارتخانه، اکنون از تعداد نزدیک به ۹ 
میلیون نفر از مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی در کشور، حدود یک 
سوم، یعنی نزدیک به 3 میلیون نفر، جزو فراریان مالیاتی هستند که 
امســال شناســایی شده اند. این اتفاق مهمی است که ما تالش کردیم 
به جای اینکه بار بر دوش کســانی باشــد که به شــکل سنتی و شفاف 
و روان، همیشه مالیات می دهند، به سمت فراریان مالیاتی برویم که 
انشــاهللا باید با تالش بیشــتر، باقیمانده این افراد را نیز در تور قانون 
قرار دهیم، وجود دستگاه های پوز بانکی بی صاحب و ساماندهی آنها 
یــک دغدغــه بــرای وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی و معضلی چند ســاله 
بود که خوشــبختانه با ارتباط و همکاری خوب بانک مرکزی، تا امروز، 
بــه عنــوان آخریــن مهلت قانونی، شــاهد شناســایی و یا کنار گذاشــته 
شــدن ســه میلیــون دســتگاه پــوز فاقــد مشــخصات بوده ایــم و مابقــی 
اســتفاده کنندگان از ایــن دســتگاه ها نیــز، حداکثر تا پایــان وقت اداری 
امروز فرصت معرفی خود را داشتند و احتماال در پایان سال ۱4۰۱ را در 
شرایطی شروع می کنیم که دیگر دستگاه پوز فاقد هویت، بی صاحب 
و بدون اتصال به سامانه مؤدیان نخواهیم داشت. در  حوزه مربوط به 
ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی نیز اتفاقات خیلی خوبی 
افتاده است، بنا بر اعالم مدیران وزارت اقتصاد، در هیئت عالی نظارت 
ایــن ســازمان کــه از طــرف رئیــس قــوه قضاییه معرفــی و با حکــم وزیر 

وزارت اقتصاد در

4 دهه گذشته
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اقتصــاد منصوب می شــوند، هــم اکنون، نزدیک بــه ۶۰ درصد انبارهای 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور، خالی شده است.

وزارت اقتصــاد یــک دســتورالعمل ۱2 بنــدی بــه هیــات مدیره های 
بانک های دولتی، ارسال کرده که هر شش ماه آن را پایش می کند تا 
از آن بی قاعدگی پیشــین، با همکاری خود مدیران عامل بانک ها، رها 
شده و به سمت برنامه محوری و تحول گرایی و مردم محوری برویم.

از دیگر اقدامات، خزانه داری الکترونیکی و هوشــمند اســت که با 
الکترونیکی شدن این امور، شاهد جلوگیری از ناترازی مالی و برقراری 

انضباط مالی خواهیم بود.
از نقــاط مثبــت دیگــر در کارنامه وزیر اقتصاد را رویکرد شــفافیت 
در زمینه صورت های مالی و همچنین واگذاری هاست. خصوصی سازی 
و واگذاری هــا در ادوار گذشــته بــا مشــکالت متعــددی ناشــی از نبــود 
شفافیت و واگذاری های غیراصولی مواجه بود که در این دوره رویکرد 
غالب شــفافیت حداکثری و کارآمدی در حوزه واگذاری هاســت. برخی 
از عملکردهای مثبت گرچه ناشی از قانون گذاری و ریل گذاری درستی 
است که انجام شده اما مهم اجرایی شدن همان قوانین است که در 

این مورد نیز کارنامه وزارت اقتصاد مثبت بوده است.  
بر اساس گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد شاید 
جزو اولین وزرایی بود که گاهی زمزمه تغییر و جابجایی او در مجلس 
مطرح می شد اما هر چه زمان بیشتر گذشت، با توجه به تسلط ایشان 
بر حوزه های اقتصادی و دســتاوردهای مثبت وزارتخانه تحت مدیریت 
ایشان، اکنون وزارتخانه بسیار با ثباتی است. در ماه های اخیر تدابیر 
و گام هــای بزرگــی بــرای اصــالح مشــکالت ســاختاری اقتصاد کشــور با 

حمایــت رئیــس جمهــور تمهید شــده که آثــار مثبت آن بتدریــج هویدا 
خواهــد شــد. یکــی از نماینــدگان گفته بود توفیق روز افــزون اقتصادی 
کشــور مرهــون تــالش هــای وزارت اقتصاد اســت و در پس هــر رخداد 
اقتصادی ، وزارت امور دارای و و اقتصادی قرار دارد و بر همین اساس 
مــی تــوان با اشــاره به عملکرد اقتصادی تیم اقتصــادی  دولت و وزارت 

اقتصاد، به موارد زیر اشاره کرد .
تحقق رشــد اقتصادی 3 درصدی در نیمه نخســت ســال ۱4۰۱ در 
امتداد رشد اقتصادی مثبت سال ۱4۰۰ )معادل 4.4 درصد(، حکایت از 
بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های 

اقتصادی دارد.
بــر اســاس آمارهــای مقدماتــی، رشــد تولیــد ناخالــص داخلی )به 
قیمت های ثابت ســال ۱3۹۵( در ۶ ماهه اول ســال ۱4۰۱ در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال قبل از آن معادل ۰/3 درصد رقم خورد. همچنین 
تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور در مقایســه با مدت 
مشــابه ســال قبل از آن 2.۷ درصد افزایش یافت )نرخ رشد مذکور در 
شش ماهه اول سال ۱4۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 

معادل 2.3 درصد بوده است(.

رشد تولید ناخالص داخلی طی شش ماهه اول سال 1401

شش ماهه اول 1401)به قیمت های ثابت 1395(

3.0 درصدتولید ناخالص داخلی

2.7 درصدتولید ناخالص داخلی )بدون نفت(
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  رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت
در تابستان 1401

رشــد تولید ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت ســال ۱3۹۵( در ســه 
ماهه دوم سال ۱4۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن معادل 
3.۶ درصد رقم خورد )نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱4۰۰ در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۰/۱ درصد بوده است(. 
همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور در مقایسه 
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از آن 3.۱ درصد افزایش یافت )نرخ رشــد 
مذکور در ســه ماهه دوم ســال ۱4۰۰ در مقایســه با مدت مشابه سال 

قبل از آن معادل ۰.۷ درصد بوده است(.

رشد تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه دوم سال 1401
 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

سه ماهه دوم 1401)به قیمت های ثابت ۱3۹۵)

3.6 درصدتولید ناخالص داخلی

3.1درصدتولید ناخالص داخلی )بدون نفت(

رشد مثبت تمامی گروه های اقتصادی در 6 ماهه 
نخست سال 1401

گفتنــی اســت؛ در شــش ماهه اول ســال ۱4۰۱، ارزش افــزوده تمامــی 
گروه هــا شــامل نفــت، صنایــع و معــادن، خدمــات و کشــاورزی )بــه 
قیمت های ثابت ســال ۱3۹۵( در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 
از آن بــه ترتیــب بــه میــزان ۶.۶، 3.۸، 2.۶ و ۱.۱ درصــد افزایــش یافــت 
)در شــش ماهه اول ســال ۱4۰۰، ارزش افزوده گروه ها شــامل نفت و 
خدمات )به قیمت های ثابت ســال ۱3۹۵( در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۰/2۰ و ۵.4 درصد افزایش و ارزش 
افزوده گروه های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۱.۵ و 

2.4 درصد کاهش یافتند(.

رشد ارزش افزوده  گروه  های اقتصادی طی شش ماهه اول سال 1401
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

)به قیمت های ثابت ۱3۹۵)

شش ماهه اول سال 1401گروه اقتصادی

6.6 درصدنفت

3.8 درصدصنایع و معادن

2.6 درصدخدمات

1.1 درصکشاورزی

 
رشد مثبت تمامی گروه های اقتصادی در سه ماهه 

دوم سال 1401
همچنیــن در ســه ماهه دوم ســال ۱4۰۱، ارزش افــزوده تمامی گروه ها 
شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی )به قیمت های ثابت 

ســال ۱3۹۵( در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل از آن به ترتیب به 
میــزان ۱۰.4، ۶.۹، 2.4 و ۰.۸ درصــد افزایــش یافت )در ســه ماهه دوم 
سال ۱4۰۰، ارزش افزوده گروه ها شامل نفت و خدمات )به قیمت های 
ثابت سال ۱3۹۵( در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب 
بــه میــزان ۵.4 و 4.۱ درصــد افزایــش و ارزش افزوده گروه های صنعت 
و معــدن و کشــاورزی بــه ترتیــب بــه میــزان 4.4 و 2.۵ درصــد کاهــش 

یافتند(.
 

رشد ارزش افزوده  گروه  های اقتصادی طی سه ماهه دوم سال 1401
)به قیمت های ثابت ۱3۹۵)

سه  ماهه دوم سال 1401گروه اقتصادی

10.4 درصدنفت

6.9 درصدصنایع و معادن

2.4 درصدخدمات

0.8کشاورزی

 
عملکرد چشمگیر شاخص تولید کارگاه های بزرگ 

صنعتی در سه ماهه دوم 1401
شــاخص تولیــد کارگاه هــای بزرگ صنعتــی )۱۰۰ نفر کارکــن و بیش تر( 
با ســهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شــش 
ماهه اول سال ۱4۰۱ نشانگر افزایش ۶.۶ درصدی در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبــل اســت. بررســی رونــد رشــد فصلــی شــاخص تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی حاکی از آن اســت که شــاخص مزبور بعد از 
افزایش 3 درصدی در ســه ماهه نخســت ســال جاری، طی ســه ماهه 
دوم سال ۱4۰۱ با افزایش قابل توجه ۱۰.2 درصدی در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل همراه شده است.
 

جدول عملکرد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی
)100 نفر کارکن و بیش تر(

طی شش ماهه اول سال 1401

3.0سه ماهه اول سال 1401

10.2سه ماهه دوم سال 1401

6.6شش ماهه اول سال 1401

 
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست 
ســال ۱4۰۱ "با احتســاب نفت" و "بدون احتســاب نفت" به قیمت های 
ثابــت ســال ۱3۹۵ به ترتیب بــه ۷۷4۸.۹ و ۷۱۰4.۶ هزار میلیارد ریال 
رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.۰ 
و 2.۷ درصدی همراه بود. الزم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی 
3.۰ درصدی در نیمه نخست سال ۱4۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت 
ســال ۱4۰۰ )معادل 4.4 درصد(، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت های 

اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.
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