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روز صنعت و معدن گرامی باد 







انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور به عنوان اولین انجمن 
تخصصی کش��وری، متش��کل از کلیه انجمن های 
استانی صنایع همگن قطعه سازی، در سال ۱۳۹۳ 
تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس 
و موف��ق به اخذ پروانه به ش��ماره ۶۰/۱۵۲۶۵۸ و 

شماره ثبت ۳۵۹۲۳  شد.
به باور کارشناسان و فعاالن این صنعت، اقدامات 
انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور بیانگر عزم جدی این 
انجم��ن مردم نهاد در راس��تای حل مش��کالت و 
معضالت صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور 
بوده اس��ت. این انجمن ب��ا هدف کمک به احیاء و 
اعتالی صنعت خودرو کش��ور و ب��ا رویکرد ایجاد 
همکاری، هم افزایی و یکسان س��ازی سیاست ها و 
اهداف فی مابین انجمن های تخصصی قطعه سازی 
کشور و صنعت خودروسازی در حال فعالیت است 

و تاکنون توانس��ته با ارائ��ه راهکارهای تخصصی 
و نوآوران��ه در راس��تای سیاس��ت زدایی از صنعت 
خودرو، حمایت منطقی از این صنعت مولد کشور 
و همچنین پیاده س��ازی واقعی س��ازوکار مدیریت 
بخش خصوص��ی کارآمد در چهارچ��وب قوانین، 

گامی موثر بردارد. 
حوزه�های�فعالیت�انجمن:��

۱.تدوی��ن و ارائه طرح ه��ای تخصصی و اجرایی 
جهت رفع مشکالت قطعه سازان

۲. اقدامات و مشاوره های تخصصی
۳. تعامالت با ارگان های تصمیم گیر و تصمیم ساز

۴.ایجاد بانک های اطالعاتی
۵. کم��ک ب��ه فراهم س��ازی امکان��ات ورود و 
بهره گیری از سرمایه، اطالعات، فناوری و تجربیات 

خارجی در جهت تقویت اقتصاد و صنعت کشور.
بخشی�از�اقدامات�انجمن:��

۱. برگ��زاری دو گردهمای��ی تخصصی با حضور 

حداکثری قطعه س��ازان سراسر کشور، نمایندگان 
مجلس و سایر مسئوالن که یکی از نتایج مطلوب 
آن تش��کیل فراکس��یون قطعه س��ازان خودرو در 

مجلس شورای اسالمی بود.
۲. نق��ش موثر انجمن در تزریق نقدینگی ۴هزار 
میلی��ارد توم��ان در پایان س��ال ۹۷ و بخش��ی از 
تسهیالت ۵ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۹۸  
۳. تعامالت انجمن با قطعه س��ازان و انجمن های 
تخصصی س��ایر کش��ورها و همچنی��ن برگزاری 

نشست و همایش مشترک
۴.  هم��کاری با دانش��گاه  های صنعتی کش��ور 
در راس��تای فراهم نمودن بس��تری مطلوب برای 
دس��تیابی به دان��ش فنی و بومی س��ازی قطعات 

خودرو
برگ��زاری  جمل��ه  از  رس��انه ای  اقدام��ات   .۵
نشس��ت های خب��ری و مصاحبه ه��ای منظ��م و 

همچنین انتشار نشریه داخلی انجمن

نگاهی به فعالیت ها و عملکرد 

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور



دنبال راهی س��اده و سریع برای درخواست تعمیرکار خودرو هستید؟ اتواپ را از 
دست ندهید

ش��ما با اپلیکیشن اتواپ می توانید تمامی تعمیرکاران دارای جواز در اطرافتان را 
روی نقشه مشاهده کنید. فقط کافی  است

مش��کل خودرو و موقعیت مکانی را مش��خص کرده و درخواست تعمیرکار دهید 
تا نزدیکترین تعمیرکار به موقعیت ش��ما اعزامش��ود. به وس��یله پرداخت آنالین و 
اعتباری دیگر نیازی به پول نقد نیس��ت و شما به راحتی میتوانید هزینه تعمیرات 

خود را از
طریق کارت اعتباری یا افزایش اعتبار حساب کاربری خود پرداخت کنید.

خدمات اتواپ شامل:
تعمیرگاه�ها��

با اتواپ می توانید نزدیکترین تعمیرگاه را پیدا کنید، مش��خصات آن را بررس��ی 
کنی��د، امتیازات و نظراتی که س��ایر کاربران درباره آن تعمی��رگاه ثبت کرده اند را 
مش��اهده کرده و همچنین از قابلیت مسیریابی تا محل تعمیرگاه استفاده نمایید.

تعمیرکاران به دو صورت فهرس��ت که براس��اس نزدیکی به موقعیت کاربر مرتب 
ش��ده اند و همچنین روی نقش��ه نمایش داده می شوند. در ش��کل دوم )تعمیر در 
مح��ل در صورت نی��از به تعمیرکار در محل( می توانی��د از طریق گزینه تعمیر در 
محل درخواس��ت خود را ثبت نمایید تا در سریع ترین زمان، نزدیکترین تعمیرکار 
به محل ش��ما اعزام ش��ود. این تعمیرکار در مرحله اول سعی در تعمیر خودرو در 

محل می کند و درصورتی که خودرو  نیاز به حمل داشته باشد هماهنگی الزم جهت 
انتقال خودرو به تعمیرگاه را انجام می دهد . 

کارشناس�فنی�خودرو��
در زم��ان خریدوفروش خودرو می توانید از کارشناس��ان فن��ی اتواپ که زیر نظر 
اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران فعالیت می نمایند جهت بررس��ی دقیق و 

فنی خودرو )در گزینه کارشناسی فنی خودرو( استفاده نمایید.
نرخ�مصوب�اتحادیه��

از گزینه نرخ مصوب اتحادیه می توانید فهرس��ت خدمات تعمیر خودرو به همراه 
قیمت مصوب اتحادیه تعمیرکاران خودرو را مشاهده نمایید.

فروشگاه��
قطعه مورد نیاز خود را از فروش��گاه اتواپ خریداری کنید. فروشگاه اتواپ قطعات 
اصلی را با باالترین کیفیت و بهترین قیمت، به صورت مس��تقیم از تامین کننده و 

تولیدکننده اخذ و در اختیار شما قرار می دهد.
اخبار�و�مقاالت��

از طری��ق این گزین��ه می توانی��د از آخرین اخب��ار خودرو، آخری��ن اطالعیهها 
و بخش��نامه های اتحادی��ه، مق��االت و ویدئوه��ای آموزش��ی و س��ایر محتواهای 
مرتب��ط ب��ا حوزه خ��ودرو باخب��ر ش��وید. کارب��ران در ای��ن قس��مت می توانند 
نظ��ر خ��ود در خص��وص محت��وای ارائه ش��ده را ثب��ت کنن��د و ب��ه محت��وا 

امتیاز دهند.
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دهم تیرماه هرس��ال در تقوی��م ملی به نام روز 
»صنعت و معدن« نامگذاری شده است. روزی که 
در آن فرصتی دست می دهد تا یکبار دیگر تالش 
شبانه روزی صنعتگران و تولیدکنندگان این مرز 
و بوم را که علیرغم همه س��ختی ها و تنگناهای 
موجود، با عشق و عالقه به وطن، چرخ های تولید 

را به حرکت درمی آورند، یادآور شد.
واقعیت آن اس��ت که در شرایط سخت کنونی 
اقتصاد ایران که از یک س��و کشور با سخت ترین 
تحریم ه��ای ظالمانه از س��وی دش��منان مواجه 
بوده و از س��وی دیگر، ش��یوع ویروس کرونا نیز 
بس��یاری از برنامه ریزی ه��ای مرتبط ب��ا تولید و 
تجارت کش��ور را با مشکالتی مواجه کرده است؛ 
بخش عم��ده ای از تولید و تجارت دنیا نیز تحت 
تاثیر همی��ن ویروس ق��رار گرفته؛ ام��ا علیرغم 
همه این س��ختی ها، تولیدکنندگان س��ختکوش 
ایرانی توانس��تند گام  های ج��دی در حوزه تولید 
محصوالت صنعتی و معدنی بردارند که در نهایت 
منجر به رونق تولید و گام گذاش��تن در مس��یر 

تحقق اهداف واالی »جهش تولید« خواهد شد.
بر این اس��اس وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا درک دقی��ق از ش��رایط کنونی و ب��ا اولویت 
ق��رار دادن فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری در 
حوزه جهش تولی��د، ۴ راهبرد اصلی را به عنوان 
محورهای کلی��دی حرکت بخش ه��ای مختلف 
این وزارتخانه قرار داده و بر اس��اس آن »جهش 
تولید«، » اتمام پروژه های نیمه تمام«، » توس��عه 
ص��ادرات و کنترل واردات« و نی��ز » مدیریت و 
تنظیم بازار« را س��رلوحه تمامی اقدامات مرتبط 

با حوزه ه��ای صنعتی، معدنی و تجارت قرار داده 
است.

در عی��ن حال وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
به موازات پیگیری تمام��ی امور جاری مرتبط با 
حوزه های صنعت، معدن و تجارت که جزو وظایف 
ذاتی این وزارتخانه اس��ت، تمرکز ویژه ای بر امور 
توسعه ای صورت داده و اکنون با راه اندازی پویش 
ملی »تولید، ت��داوم امید« به منظور بهره برداری 
از ۲۰۰ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری کشور به 
ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغالزایی 
مستقیم برای ۴۱ هزار نفر را فراهم نموده است.

ای��ن طرح ها قرار اس��ت تا ش��هریور ۱۴۰۰ به 
بهره برداری برس��ند تا عالوه بر پیش��برد اهداف 
توس��عه ای کش��ور، زمین��ه را برای اش��تغالزایی 
و نمودار ش��دن آث��ار جهش تولید بر معیش��ت 
خانوارها فراهم نمای��د. در این میان برنامه ها در 
حوزه  جهش تولید به نحوی طراحی شده تا بتوان 
با تمرکز هر چه بیش��تر بر توان و پتانس��یل های 
تولید داخلی، کاهش ارزبری کارخانجات و صنایع 
مختلف صورت داد و زمینه را برای داخلی سازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید کشور 

فراهم نم��ود. به همین دلی��ل پیش بینی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آن است که امسال بتوان 
بال��غ بر ۳.۲ میلی��ارد دالر از تجهیزات و قطعات 
مورد نیاز صنایع کش��ور را با اتکا بر پتانس��یل ها 
و توانمندی های مهندس��ان ایرانی، داخلی سازی 

نمود.
عالوه ب��ر ای��ن، تامین م��واد اولی��ه موردنیاز 
کارخانجات نیز از جمله اولویت های اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت که بر این اساس 
ضمن تامین این مواد از منابع داخلی، زمینه برای 
واردات م��واد اولیه مورد نی��از تولیدکنندگان که 
قابلی��ت تولید در داخل کش��ور را ندارد از محل 
تولیدات خارجی فراهم شود اما به طور قطع این 
اطمینان به تولیدکنن��دگان مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات داده می ش��ود که چنانچه بتوانند هر 
بخش از م��واد اولیه مورد نی��از کارخانجات را با 
استفاده از توان خود تامین کنند، واردات مشابه 
آن از مناب��ع خارجی ممنوع خواهد ش��د؛ اما از 
س��وی دیگر، این اطمینان هم به تولیدکنندگان 
داده خواهد ش��د که دولت مصمم است با اتخاذ 
مجموعه سیاست ها، مواد اولیه مورد نیاز آنها را از 

منابع داخلی و خارجی تامین نماید.
این تنها گوش��ه ای از اقدام��ات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ب��رای حمایت از تولیدکنندگان 
در سال جهش تولید است که امیدواریم با تداوم 
تالش ه��ای تولیدکنن��دگان و جهادگران عرصه 
تولید، صنعت و معدن کش��ور در س��ال ۱۳۹۹، 
زمینه ساز رش��د و پیش��رفت میهن اسالمی مان 

ایران باشیم.

تولید، تداوم امید
حسین�مدرس�خیابانی���

�سرپرست�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت
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خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو و 
معاون وزیر صمت اظهار داشت: نقشی که ایمیدرو 
ب��رای خود تعریف کرده، بنگاه داری نیس��ت بلکه 
جذب س��رمایه و سرمایه گذار است. به عبارت دیگر 
راس��ا اقدام به س��رمایه گذاری نمی کن��د بلکه با 
مشارکت گرفتن از شرکت های خصوصی اقدام به 
اجرای طرح های توسعه ای می کند. هم اینک بیش 
از ۸۰ درص��د از پروژه های ایمیدرو با مش��ارکت 
بخش خصوصی فعال شده و در حال اجرا هستند. 
تعداد مع��دودی از طرح ها باقی مانده که ایمیدرو 
آنها را از طریق فراخوان و جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی اجرایی خواهد کرد. این چند پروژه باقی 
مانده در حال نهایی شدن برای فراخوان هستند.

کارایی�دو�مرکز�نوآوری�در�بخش�معدن���
و�صنایع�معدنی�چیست

وی در ادامه اظهار داش��ت: در ابتدا باید یادآور 
شد که راه اندازی این مراکز، حاصل تالش جمعی 
بین ایمیدرو، مراکز علمی و دانش��گاهی و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت که در 
حال نتیجه دادن اس��ت. درواقع هدف از این امر، 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و کاهش فاصله 
بی��ن علم و عمل اس��ت تا با اس��تفاده از ظرفیت 
موجود از بومی س��ازی، توانمندسازی، خلق دانش 
ملی و تولید ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع 
معدنی حمایت ش��ود. عالوه ب��ر این حوزه معدن 
و صنایع معدنی با تغیی��رات فناورانه دنیا همگام 

ش��ود. همچنین با توس��عه مراکز نوآوری، رابطه 
دانشگاه و صنعت، تس��هیل و نهادینه می شود. با 
توسعه این رابطه عالوه بر انتفاع صنعت، دانشگاه 
نیز از خدمات علمی خود به شکل بسیار محسوس 

و ملموسی بهره مند خواهد شد.
رئی��س هیئ��ت عامل ایمی��درو اف��زود: اولویت 
ایمی��درو در ای��ن مس��یر، اس��تفاده از ظرفی��ت 
دانشگاه هاس��ت و از میان دانشگاه ها، آنهایی را که 
در ش��هرهای دارای صنایع معدنی فعال هس��تند 
مدنظ��ر ق��رار داده اس��ت. برای تحق��ق این مهم 
تاکنون، تفاهم نامه های متعددی با دانشگاه ها امضا 
کرده ایم تا از ظرفیت همه دانش��گاه ها در سراسر 

کشور استفاده کنیم.
صدور�پروانه�اکتشاف�آلبالغ��

دکتر غریب پور گفت: براس��اس مصوبات شورای 
تامین اس��تان خراس��ان ش��مالی، پروانه اکتشاف 
معدن آلبالغ به تازگی به نام ایمیدرو صادر ش��د. 
پ��س از حوادث ناگوار ناش��ی از حف��ر تونل های 
غیرمجاز برای برداش��ت ماده معدنی در محدوده 
آلبالغ از س��وی برخی افراد، شورای تامین استان 

خراسان ش��مالی، جلس��اتی برگزار کرد و در آن 
از ایمیدرو درخواس��ت کرد ب��رای انجام عملیات 
اکتش��افی و ایج��اد امنیت در منطق��ه همکاری 
کند. ایمیدرو با س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
ب��رای دریافت مجوز انجام فعالیت های اکتش��افی 
در منطق��ه جلس��ات مختلفی برگ��زار کرد که به 
موافقت نامه همکاری منجر شد. همچنین با نیروی 
انتظامی خراسان ش��مالی برای دریافت جزییات 
کامل هزینه های استقرار نیرو و حفاظت از منطقه، 
جلس��اتی برگزار و توافقات حاصل ش��د. برگزاری 
مناقصه و انتخاب مشاور اکتشافی و تحویل منطقه 
آلبالغ برای ش��روع عملیات اکتشافی توسط این 
سازمان صورت گرفت و در نهایت مشاور اکتشافی 
ای��ن معدن انتخاب ش��د. درحال حاض��ر عملیات 
شناسایی انجام ش��ده و به اتمام رسیده است. فاز 

پی جویی نیز در حال اتمام است.
اکتشاف�و�نقاط�کم�برخوردار��

در حوزه اکتشاف، ایمیدرو فعالیت های اکتشافی 
در۴۱ ناحیه کمتر توس��عه یافته را موردتوجه قرار 
داد که ۸۲ درصد شهرستان های کمتر توسعه یافته 
کشور را پوشش داده است. کل مساحت اکتشافی 
ایمی��درو و ش��رکت های زیرمجموع��ه ۶۵۱ هزار 
کیلومترمربع )۶۵ درصد مس��احت قابل اکتش��اف 
کش��ور( اس��ت تا نیمه دوم س��ال ۹۷ مس��احت 
اکتشافی کشور به ۲۵۰ هزار کیلومترمربع رسیده 

بود.

سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران یکی از مهم ترین فعاالن 
ــور است. برای بررسی مهم ترین پروژه های  و بازیگران حوزه معدن و صنایع معدنی کش
این سازمان و اطالع از برنامه های در دست اجرای آن با رئیس هیئت عامل این سازمان 

به گفتگو نشستیم. 

در�گفتگوی�صمت�با�رئیس�هیئت�عامل�ایمیدرو�مطرح�شد:

ایـمیـدرو 
در مسیـر تحقق

 اقتصاد بدون نفـت
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پاسخ این سوال 
که تشکیل ستاد بررس��ی طرح های جامع معدن 
در وزارت صم��ت به کجا رس��ید؟ اظهار داش��ت: 
درحال حاضر طرح جامع فوالد اس��ت که به طور 
سیس��تماتیک در حال اجرا، پایش و پیاده سازی 
است. از س��وی دیگر، طرح های جامع حوزه های 
م��س، آلومینی��وم، روی، گوهرس��نگ ها و ... از 
س��وی ایمیدرو و با حضور تش��کل ها و دانشگاه ها 
در حال پیگیری اس��ت و برخ��ی از آنها به نقطه 
نهایی رس��یده است. البته قرار است امسال مابقی 

طرح های جامع نهایی شوند. 
وی افزود: »اقتصاد بدون نفت« مس��یری است 
که طبق تعریف کالن از س��وی دولت انجام شده 
و در حال پیاده سازی است به گونه ای که از محل 
صادرات ح��وزه صنایع و مع��ادن ارز موردنیاز به 
منظ��ور تامین مواد اولی��ه و همچنین پروژه های 
توس��عه ای تامین شود. این امر در قالب استراتژی 
و نگاه بلندمدت دیده ش��ده و از س��وی کمیته ای 
در حال پیگیری اس��ت. در این میان صادرکننده 
و واردکننده نیازهای متقاب��ل یکدیگر را برطرف 
می کنند. شرکت های وابسته به ایمیدرو نیز البته 
نقش��ی قابل توجه در تامین ارز موردنیاز کش��ور 

دارند.
توسعه�صنایع�پایین�دستی��

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در تش��ریح بیشتر 
این موضوع گفت: ایمیدرو این سیاس��ت را به طور 
پیوسته پیگیری می کند. به این مفهوم که ضمن 
جذب س��رمایه های بخش خصوصی برای توسعه، 
اق��دام به اجرای طرح های ف��راوری در حوزه های 
مختلف معدنی می کند که نمونه مش��هود آن در 
مجتمع سنگ آهن س��نگان دیده می شود. چنین 
امری س��بب می ش��ود مواد اولیه تولی��د معادن، 
به عنوان خ��وراک در کارخانه های فراوری مصرف 
ش��ود. پس ازآن نیز کارخانه ه��ای بزرگ و صنایع 
پایین دس��تی آن را مورداس��تفاده قرار می دهند. 
ذکر این ن��کات با این هدف ب��وده که در تمامی 
مراحل و زنجیره، عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باال، 
س��هم اش��تغال داخلی از تولیدات معدنی کشور 
افزایش می یاب��د. در همین حال توس��عه صنایع 
پایین دستی، افزایش بومی س��ازی و ارتقای توان 
داخل��ی را نیز به هم��راه خواهد داش��ت. در این 
زنجیره منافع بین تمامی گروه ها توزیع می شود و 

نفع جمعی حاصل می شود.
واگ�ذاری��۸۸مح�دوده�امیدبخ�ش�ب�ه���

بخش�خصوصی

خ��داداد غریب پور درب��اره آم��ار واگذاری های 
توس��ط ایمیدرو گف��ت: عالوه بر م��وارد فوق که 
در عملکرد اکتش��اف توضیح داده ش��د، ایمیدرو 
تاکن��ون ۸۸ مح��دوده امیدبخ��ش را ب��ه بخش 
خصوصی واگذار کرده اس��ت. از سوی دیگر ۱۵۷ 
درخواس��ت پروانه اکتشاف ارائه شده و دو گواهی 
کش��ف نیز صادر شده است. امسال شرایط جذب 
سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی در معادن جدید 
با اکتشافات انجام شده فراهم شده است. سازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
ذیل اهداف توس��عه ای در بخ��ش معدن و صنایع 
معدنی، توس��عه صنعت س��نگ های قیمتی را از 
سال ۹۸ با راه اندازی کارگروه بهینه سازی صنعت 

گوهرسنگ ها آغاز کرده است.
بازارچه ه��ای  ایج��اد  گف��ت:  ادام��ه  در  وی 
ایج��اد  ص��ادرات،  تس��هیل  گوهرس��نگ ها، 
آزمایشگاه های اس��تاندارد و تخصصی سنگ های 
قیمت��ی و نیم��ه قیمتی و فعال ک��ردن معادن و 
کوچ��ک و متوس��ط گوهرس��نگ ها از مهم ترین 
موضوعاتی اس��ت ک��ه در کارگروه بهینه س��ازی 
صنعت گوهرس��نگ ها در حال بررسی است. این 
سازمان با راه اندازی ستادی متشکل از کمیته های 

اس��تراتژی، اکتش��اف قوانین و مقررات و بازار با 
عضویت انجمن های تخصصی این حوزه، برنامه ها 

را تا رسیدن به حصول نتیجه پایش می کند.
تخصص�ی��� بازارچه�ه�ای� راه�ان�دازی�

سنگ�های�قیمتی
رئی��س هیئت عام��ل ایمیدرو اظهار داش��ت: 
ایمیدرو در نخستین گام، با همکاری استانداری 
و شهرداری اصفهان، بازارچه تخصصی سنگ های 
قیمت��ی و نیمه قیمت��ی را در اصفهان راه اندازی 
کرد. بازارچه فوق در س��اختمان جهان نما ش��هر 
اصفهان راه اندازی شده و از سوی دیگر در سرای 
خیار واقع در میدان امام علی)ع( ش��هر اصفهان، 

بازارچه دیگری در حال احداث است.
از سوی دیگر تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو 
و اس��تانداری خراس��ان رضوی نیز ب��رای ایجاد 
بازارچه گوهرس��نگ ها در ش��هر مش��هد امضاء 
ش��د. قرار اس��ت طرفین با عملیاتی کردن مفاد 
این تفاهمنامه اقدام به بهینه سازی و توسعه بازار 
گوهرس��نگ ها مبتنی بر اص��ول علمی و تجاری 

کنند.
وی افزود: موضوع اصلی تفاهمنامه فوق افزایش 
مشارکت بخش خصوصی در حوزه گوهر سنگ ها 
و فراهم شدن توسعه آن در این استان به منظور 
ایجاد بازارچه گوهرس��نگ ها در مشهد و تسهیل 
ورود این نوع س��نگ ها از مرز دوغارون و افزایش 
اش��تغال و ارزش افزوده است. مقرر شده تا پایان 
پاییز امسال پایانه گوهرسنگ ها هم راستا با سند 
ملی توسعه گوهرسنگ ها ایجاد شود. در این بین 
ایمیدرو، تسهیل قوانین و مقررات را با هماهنگی 
دس��تگاه های اج��رای و دولتی و نی��ز غربالگری 
و آنومال��ی اکتش��افی گوهرس��نگ ها را برعهده 
دارد. استانداری خراس��ان رضوی نیز اقدامات و 
هماهنگ��ی الزم برای اس��تقرار بازارچه مرزی را 

انجام خواهد داد.
خ��داد غریب پور در پاس��خ این س��وال که چه 
خبر خوش��ی برای مخاطبان رس��انه م��ا دارید 
اظهار داش��ت؟ خبر خوش رش��د اشتغال است 
ک��ه ب��ا اتم��ام و راه ان��دازی طرح ه��ای مختلف 
مع��دن و صنای��ع معدن��ی در کش��ورمان ایجاد 
می شود. امسال ۲.۲ میلیارد دالر طرح راه اندازی 
می ش��ود که حاصل آن اش��تغال بیش از ۴ هزار 
نفری کش��ور اس��ت. این طرح ها به سبب اینکه 
در نقاط ک��م برخ��وردار واقع ش��ده اند،  ثمرات 
 توس��عه ای و کاه��ش فاصله طبقاتی ب��ه همراه

 دارند.

خبر خوش رشد 
اشتغال است که با 
اتمام و راه اندازی 
طرح های مختلف 

معدن و صنایع معدنی 
در کشورمان ایجاد 
می شود. امسال ۲.۲ 
میلیارد دالر طرح 

راه اندازی می شود که 
حاصل آن اشتغال بیش 

از ۴ هزار نفری در 
کشور است
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حدود ۶ ماه است که بیماری کرونا مهمان ناخوانده 
کشور است. این بیماری پیامدهای سنگینی در حوزه 
بهداشت و اقتصاد برجای گذاشته است. کرونا مشاغل 
و کس��ب وکارهای بسیاری را با چالش روبه رو کرده و 
می توان گفت که حوزه تولید و صنعت کشور بیشترین 
آس��یب را از این بیماری متحمل ش��ده است. برای 
آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی کش��ور 
با معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
ب��ه گفت وگ��و پرداختیم ک��ه در ادام��ه می خوانید. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت 
۸۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری در 
کش��ور اظهار کرد: تا پایان فروردین امسال با انعقاد 
۸۳۱۶۸ ق��رارداد واگ��ذاری زمی��ن و بهره برداری از 
۴۵۶۷۷۶ واح��د صنعت��ی و ۳۰۵۳ واح��د کارگاهی 
ب��رای ۹۲۱۵۱۱ نفر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
سراس��ر کشور اش��تغال مس��تقیم ایجاد شده است.
محس��ن صالحی نی��ا اف��زود: از مجم��وع واحدهای 
صنعت��ی ب��ه بهره ب��رداری رس��یده در ش��هرک ها 
و نواح��ی صنعت��ی کش��ور، تع��داد ۳۵۸۵۵ واح��د 
صنعتی مع��ادل ۷۸.۵ درصد با اش��تغال ۷۵۴۱۱۲ 
نف��ر و س��رمایه گذاری ۱۶۷۴۰۷۳ میلی��ارد ری��ال 
فع��ال و تع��داد ۹۸۲۱ واحد صنعتی مع��ادل ۲۱.۵ 
درصد ب��ا اش��تغال ۱۶۷۶۲۸ نفر و س��رمایه گذاری 
هس��تند. غیرفع��ال  ری��ال  میلی��ارد   ۱۹۸۹۵۹
وی اضاف��ه ک��رد: در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی 
کش��ور تعداد ۱۸۹۳۳ بنگاه خرد با س��رمایه گذاری 

۲۶۱۱۶۹ میلی��ارد ری��ال، تع��داد ۲۳۵۵۰ بن��گاه 
کوچک ب��ا س��رمایه گذاری ۷۳۳۸۴۴ میلیارد ریال، 
تع��داد ۲۱۴۶ بن��گاه متوس��ط ب��ا س��رمایه گذاری 
۳۰۵۳۲۱ میلیارد ریال و تعداد ۱۰۴۷ بنگاه بزرگ با 
سرمایه گذاری ۵۷۲۶۹۸ میلیارد ریال استقرار دارند.
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران، ادامه داد: 
همچنی��ن در بنگاه ه��ای خرد تع��داد ۹۸۳۱۶ نفر، 
بنگاه ه��ای کوچ��ک تع��داد ۴۵۱۶۰۹، بنگاه ه��ای 
متوس��ط تع��داد ۱۳۹۰۷۹ و در بنگاه ه��ای ب��زرگ 
تعداد ۲۳۲۷۳۶ نفر به کار و فعالیت اش��تغال دارند.
صالحی نی��ا تعداد واحدهای صنعت��ی به بهره برداری 
رس��یده در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی برحس��ب 
نوع صنع��ت را ش��امل گروه های فلزی ب��ا ۱۲۰۰۷ 
واحد، ش��یمیایی ب��ا ۱۰۱۲۵، غذایی و آش��امیدنی 
ب��ا ۷۷۹۱، کان��ی غیرفلزی ب��ا ۵۲۹۲، س��لولزی با 

۳۳۵۱، خدم��ات ب��ا ۳۱۲۷، نس��اجی ب��ا ۲۴۴۲ و 
ب��رق و الکترونی��ک ب��ا ۱۵۴۱ واح��د اع��الم کرد.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه درحال حاضر 
واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی 
کش��ور با چه راندمانی درحال فعالیت هستند گفت: 
از مجموع واحدهای صنعتی به بهره برداری رس��یده 
فعال، تعداد ۱۴۳۲۴ واحد صنعتی معادل ۴۰ درصد 
با اش��تغال ۲۴۴۸۵۳ نفر و سرمایه گذاری ۳۵۳۸۵۶ 
میلی��ارد ریال با ظرفیت کمت��ر از ۵۰ درصد، تعداد 
۹۴۸۱ واح��د صنعتی معادل ۳۴ درصد با اش��تغال 
۲۸۱۵۵۲ نف��ر و س��رمایه گذاری ۷۳۵۰۸۲ میلیارد 
ریال با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تعداد ۱۲۰۵۰ 
واحد صنعتی معادل ۲۶ درصد با اشتغال ۲۲۷۷۰۷ 
نف��ر و س��رمایه گذاری ۵۸۵۱۳۵ میلی��ارد ری��ال با 
ظرفیت ب��االی ۷۰ درص��د به فعالی��ت می پردازند.

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت درخصوص 
علت توقف تولید واحده��ای صنعتی به بهره برداری 
رس��یده غیرفع��ال در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی 
کش��ور عنوان ک��رد: بر اس��اس بررس��ی های انجام 
ش��ده، ۷۷ درصد واحدهای مذک��ور به علت کمبود 
نقدینگ��ی، ۱۷ درص��د ب��ه علت فق��دان ب��ازار، ۳ 
درص��د ب��ه علت اختالف ش��رکا، ۲ درص��د به علت 
تأمی��ن مواد اولی��ه و ی��ک درصد به عل��ت نقصان 
ماشین آالت از چرخه تولید خارج و غیرفعال شده اند.
صالحی نیا همچنین با اش��اره ب��ه برنامه جامع احیاء 
واحدهای صنعتی غیرفعال در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت یادآور ش��د: در س��ال گذش��ته، راه اندازی 

در�گفت�و�گوی�صمت�با�مدیرعامل�سازمان�صنایع�
کوچک�و�شهرك�های�صنعتی�ایران�مطرح�شد:

اقدامات انجام شده 
در راستای حفاظت از 
صنایع کوچك و متوسط

در�گفت�و�گوی�صمت�با�مدیرعامل�سازمان�صنایع�
کوچک�و�شهرك�های�صنعتی�ایران�مطرح�شد:

اقدامات انجام شده 
در راستای حفاظت از 
صنایع کوچك و متوسط
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مجدد ۱۳۳۴ واحد صنعتی در دس��تور کار سازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران قرار 
داش��ت که عملکرد این س��ازمان باعث شد فراتر از 
برنامه پیش بینی ش��ده، تعداد ۱۴۴۴ واحد غیرفعال 
ب��ا ۱۰۸ درصد رش��د به چرخ��ه تولی��د بازگردند.

وی اف��زود: بهتری��ن عملک��رد در راه ان��دازی مجدد 
واحدهای صنعتی غیرفعال در س��ال گذشته مربوط 
به اس��تان های آذربایجان غربی، تهران و خوزستان و 
بدترین عملکرد مربوط به استان های ایالم، سیستان 
و بلوچس��تان و کهگیلوی��ه و بویراحمد بوده اس��ت.
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران درباره این که آیا 
در امس��ال باوجود ویروس کرونا می توان شاهد این 
بود که روند احیاء واحدهای صنعتی ادامه پیدا کند، 
تصریح کرد: در امس��ال هدف  گذاری ما این است که 
یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی غیرفعال مس��تقر در 
ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی و ۳۰۰ واحد غیرفعال 
خارج آن فعال ش��ود؛ هرچند که برای برگشت آنها 
به فضای اقتصادی نیاز به منابع مالی الزم نیز داریم.
صالحی نی��ا ب��ا بیان این ک��ه واحده��ای صنعتی که 
تعطیل شده بودند، شناس��ایی شدند و هدف گذاری 
الزم ب��رای آنه��ا صورت گرفته اس��ت، گف��ت: قرار 
اس��ت تس��هیالتی در قالب اعطای »کمک های فنی 
و اعتب��اری« ی��ا »بازس��ازی و نوس��ازی صنایع« در 
اختیار واحدهای تعطیل ش��ده ق��رار گیرد. عالوه بر 
ای��ن از طری��ق عارضه یابی واحده��ای صنعتی، ارائه 
خدمات مشاوره، تأمین نیازها و رفع مشکالت آن ها، 
برگزاری دوره های آموزشی و تورهای صنعتی نسبت 
به فعال  سازی مجدد آنها اقداماتی انجام خواهد شد.

صنای�ع�کوچ�ک�و�متوس�ط؛�کووی�د���۱۹و���
تداوم�امید

محس��ن صالحي نیا، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تج��ارت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ارتباط 
با نقش و اهمیت بنگاه های خرد و کوچک در اقتصاد 
کشورها گفت: اکوسیستم کسب وکار همواره متاثر از 
شاخص هایی اس��ت که هریک به نوبه خود می توانند 
زمین��ه این فضا را بهبود ببخش��ند یا اثری منفی بر 
آن داش��ته باش��ند. امروزه نقش بنگاه های کوچک و 
متوس��ط )SMEs( تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورها و 
تولید ناخالص داخلی )GDP( آنها دارد که البته این 
تاثیر در کش��ورهای درحال توس��عه، جایگاه ویژه ای 
دارد. در ایران نیز نقش این بنگاه ها بسیار قابل توجه 
اس��ت. در کنار SMEها نقش مش��اغل خدماتی نیز 
چه در نرخ مش��ارکت اقتصادی و چه در س��هم این 

گروه در اشتغال کشور بر کسی پوشیده نیست.
ش�وکی�بی�س�ابقه�برای�واحده�ای�صنعتی���

کوچک
وی در تش��ریح بیش��تر این موضوع گفت: از سوی 
دیگر همگ��ی مطلعیم که واحدهای صنعتی کوچک 
و متوس��ط ایران به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا 
از یک سو و همچنین اپیدمی ویروس کووید � ۱۹ از 
سوی دیگر، با ش��وک بی سابقه ای مواجه شده است. 
این حادثه که خارج از اختیار ما و بنگاه های اقتصادی 
کش��ورمان ب��وده اس��ت نه تنه��ا غیرقابل پیش بینی 
بلک��ه غیرقابل اجتناب نیز بوده اس��ت. بس��یاری از 
مش��تریان نهایی در زنجیره ارزش )vca(  واحدهای 
MSME’s، واحده��ای صنف��ی بوده اند که به دلیل 
ال��زام به تعطیلی در ایام پایانی س��ال، امکان فروش 

نداشته اند.
برنامه�ای�برای�کاهش�اثرات�کرونا�بر�صنایع���

کوچک
وی افزود: ش��رایط خاص اقتصاد کش��ور در س��ال 
۱۳۹۸ و مشکالت ناشي از ش��یوع کرونا ویروس در 
پایان سال منجر به عدم توان بنگاه هاي اقتصادي در 
فروش کاالهای خ��ود و در نتیجه عدم امکان ایفای 
تعهدات و پرداخت بدهی شان به شرکت های پخش و 
به تبع آن تولیدکنندگان شد. این معضل به نوبه خود 
به معضل بزرگ تولیدکنن��دگان و کاهش موجودی 
س��رمایه در گردش و ایفای تعهدات تولیدکنندگان 
نس��بت به طرف های تجاری ش��ان خواه��د انجامید. 
از س��وی دیگر، نظر به تأثی��ر عوامل فوق در کاهش 
درآمده��ای دولت و محدودیت های بودجه ای س��ال 
۱۳۹۹، با ش��رایط خ��اص و پیچی��ده اي در اقتصاد 
ایران مواجه هس��تیم. دولت امکان حمایت کامل از 
MSME’s را ن��دارد، لذا با توجه به ش��رایط موجود 

 امروزه نقش بنگاه های 
کوچك و متوسط 
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می بایست برنامه ای مدون برای کاهش اثرات کووید 
� ۱۹ بر صنایع کوچک و متوسط ایران تدوین نمود.

صالحي نی��ا در ادام��ه تصریح کرد: بدیهی اس��ت 
باید بپذیریم که این مهمان ناخوانده، در س��ال آتی 
شمس��ی نیز اثرات خود را بر کسب وکارهای مختلف 
خواهد گذاشت و لذا می بایست از هم اکنون آمادگی 
اتخاذ تصمیمات به هنگام و درس��ت برای سال آتی 
را نیز داشته باشیم. هرچند به دلیل ناشناخته بودن 
کووید � ۱۹، اس��تفاده از روندها )Trends( و وقایع 
)Events( برای این ویروس تا حد زیادی ناآشناست 
اما سیاست کلی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران بهره گیری از موارد مشابه در کشورهای 
مختلف است که ما را در اتخاذ تصمیمات منطقی تر 
ب��ا هدف حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط یاری 

می رساند.
کاه�ش�تقاض�ا�ب�رای�محص�والت�و�مش�کل���

تأمین�نقدینگی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت 
به این که ش��یوع ویروس کووی��د ۱۹ منجر به رکود 
اقتص��ادی خواهد ش��د، کاهش ق��درت خرید باعث 
کاهش مص��رف و تقاضا برای محصوالت ش��ده و با 
احتمال زیاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با مشکل بازار 
و به تبع آن ع��دم نقدینگی کافی برخوردار خواهند 

بود.
چالش�صادرات�محصوالت��

محسن صالحی نیا در ادامه گفت: با عنایت به وضع 
مالحظات و اس��تانداردهای بهداش��تی خاص در پی 
ش��یوع ویروس کووید ۱۹ توس��ط کشورها، صادرات 
محصوالت به خصوص محصوالت غذایی و بهداشتی 
به برخی از کشورها بسیار سخت و به برخی دیگر از 
کش��ورها احتماالً با فرآین��دی طوالنی همراه خواهد 
شد. از سوی دیگر، تحریم های بین المللي سبب شده 
است فعالیت های اقتصادی صادراتی صنایع کوچک و 
متوسط با مشکل مواجه و به تبع آن، زندگی کارگران 

و فعاالن صنعت در تنگنا قرار گیرد. 
رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران اظهار داش��ت: 

با عنای��ت به ابالغ پروتکل های بهداش��تی در زمینه 
فعالیت واحدهای صنعتی از طریق وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کي و ضرورت رعایت آن براي 
حفظ س��المت کارگران و مردم، در حال حاضر یکی 
از دغدغه ه��ای مدی��ران واحدهای صنعت��ی، تامین 
نیازهای بهداشتی کارگران این واحدهاست. مدیریت 
مجموعه های تولیدی ب��ا رعایت پروتکل های ابالغی 
منج��ر به افزای��ش هزینه های جانبی تولید ش��ده و 
کارایی تولی��د نیز کاهش یافته اس��ت؛ لذا بعضی از 
واحده��ای تولی��دي ناچ��ار به اعمال سیاس��ت های 
انقباضی گش��ته اند. همچنین دورکاری در واحدهای 
صنعتی س��بب پایین آمدن راندمان تولید ش��ده که 
همگی باعث ایجاد فشار بر صنایع کوچک و متوسط 

شده است.
اقدامات�انجام�ش�ده�در�راستای�حفاظت�از���

صنایع�کوچک�و�متوسط�
رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در ارتباط با 
مهم ترین اقدامات حمایتی به عمل آمده توسط این 
س��ازمان گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزاری جلسات 
ویدئ��و کنفران��س و احصاء پیش��نهادات با همکاری 
صاحب نظران، اس��اتید دانش��گاه و فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصی به صاحبان کس��ب وکارها در جهت 
کاه��ش تاثیرات مخ��رب این پاندومی می باش��د. با 
برگ��زاری رویدادهای اینترنت��ی و همکاری بی نظیر 
صنعتگ��ران ایران در این ویدئ��و کنفرانس ها، ضمن 
برشمردن خس��ارات احتمالی این پاندمی، نسبت به 
تدوین برنامه ها، استراتژی ها و چشم انداز پیش روی 

صنعت ایران اقدام شده است.
وی افزود: ترویج نگاه انتظار آینده نگر و تغییرمحور، 
بررس��ی تبع��ات کرون��ا و فرصت ه��ای پیش آمده، 
فرصت های به وج��ود آمده از تغییر رفتار مش��تری، 
شناس��ایی روندها، شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای 
کس��ب وکار و اصالح آن، رفتارشناس��ی مشتری در 
نقاط��ی که ش��یوع کرون��ا خاتمه پیدا کرده اس��ت، 
بررس��ی و الگوبرداری برای فعاالن صنعت، شناسایی 

مدیران ش��رکت های بی پروا و بررس��ی فعالیت های 
آنان و بررس��ی تأثیر فعالیت این ش��رکت ها و انجام 
فرآیندهای مؤثر آنان، بررس��ی فعالیت های داخلی 
سازمان و تسهیل ش��رایط، اصالح استراتژی منابع 
انسانی سازمانی و انجام مسئولیت اجتماعی، تشویق 
صنایع کوچک و متوس��ط به تدوین سیس��تم های 
کنترل��ی و تش��ویقی ب��راي دورکاری )ب��ا توجه به 
چش��م انداز فعلی کووی��د ۱۹ و دورکاری در بازه ۳ 
ت��ا ۶ ماه��ه(، ترغیب صنایع کوچک و متوس��ط به 
ایج��اد وب س��ایت و کمپین ه��ای بازاریابی آنالین 
)پیش فروش محصوالت آتی با تخفیف های مناسب( 
و تقویت تجارت الکترونیکی، مدیریت فروشگاه های 
مجازی و در نهای��ت حفظ امید صنعتگران ازجمله 
مهم تری��ن برنامه های س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران در زم��ان پاندمی بوده 
که مورد استقبال واحدهای صنعتی نیز قرار گرفته 

است.
تسهیل�شرایط�برای�جامعه�صنایع�کوچک��

وی افزود: س��ازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعت��ي ای��ران همچنین ب��ا هدف مس��اعدت به 
س��رمایه گذاران واحدهای تولی��دی، نحوه پرداخت 
اقساط حق بهره برداري اراضي در شهرک ها و نواحي 
صنعت��ي تابعه خود را تس��هیل و ش��رایط واگذاري 
زمین را بر اس��اس دس��تورالعمل بهره برداري سال 
گذش��ته تمدید نمود تا در حد توان و امکانات مالي 
خود یاري گر جامعه صنایع کوچک و متوسط کشور 
باشد. سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
ایران و ش��رکت هاي اس��تاني تابعه آن اکنون با دارا 
بودن ۵۰۰ شهرک و ۳۲۱ ناحیه صنعتی و ۳ منطقه 
وی��ژه اقتصادي در حال بهره برداری، ۶۵ ش��هرک و 
ناحیه صنعت��ی تخصصي، ۶ ش��هرک فناوری، ۳۸ 
مرک��ز خدمات فن��اوری و کس��ب وکار، دو مجتمع 
فناوری اطالعات و خدم��ات نرم افزاري، ۸۳ هزار و 
۱۶۸ ق��رارداد منعقده و بهره ب��رداری از ۴۵ هزار و 
۶۶۲ واح��د صنعتی و ۳ هزار و ۵۳ واحد کارگاهي، 
موجبات اش��تغال مستقیم ۹۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر را 

در سراسر کشور فراهم کرده است.



دهم تیرماه

29

صنعت و معدن
 بر مدار 

برنامه محوری 

صنعت و معدن
 بر مدار 

برنامه محوری 

تولید در شکل گیری اقتصاد نقش مهمی داشته 
و با افزایش تولید، س��ایر س��طوح نی��ز به حرکت 

درآمده و پویا خواهند شد. 
به این منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
تعیین ش��عار امسال، تحت عنوان »جهش تولید« 
که نه تنها یک جریان و بلکه یک راهبرد می باشد 
در نظ��ر دارد تا با توج��ه به بازار ب��زرگ داخلی، 
بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی 
برای تامین نیازهای این بازار از همه ظرفیت های 
خود به��ره جویند و تولیدات خ��ود را به حداکثر 

میزان ممکن برسانند. 
جهش تولید این ام��کان را فراهم می نماید تا با 
جایگزینی واردات با تعمیق ساخت داخل، تمرکز 
بر نوآوری و توس��عه فن��اوری و تولید محصوالت 
صادرات گرا، س��طح اشتغال کش��ور که به واسطه 
شیوع کرونا ویروس آسیب خواهد دید، ترمیم شود 
و ضمن بهره برداری کامل از زیرساخت های ایجاد 
شده نسبت به ایجاد، توسعه و تکمیل زیرساخت ها 

نیز اقدام الزم را به  عمل آورد. 
رم��ز اصلی تحقق جهش تولید در کش��ور توجه 
ب��ه تمامی زنجیره ها اع��م از زنجیره ارزش صنایع 
پیشران، تولید، تامین مالی و غیره در فعالیت های 

اقتصادی است.
 همچنین برای اجرایی ش��دن جهش تولید باید 
در موازن��ه اقتصادی، هم ب��ه طرف عرضه و هم به 
طرف تقاضا توجه شود که این مهم، سیاست های 
تحری��ک تقاضا را طلب می نمای��د. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با داش��تن س��هم باالی در اقتصاد 
و اش��تغال کش��ور در س��ال های اخیر و به ویژه در 
۱۳۹۸ ت��الش نموده تا ضمن تامین نیاز کش��ور، 
نق��ش مهمی در کاهش واردات و افزایش صادرات 

داشته باشد. 
امس��ال ب��رای تحق��ق ش��عار جه��ش تولید ۴ 
جهت گیری اصلی، هفت محور و ۴۰ پروژه طراحی 
گردیده که بتواند این ش��عار را با همکاری س��ایر 
دس��تگاه های مرتب��ط و بخ��ش خصوصی محقق 

نماید.
مهم تری��ن جهت گیری وزارتخانه در س��ال ۹۹، 
جهش تولید با تمرکز بر صنایع پیشران و منتخب، 
توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی و مدیری��ت واردات، 
تکمیل طرح ه��ا و پروژه های نیمه تم��ام و تنظیم 

بازار با بهره گیری از شیوه های نوین است.
 هف��ت محوری که امس��ال به دنب��ال عملیاتی 
کردن آنها هس��تیم عبارت اند از: توس��عه تولید و 
تعمیق س��اخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی و 
مدیریت واردات، توسعه معادن و صنایع معدنی با 
اجرای نقشه راه، توسعه فناوری و بهبود بهره وری 
در بخش، مدیریت بازار و س��اماندهی لجس��تیک 
تجاری، بهبود فضای کس��ب وکار مرتبط با بخش 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و تامی��ن منابع مالی و 
توسعه س��رمایه گذاری می باش��د که برای اجرایی 
شدن آن تقسیم کار بین سازمان ها و معاونت های 
وزارتخانه، انجام شده و این برنامه ها به طور منظم، 

رصد و پایش می شود.

دکتر�سعید�زرندی���

�معاون�طرح�و�برنامه�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت
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ش��ورای عالی فرهنگ��ی برای بزرگداش��ت یک 
موضوع که در س��طح ملی، اهمیت دارد روزهایی 
تعیی��ن می کند. به همین منظ��ور روز ۱۰ تیر در 
تقویم کش��ورمان به ن��ام روز ملی صنعت و معدن 

نامگذاری شده است.
 موتور توس��عه هر کشور بر اساس تولید ملی آن 
سرزمین شکل می گیرد و این تولید ملی است که 
می تواند س��ایر بخش ها را در کنار خود به حرکت 
درآورد. خدم��ات، صادرات، خوداتکایی، تاب آوری، 
حفظ ارزش افزوده که مبتنی بر تولید هس��تند نیز 
از مقوله هایی به شمار می روند که با بحث تولید در 

هر کشوری منطبق هستند.
در بیش��تر سیاس��ت های کالن کش��ور مانن��د 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی و حمایت از سرمایه گذاری، اهمیت 
تولید و بخش صنعت و معدن بیش ازپیش ملموس 

است.
همچنین در نامگذاری های سال های اخیر توسط 
مق��ام معظم رهبری نیز عمدت��اً موضوعات مربوط 
به تولید و صنعت کش��ور مدنظر قرار داده شده که 

این امر به نوبه خود اهمیت مقوله تولید را نش��ان 
می دهد.

 این روز یک روز نمادین اس��ت و سعی می شود 
ک��ه در آن، از واحده��ای پیش��تاز و برتری که در 
رشته فعالیت های مختلف توسط کارگروه مربوطه 
انتخاب می ش��وند تقدیر و تشکر به عمل آید و به 
جامعه معرفی  ش��وند. امس��ال نیز همانند سنوات 
گذشته و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی، این 
مراس��م برگزار و واحده��ای نمونه معرفی خواهند 

شد.
 امروزه تولید بسیاری از کاالها در کشور به دلیل 
تولید و توجیه فنی و اقتصادی اهمیت دارد؛ بنابراین 
با توجه ب��ه افزایش نرخ ارزی که در این س��ال ها 
اتفاق افتاده اهمیت خوداتکایی و استقالل صنعتی 
و تغییر جهت تولی��دات صنعتی از مونتاژکاری به 
نوآوری، مقوله بس��یار پراهمیتی اس��ت؛ لذا بحث 
نهضت س��اخت داخل که س��ال گذشته در وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت مطرح ش��د و در قالب 
بهم رسانی نیازمندی ها و توانمندی های بین بخش 
صنعت توس��عه پیدا کرد امسال نیز در دستور کار 

معاونت صنایع وزارت صمت قرار دارد.
ب��ه منظ��ور افزای��ش عم��ق س��اخت داخ��ل و 
به کارگی��ری تمام ظرفیت های مل��ی برای عبور از 
مس��یری که درحال حاضر وجود دارد و همچنین 
تامین نیازهای صنعتی کشور نیازمند به کارگیری 
هم��ه حلقه ه��ا و زنجیره ها از جمله ش��رکت های 
دانش بنی��ان، افراد و ظرفیت های فنی مهندس��ی 
کش��ور به منظور طراحی تولید و تجاری س��ازی، 
نمونه س��ازی و تولید انبوه محصوالتی هستیم که 
باید در کش��ور تامین و تولید شوند. تامین و تولید 
می تواند نیاز ما را مرتفع کرده و در بخش دیگر نیز 
موجب توسعه صادرات شده و همچنین ضمن رفع 
نیازهای کش��ورهای همس��ایه موجب صرفه جویی 
ارزی نیز ش��ود. افزایش تولید منجر به ارزآوری در 

این بخش خواهد شد.
لذا مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه داشت 
بحث مدیریت واردات، توس��عه صادرات و افزایش 
عمق س��اخت داخل اس��ت که ج��زو رویکردها و 
محورهای اصل��ی وزارت صنعت معدن تجارت در 

سال ۱۳۹۹ اعالم شده است.

مدیریت واردات،
 توسعه صادرات و

 افزایش عمق ساخت
مهدی�صادقی�نیارکی��

 معاون�امور�صنایع�وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت:�
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فرصتی برای
 بخش خصوصی و دولتی

برات�قبادیان�-�معاون�آموزش،�پژوهش�و�فناوری�وزارت�صمت��

 دهم تیرماه در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی روز صنعت و معدن نام گذاری شده 
اس��ت. هرسال طی مراسم باشکوهی این روز گرامی 
داشته می شود. اختصاص این روز به صنعت و معدن، 
فرصت مناسبی برای بزرگداشت موتور محرکه بخش 
مهم��ی از اقتصاد ایران را فراهم کرده اس��ت. بدون 
شک قدردانی از تالش ها ر و کوشش های تالشگران 
عرصه صنعت، معدن و تجارت و کار و تولید در این 
روز حداقل  کاری اس��ت که مسئوالن این بخش از 

اقتصاد الزم است توجه ویژه ای بدان داشته باشند.
امروزه بخش صنعت، مع��دن و تجارت که متولی 
آن وزارت صمت اس��ت، حداقل یک س��وم از اقتصاد 
ای��ران را تصدی گ��ری می کند. بدون ش��ک بخش 
صنع��ت و مع��دن به عنوان زیرس��اختهای توس��عه 
متوازن و زیربنایی کش��ور از اهمی��ت فوق العاده ای 
در رش��د اقتصادی کش��ور برخوردار بوده و بنابراین 
نگاهی راهبردی، هوش��مندانه  و اندیشمندانه به آن 
بس��یار کلیدی و حیاتی اس��ت. این بخش به عنوان 
عامل مولد اش��تغال پایدار، تولید ثروت و حرکت به 
سوی توسعه  پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و 
درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد. بخش صنعت 
و معدن پیش��ران سایر بخش های صنعتی کشور نیز 

محسوب می شود.
هرس��اله در روز دهم تیرماه برای بزرگداشت این 
روز و تقدیر و تش��کر از فعالین این بخش مراس��می 
در تهران و اس��تان ها برگزار شده و دست اندرکاران 
و متولی��ان دولت��ی و خصوص��ی، به وی��ژه نهادها و 
تش��کل های غیردولتی در آن مراسم به همفکری و 
ارزیابی تالش های یک سال گذشته خود می پردازند. 
روز صنعت و معدن فرصت بی نظیری را برای هر دو 
بخش دولتی و خصوص��ی فراهم می کند تا در کنار 
هم و با یکپارچگی، اتحاد و همدلی؛ عملکرد یک ساله 
خود را به نمایش گذاشته و به ارزیابی  نقاط مثبت و 

منفی و نقاط قوت و ضعف خود بپردازند. 
در دنی��ای رو به تحول و تغییرات س��ریع صنعتی 
و رقابت��ی ام��روز، الزم اس��ت در ی��ک  روز خاص، 

متولی��ان این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کش��ور 
کن��ار هم جم��ع ش��وند و به ص��ورت واقع بینانه به 
تغییرات و تحوالت درونی و پیرامونی، نگاهی عمیق 
و عالمانه بیندازند و هم راه رفته و هم مس��یر نرفته 
و پی��ش رو را به ص��ورت واقع بینانه وارس��ی کنند. 
نقاط ضعف را در برنامه ه��ای پیش رو به نقاط قوت 
تبدیل کنند و نیز فاصله خود را با رقبای بین المللی  
بس��نجند و برای جبران عقب ماندگی ها برنامه ریزی 

و تالش کنند.
از تح��والت جهان��ی در بخ��ش اقتصاد ب��ه تغییر 
پارادای��م از اقتصاد منبع محور ب��ه اقتصاد دانش پایه  
را می ت��وان بس��یار با اهمیت تلقی ک��رد. در ارتباط 
ب��ه تغییر رویکرد اقتص��ادی و بروز و ظهور تحوالت 
ش��گرف و علم��ی اقتصادی ب��ه لح��اظ رهیافتهای 
جدی��د می توان ب��ه اصطالحات جدید اش��اره کرد. 
در س��الهای اخیر اصطالحات جدیدی وارد فرهنگ 
اقتصادی و صنعتی جهان شده است که ما در ایران 
نیز نمی توانیم نس��بت ب��ه این تح��والت بی تفاوت 
باش��یم چراکه اگر در این راستا حرکت نکنیم و دیر 
بجنبیم، ممکن اس��ت با فاصل��ه گرفتن از تحوالت، 

چنان فاصله و ش��کافی  را تجربه کنیم که در آینده 
جبران آن برایمان غیرممکن ش��ود. توسعه متوازن 
و پای��دار و اقتصاد چرخش��ی و یا اقتصاد گردش��ی،  
ازجمله مفاهیم جدیدی است که فعاالن  بخش های 
اقتص��ادی در ایران به صورت ع��ام و بخش صنعت 
و مع��دن به صورت خاص الزم اس��ت نس��بت به آن 
بی تفاوت نباش��ند. صنعت هوش��مند، صنعت سبز، 
تولید ب��دون کارخانه و تولید دیجیت��ال از مفاهیم 
جدی��د دیگری هس��تند که در دنی��ای جدید و در 
پرتو انق��الب صنعتی چهارم در دو دهه اخیر مطرح 
ش��ده اند و در دنیای پیچیده و رقابت��ی امروز برای 
اینک��ه ما نیز از قافله صنعت��ی جهانی عقب نیفتیم  
ضرورت دارد هم در برنامه ریزی و هم در اجرا به این 

مفاهیم، توجه ویژه داشته باشیم.
حوزه های جدید علم و فناوری، جهان اقتصادی و 
صنعتی جدیدی را ش��کل خواهد داد که بی توجهی 
به آن بس��یار زیان بار  و جبران ناپذیر است. سونامی 
انقالب صنعت��ی چهارم، کش��ورها را در عرصه های 
اقتص��ادی و صنعتی برای تولی��د محصوالت ازنظر 
کمی و کیف��ی وارد عرصه جدیدی از رقابت خواهد 
کرد که بهترین فرصت برای پرداختن به آن در ایران 

در روز ملی صنعت و معدن است.
تحوالت علمی و همپوش��انی عل��وم به ویژه علوم 
جدی��د مانند نان��و فن��اوری، بیوفن��اوری، فناوری 
اطالع��ات و علوم ش��ناختی از یک س��و و حوزه ای 
تاثیرگذار انقالب صنعتی چهارم مانند اینترنت اشیا، 
داده های کالن، خوش مصنوعی و ... از س��وی دیگر 
کش��ورها را از نظر تولیدات صنعتی در جهان آینده 
وارد چالش های��ی خواهد کرد که بهترین موقعیت و 
بهتری��ن فرصت برای یادآوری و پرداختن به آنها در 

روز ملی صنعت و معدن است.
ازای��ن رو ب��رای ارزیاب��ی فعالیته��ای یک س��ال 
گذش��ته در این بخش و ساماندهی امور مختلف در 
حرکت های آینده،  اهمیت نام گذاری و بزرگداش��ت 
ای��ن روز  در حی��ات اقتصاد صنعتی کش��ور  هرروز 

بیش از گذشته عیان می شود.

اصطالحات جدیدی 
وارد فرهنگ اقتصادی 
و صنعتی جهان شده 

است که ما در ایران نیز 
نمی توانیم نسبت به این 
تحوالت بی تفاوت باشیم 
چراکه اگر در این راستا 

حرکت نکنیم و دیر 
بجنبیم، ممکن است در 
آینده جبران آن برایمان 

غیرممکن شود
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جهش�در�ظرفیت�سازی،�تولید�و�اکتشاف��
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمیدرو( در 
راستای وظایف تعیین شده ذیِل سیاست های کالن کشور، امسال نیز همچون 
س��ال های گذش��ته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، ۲.۲ میلیارد دالر 
طرح را با مش��ارکت بخش خصوصی در مدار تولید قرار می دهد که زمینه ساز 
ایجاد ۴ هزار ش��غل مستقیم در نقاط مختلف کش��ور به ویژه مناطق محروم 
خواهد ش��د. این اقدام��ات در حالی صورت می گیرد که کاهش وابس��تگی به 
نفت، انتظارات از نقش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را باال برده اس��ت. در 
این میان ایمیدرو سیاست های جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توسعه 

بومی سازی قرار داده است.
عالوه بر هدفگذاری افزایش س��هم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص 
داخلی و صادرات، » رونق اش��تغال« از جمله عواملی محس��وب می ش��ود که 
بیش ازپیش نیاز امروز کش��ور است. بیش از ۹۰ درصد معادن کشور در شعاع 
۲۰ کیلومتری روس��تاها قرار دارد. در این راستا ایمیدرو برنامه توسعه متوازن 
و محرومیت زدایی در مناطق غیر برخوردار )با تعریف طرح های توسعه ای( که 
یکی از مقوله های مهم کشور محسوب می شود را به همراه شرکت های معدن 

و صنایع معدنی اجرایی کرده است. 
ارزآوری�و�افزایش�سهم�اقتصاد�معدن�در�صادرات�غیرنفتی��

از س��وی دیگ��ر قابلیت ارزآوری و توس��عه صادرات غیرنفت��ی یکی دیگر از 
رویکرده��ای کالن دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو به ش��مار 
می رود و در این زمینه س��هم ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات 

غیرنفتی از ۲۰ به ۳۳ درصد افزایش یافته است.
ای��ن جهش صادراتی موجب ش��ده تا این حوزه اثرگ��ذار در اقتصاد، قابلیت 
تامین نیازهای بخش گسترده ای از صنایع داخلی و کمک به استقالل صنعتی 
کش��ور را داش��ته باشد. این مهم در س��ایه افزایش حضور بخش خصوصی در 
اقتصاد ملی که ذیل برنامه های توسعه ای کشور آمده است، به عنوان یک اصل 
در ایمیدرو موردتوجه اس��ت که مش��ارکت این سازمان و بخش خصوصی در 

بسیاری از پروژه ها گواه این مدعا است. 
بهره�برداری�از��۳.۲میلیارد�دالر�طرح�در�سال����۹۸

عملکرد کالن ایمیدرو در توس��عه و تکمیل طرح های بخش معدن و صنایع 
معدنی موجب شد تا در سال ۹۸، حدود ۳.۲ میلیارد دالر طرح به بهره برداری 
برس��د. این دس��تاورد در حالی محقق شد که کش��ور در وضعیت تحریم های 

بی سابقه قرار دارد. 

ایمیدرو�به�مناسب�روز�صنعت�و�معدن�گزارش�می�دهد؛

همگرایی ایمیدرو و بخش خصوصی 
در توسعه معدن و صنایع معدنی
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اشتغال�زایی��۴۱۰۰نفر�در�سال���۹۹
افتتاح ۲.۲ میلیارد دالر طرح در سال ۹۹ با اشتغال مستقیم ۴۱۰۰ نفر و 

۱۵ هزار نفر به طور غیرمس��تقیم، هدفگذاری شده است. همچنین عالوه بر 
هدفگذاری فوق، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای بستر کمک به افتتاح 

یک میلیارد دالر طرح بخش خصوصی در سال ۹۹ را فراهم خواهد کرد. 
ایمیدرو همچنین در راس��تای اس��تراتژی توانمندسازی، از ۱۰۸ شهرستان 
کمتر توسعه یافته کش��ورمان، در ۸۲ شهرستان سرمایه گذاری کرده است که 

۴۴ درصد شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور را شامل می شود. 
توسعه�اکتشافات؛�تضمینی�برای�جهش�تولید��

در ح��وزه اکتش��اف، ایمی��درو فعالیت ه��ای اکتش��افی در ۴۱ ناحیه کمتر 
توس��عه یافته را موردتوجه قرار داد که ۸۲ درصد شهرس��تان های کمترتوسعه 

یافته کشور را پوشش داده است. 
ت��ا پایان نیمه نخس��ت س��ال ۹۷، ایمی��درو ۲۵۰ ه��زار کیلومترمربع کار 
اکتش��افی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان س��ال ۹۸، معادل ۴۰۰ 
هزار کیلومترمربع به پهنه های اکتشافی افزوده شد. درحال حاضر کل مساحت 
اکتش��افی ایمیدرو و ش��رکت های زیرمجموعه ۶۵۰ ه��زار کیلومترمربع  )۶۵ 

درصد مساحت قابل اکتشاف کشور( است.
ایمیدرو، عالوه بر این به س��بب نیازهای کش��ور به مواد معدنی، اکتشافات 

عمقی را در دستور کار قرار داده است.
احیای�معادن�کوچک�و�متوسط�با�مشارکت�بخش�خصوصی���

طرح فعال س��ازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف 
فعال س��ازی معادن بخش خصوصی که به دلیل ش��رایط داخلی یا بین المللی 
نیمه فعال و یا تعطیل شده اند از آذرماه سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ با راهبری 
ایمیدرو و توس��ط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )از زیرمجموعه های 

ایمیدرو( عملیاتی شد. 
معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی )۹۸ درصد از تعداد کل معادن 
کش��ور(، اشتغال زایی )۸۵ درصد از سهم اش��تغال معادن کشور( و تولید )۶۵ 
درصد از س��هم تولیدات معدنی کش��ور( دارای اهمیت هستند و می توانند در 
ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی 

ایفا کنند.
ب��ا اج��رای این طرح تا پایان س��ال گذش��ته، ۱۴۶مع��دن در مناطق کمتر 

توسعه یافته احیا شده است. 
در ادام��ه اج��رای برنامه های مرتبط با فعال س��ازی این گونه مع��ادن، احیای ۲۰۰ 
معدن و احداث ۲۵ واحد فرآوری در س��ال ۹۹ هدفگذاری ش��ده اس��ت. عملکرد تا 
اردیبهشت ۹۹ نش��ان می دهد که بررسی ۲۱۸۳ معدن در قالب ۳۷۵ پروژه انجام و 

اقدام کلینیکی بر روی ۱۰۵۸ معدن عملیاتی شده است. 

رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاه های بزرگ معدنی و صنایع معدنی توسط ایمیدرو
آمارها حاکی اس��ت، می��زان تولید محصوالتی همچون ش��مش طال، آهن 
اس��فنجی، محصوالت فوالدی، شمش فوالد، کنس��انتره آهن و کاتد مس در 

شرکت های بزرگ، طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است. 

نام محصول
تولید سال۹۸ 

)هزار تن(
تولید سال ۹۷

)هزار تن(
درصد رشد 

۴ درصد۴۷۳۰۶۴۵۴۸۴کنسانتره آهن

۷ درصد۲۷۰۳۶۲۵۲۵۳آهن اسفنجی

۵ درصد۲۰۲۲۶۱۹۳۴۴شمش فوالد

۶ درصد۱۳۳۷۸۱۲۵۸۶محصول فوالدی

-۱۱۷۰۱۱۷۴کنسانتره مس

۱ درصد۲۵۰۲۴۷کاتد مس

۱۳ درصد۱۱۲۸۱۰۰۱شمش طال )کیلوگرم(

به رغم محدودیت های حاکم در داخل کش��ور )تحریم های بی سابقه( و جهان 
)بیماری کرونا(، طی ۲ ماهه امسال همچنان )طبق جدول( تولید شرکت های 
ب��زرگ ادامه دارد و خان��واده معدن و صنایع معدنی محدودیت ها را به فرصت 

تبدیل کرده اند. 

تولید ۲ ماهه اول سال ۹۹- تننام محصول

۴۱،۶۹۹پودر آلومینا

۳۹،۷۵۲شمش آلومینیوم 

۴،۵۵۸،۶۷۴آهن اسفنجی

۲،۷۰۶،۵۱۸شمش فوالد

۱،۵۴۳،۳۷۴محصول فوالدی

۲۰۹،۴۵۰کنسانتره مس

۶۱،۶۴۹آند مس

۴۳،۱۸۸کاتد مس

۱۲۱،۳۲۳سرب و روی 
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افزایش�سرمایه�شرکت�ها���
ب��ا توجه به نیاز مالی ش��رکت های ب��زرگ در تعریف طرح های توس��عه ای، 
ایمیدرو اس��تراتژی افزایش سرمایه ش��رکت ها از محل سود انباشته را از سال 
گذش��ته کلید زد و امس��ال هم ش��رکت هایی همچون مبارکه، مس، گل گهر، 
چادرملو و ... این راهبرد را عملیاتی خواهند کرد. این رویکرد به منظور تکمیل 
راه اندازی طرح های توسعه ای شرکت ها و با هدف »جهش تولید« اجرا می شود. 
 بر این اس��اس امس��ال مبارکه و مس هرکدام ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان، گل 
گهر ۵۲۰۰ میلیارد تومان، چادرملو ۱۲۰۰ میلیارد تومان و خوزس��تان ۱۳۰۰ 

میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت.
برنامه�رشد�تولید�انواع�محصوالت�در�سال����۹۹

اهداف موردتوجه در س��ال »جهش تولید« گویای این اس��ت که تولید انواع 
محصوالت در س��ال ۹۹ نس��بت به س��ال ۹۸، روندی افزایشی خواهد داشت؛ 
به طوری که ش��مش آلومینی��وم ۹۰ درصد، دانه بندی س��نگ آهن ۳۱ درصد، 
استخراج سنگ آهن ۱۹ درصد، شمش طال ۱۷ درصد، آهن اسفنجی ۱۳درصد 

و کاتد مس ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. 
نخستین�ها�در�ایمیدرو���

برنام��ه تولید الکترود گرافیتی به میزان ۱۵ هزار تن برای نخس��تین بار در 
کشور، بهینه سازی صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و سنگ های تزئینی 
با تشکیل کارگروه توسعه ای این صنعت در ایمیدرو، افزایش استخراج مس به 
میزان ۷ میلیون تن، افزایش اس��تخراج سرب و روی به میزان ۳۲ هزار تن در 

امسال صورت خواهد گرفت. 
راه�اندازی�نخستین�بازارچه�تخصصی�سنگ�های�قیمتی�و�نیمه�قیمتی��

نخس��تین بازارچه س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی با ح��دود هزار و ۵۰۰ 
مترمربع مس��احت و ۱۸ غرفه خردادماه امس��ال با حض��ور خداداد غریب پور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارگ جهان نمای ش��هر اصفهان افتتاح 
ش��د. عالوه بر ارگ جهان نما ۸۰ غرفه نیز در سرای گوهر واقع در میدان امام 
)ع( به این موضوع اختصاص یافته است. قرار است بازارچه سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود که ۲ نقطه از آن در اصفهان 

است.
از سوی دیگر تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی 
به منظور ایجاد بازارچه س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد امضا شده 
اس��ت. از اهداف این س��ند عالوه بر ش��کل گیری بازارچه سنگ های قیمتی و 

نیمه قیمت��ی در مش��هد، می توان به تش��ویق فعاالن بخ��ش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهرسنگ ها از افغانستان با فعال 

کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.
صادرات�و�برنامه�ریزی��۳.۵میلیارد�دالری��

برنامه س��ال ۹۹ در بخش صادرات این حوزه نیز نشان می دهد که صادرات 
۳.۵ میلی��ارد دالری ش��رکت های زیرمجموعه ایمیدرو رق��م خواهد خورد که 

حاکی از رشد ۹ درصدی برنامه نسبت به عملکرد سال ۹۸ دارد. 
بومی�سازی�و�توسعه�ساخت�داخل��
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ایمیدرو از ابتدای س��ال، اس��تراتژی بومی سازی و توس��عه ساخت داخل را 
ابالغ، اهداف عملیاتی آن را از ش��رکت های زیرمجموعه دریافت کرده و پایش 
این اس��تراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اس��ت. به عنوان نمونه 
شرکت های بزرگ، بومی سازی ۱۰۰۰ قطعه در امسال را هدفگذاری کرده اند. 

از�حفظ�سود�شرکت�ها�جهت�توسعه�تا�ارائه�تسهیالت�از�طریق���
صندوق�سرمایه�گذاری�فعالیت�های�معدنی

بهبود مدیریت ش��رکت ها و نقش ایمیدرو در حفظ س��ود ش��رکت ها 

جهت توسعه، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش 
س��رمایه صندوق بیمه معدنی و صنایع معدنی، ایجاد زیرس��اخت های 
موردنیاز توس��عه بخش مع��دن و صنایع معدنی و پرداخت بی س��ابقه 
مطالب��ات و دیون دولت از دیگر اقدامات توس��عه ای ایمیدرو به ش��مار 
می رود که اجرای این برنامه ها به منظور دس��تیابی به اهداف، همچنان 

ادامه دارد. 
دیون و تعهدات ایمیدرو از س��ال ۸۹ تاکنون به دولت ش��امل حقوق 
دولتی، س��ود سهام دولت، مالیات، عوارض و ... به میزان بیش از ۴۴۰۰ 

میلیارد تومان به خزانه پرداخت و تسویه شده است.
پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل نیز با تمرکز بر 
تعریف همکاری های دوجانبه با دانش��گاه های مطرح کشور و همچنین 
حمایت از ایده ه��ای ارزش آفرینی که پاس��خگوی عرصه تولید در این 

صنعت باشد، در اهداف توسعه ای ایمیدرو گنجانده شده است. 
ایمی��درو جش��نواره ایده ه��ای ارزش آفری��ن ب��ا ن��ام اینومای��ن۲ 
)INNOMINE( را ب��ا همکاری معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری 
)و صندوق نوآوری و ش��کوفایی( و دانش��گاه تهران در بهمن ماه س��ال 
۹۸ برگزار کرد. در این جش��نواره تعداد ش��رکت های ثبت نام کننده و 
ایده های ارسال شده با جهش نسبت به سال قبل به ۳۸۰ مورد رسید. 
۱۵ ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شدند. ایمیدرو، 
»هم آفرین��ی ارزش« را در همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی پیگیری 
می کند. امسال برگزاری اینوماین ۳ در دستور کار این سازمان قرار دارد. 

ایفای�نقش�مسئولیت�اجتماعی���
ایمیدرو و ش��رکت های معدن و صنایع معدن��ی در جدیدترین اقدام 
انس��ان دوس��تانه، ۲۰۰ میلیارد تومان کمک بالع��وض به بحران کرونا 
اختصاص دادند تا این حوزه طالیه دار ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی 

در بین حوزه های مختلف اقتصادی باشد. 
ماموریت�ایمیدرو��

ایمیدرو تا سال ۱۴۰۴، سازمانی توسعه دهنده، تقویت کننده، یکپارچه 
کننده، تس��هیل گر و توانمندساز ش��بکه معادن و صنایع معدنی خواهد 
بود که با همراهی ش��رکت های این بخش می کوش��د تا در رشد تولید، 

صادرات، اشتغال و ... نقش توسعه ای خود را ایفا کند. 



 روز صنعت و معدن

»آن ذه��ن و فکری که می تواند ماه��واره را تولید 
کند و برای ارس��ال ماهواره بع��دی در مدار ۳۶ هزار 
کیلومتری هدف گ��ذاری کند، قطع��اً چنین روحیه، 
ابت��کار و خالقیت برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر 
بنزی��ن در ۱۰۰ کیلومتر و در دیگر بخش های تولید 

نیز دارد«
ت��الش برای تحقق این فراز مهم از س��خنان رهبر 
معظم انقالب از رویکردهای اساسی همه آنهایی است 
ک��ه در عرصه تولید صنعتی، ب��ه ویژه صنعت خودرو 
فعالیت می کنند. آنهایی که برای سرمایه انسانی واجد 
شایستگی، تولید خالقانه و مبتکرانه در داخل کشور 
و ذه��ن و فکر خالق و مبتکر اهمیت قائل هس��تند 
باور دارند که در س��ایه توکل و اعتقاد به ذات الیزال 
الهی و همچنین خلوص مومنانه می توان بر دشواریها 
فائ��ق آمد و برای ارتقای تولی��د داخل، هر آنچه الزم 
باش��د انجام داد. به طور قطع چنین نگاه و رویکردی، 
دستاوردهای ارزشمندی را نصیب کشور اسالمی ایران 
خواهد کرد. به  واقع در قاموس مدیریت، دستیابی به 
این توفیق را باید در همگرایی اس��تعدادهای داخلی 
برای رس��یدن هدفی بلند که همانا به اوج برنشاندن 
تولید در فرآیند آن است جستجو کرد. به عبارت دیگر 
تجمیع س��رمایه فکری، دانش��ی و ب��اور اعتقادی به 
دستیابی به استقالل در س��ایه همکاری و در نتیجه 

جهش در نهضت تولید داخل منجر خواهد شد و این 
موفقیت با سیاس��تگذاری مدبرانه و مدیریتی آگاهانه 

ممکن خواهد بود.
در ای��ن راس��تا ش��اهدیم که بخش ه��ای مختلف 
سیاستگذار در دولت، اهتمام درخور و قابل توجهی را 
ب��رای توفیق در ارتقای صنعت در بخش های مختلف 
س��ازماندهی و اج��را کرده اند؛ سیاس��ت های اجرایی 
خردمندان��ه ای که منجر به تحرک بخش��ی در تولید 

داخل به ویژه در صنعت خودرو کش��ور بوده اس��ت؛ 
به نحوی که از فش��ار ناشی از تحریم های بین المللی و 
محدودیت های حاکم بر تامین برخی مایحتاج اولیه، 
کاسته ش��ده و از این رهگذر ش��اهد کاهش فشارها 
در عرصه تولید داخل و شکوفایی بخش های مختلف 

تولیدی هستیم.
تجرب��ه ارزش��مند ای��ن اتف��اق در گ��روه صنعتی 
ایرانخودرو قابل مالحظه اس��ت. تفویض مدیریتی که 
به بخش های مختلف تولید در صنعت خودرو ش��ده 
این فرص��ت را برای مدیری��ت و راهبری این صنعت 
فراهم آورده اس��ت که بتوانی��م علی رغم حمایتهای 
اندک، فرصت تعامل با س��ازندگان خالق و مبتکر را 
توس��عه دهیم و بدین وس��یله در بخش های مهم، به 
فن��اوری تولید قطعات با فناوری پیش��رفته )هایتک( 

دست یابیم.
تفکر�جهادی���

گروه صنعتی ایران خودرو با تفکر جهادی و پیوستن 
ب��ه نهضت س��اخت داخل و همراهی با قطعه س��ازان 
کشور، موفق ش��ده با برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
متع��دد از س��ال گذش��ته تاکنون، ع��الوه بر کاهش 
ارزبری ح��دود ۱۳۲ میلیون یوروی��ی، بیش از ۸۰۰ 
میلیارد توم��ان در پروژه های بهینه س��ازی طراحی، 

صرفه جویی کند.

ساخت ۶٠ قطعه 
توسط ۳۵ سازنده که به 
صرفه جویی ارزی معادل 

۷۴ میلیون یورو در 
سال منجر شده ازجمله 

پروژه هایی است که 
در سال ۹۸ و به منظور 
دستیابی به خودکفایی و 
پیوستن به نهضت ساخت 

داخل انجام شده است

�پرش�سه�گام�ایران�خودرویی�ها؛

نهضت خودکفایی،
 با بهره مندی از توان و ذهن خالق ایرانی
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ایران خ��ودرو به عنوان یک��ی از بزرگ ترین صنایع و 
پیش��تاز در صنعت خودرو کش��ور هم��واره در تالش 
اس��ت تا با طراحی، تولید و توس��عه محصوالت خود، 
نیازهای مشتریان را برای خرید خودرویی با کیفیت، 
مطابق با امکانات روز دنیا، دوستدار محیط زیست و با 

رویکردی مسئوالنه در قبال جامعه، رفع کند. 
پروژه�ه�ای�س�اخت�داخل�محقق�ش�ده�در���

سال�۹۸
س��اخت ۶۰ قطع��ه توس��ط ۳۵ س��ازنده ک��ه به 
صرفه جوی��ی ارزی معادل ۷۴ میلیون یورو در س��ال 
منجر شده ازجمله پروژه هایی است که در سال ۹۸ و 
به منظور دستیابی به خودکفایی و پیوستن به نهضت 

ساخت داخل انجام شده است. 
 از ای��ن رق��م ۳۵ میلیون یورو ب��ه کاهش ارزبری 
حاص��ل از اجرای ۲۳ پروژه ای که در جریان برگزاری 
میزهای تخصصی ۱ تا ۳ قرار داش��ته اس��ت مربوط 
می ش��ود. ای��ن پروژه ه��ا کاهش ارزبری س��االنه ۳۵ 

میلیون یورویی را به ارمغان آورده است.
زم��ان دقی��ق برگزاری می��ز تخصصی چه��ارم در 
هفته های آینده مشخص می شود. پیش بینی می شود 
در ای��ن می��ز ۲۳ پروژه تعریف و ۳۶ قطعه از س��وی 
۱۹ س��ازنده تامین شود و در انتها کاهش ارزبری ۳۴ 

میلیون یورویی را در پی داشته باشد.

پروژه�های�بهینه�سازی�طراحی�در�سال���۹۸
س��ال ۹۸ ب��ه همت تالش��گران ح��وزه صنعت که 
به طورقط��ع ب��دون همت واالی آنها طی این مس��یر 
میس��ر نبود ۴۴ پروژه در حوزه بهینه س��ازی طراحی 
و مدیری��ت هزینه تعریف و محقق ش��د. اجرای این 
پروژه ه��ا، کاه��ش ۵۸ میلیون یوروی��ی ارزبری را به 
دنبال داش��ت؛ همچنین این پروژه ها عالوه بر کاهش 
ارزبری ۸۱۲ میلیارد تومان در بهینه س��ازی طراحی 

صرفه جویی در پی داشته اند.
همکاری�با�شرکت�های�صنایع�دفاعی��

گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در راس��تای عمل به 

نهضت داخلی س��ازی و همچنین در حرکت به سمت 
تحقق ش��عار جهش تولید، پروژه های مش��ترکی را با 
شرکت های صنایع دفاعی تعریف و در دست همکاری 
و اجرا دارد که تعداد آنها در مجموع ۲۸ پروژه است.

برنامه�خودکفایی�در�سال���۹۹
گروه صنعتی ایران خودرو در سال جهش تولید با 
اجرای ۱۵۱ پروژه خودکفایی، کاهش ارزبری ۱۵۳ 

میلیون یورویی را در دستور کار قرار داده است. 
برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۳ پروژه 
جهت داخلی سازی تعریف شده که در مجموع ۲۴۶ 
میلیون یورو کاهش ارزبری به دنبال خواهد داشت. 
این پروژه ه��ا در حوزه خودکفای��ی خرید خارجی 
س��اپکو به ص��ورت مس��تقیم، خودکفای��ی خرید 
خارجی س��ازندگان و خودکفایی مواد اولیه با منشا 

خارجی قرار دارد. 
این گروه صنعتی برای دستیابی به اهداف تعیین 
ش��ده امس��ال و اجرای ۱۳ پ��روژه و تحقق هدف 
کاهش ارزب��ری ۱۵۹ میلی��ون یوروی��ی، نیازمند 
س��رمایه گذاری ۳۱۳ میلیارد تومانی و ۵۳ میلیون 

یورویی است. 
امس��ال گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در کن��ار 
بومی سازی قطعات با فناوری باال، عرضه ۷ محصول 

جدید را هم در برنامه کاری خود دارد.

برای سال های ١۳۹۹ 
و ١۴٠٠ تعداد ١۷۳ 

پروژه جهت داخلی سازی 
تعریف شده که در 
مجموع ۲۴۶ میلیون 

یورو کاهش ارزبری به 
دنبال خواهد داشت
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دهم تیر ماه در تقویم کش��ور با عنوان روز صنعت 
و مع��دن نام گذاری ش��ده ت��ا بهانه ای باش��د برای 
بزرگداشت تالش و کوشش فعاالن این حوزه اصلی و 
استراتژیک از اقتصاد کشور. عالوه بر این، روز صنعت 
و مع��دن را نی��ز می توان معیار زمانی برای بررس��ی 
عملکرد شرکت های صنعتی و معدنی کشور دانست. 
از ای��ن رو، در روز صنع��ت و معدن س��ال ۹۹ نگاهی 
به عملکرد گروه خودروس��ازي سایپا خواهیم داشت. 
خودروس��ازی که از اردیبهشت  ماه سال پیش، گوی 
س��بقت را در رقابت با رقیب دیرینه ربوده و با تیراژ 
تولیدی باالتر، در جایگاه خودروس��از اول کشور قرار 

گرفته است. 
جایگاهی که تا پایان بهار۹۹ نیز حفظ شده و سایپا 
با تولید بیش از ۱۰۶هزار دس��تگاه انواع محصوالت، 
سهم غیرقابل انکاری را در رونق و جهش تولید کشور 
ایفا کرده اس��ت. عالوه بر این، بررسی عملکرد گروه 
خودروسازی س��ایپا از تیرماه سال گذشته تا تیرماه 
سال جاري نش��ان می دهد این خودروس��از ۳۰ گام 

عملیاتي براي توسعه صنعت خودرو برداشته است. 
واکاوي کارنامه کاري گروه خودروس��ازي س��ایپا 
نش��ان می ده��د ک��ه ای��ن مجموع��ه نارنجي پوش، 
توانسته بس��یاری از برنامه های خود را محقق کند و 
از تهدیدهاي که براي اقتصاد و صنعت کش��ور پیش 

آمده، فرصت بسازد و سربلند عبور کند. 
سایپا�در�مسیر�دانش�بنیان�شدن��

گروه خودروس��ازي س��ایپا در کارنامه کاري خود 
از تیرم��اه س��ال گذش��ته ت��ا تیرماه س��ال جاري به 
دس��تاوردهاي متعددي دس��ت یافته که مهمترین 
آن ایجاد نخستین »کمیته همکاری های مشترک با 

مجموعه های دانش بنیان« در صنعت خودرو است.

ب��ا  اس��ت ک��ه هم��کاري  متم��ادي  س��ال های 
مجموعه ه��ای دانش بنی��ان در ص��در اولویت ه��ای 
اس��تراتژیک نظ��ام جمهوري اس��المي ای��ران قرار 
گرفته اس��ت که این مه��م در مجموعه های صنعتي 
به طور جدي م��ورد پیگیري قرار نگرف��ت، اما گروه 
خودروس��ازي سایپا از تیرماه س��ال گذشته مجدانه 
هم��کاري ب��ا مجموعه ه��ای دانش بنی��ان را دنبال 
ک��رده و اکنون در زم��ره مجموعه های ق��رار گرفته 
ک��ه در این عرص��ه همکاري های خوب��ي آغاز کرده 
اس��ت.البته گروه خودروسازي س��ایپا این امیدواري 
را دارد ک��ه با هم��کاري مجموعه ه��ای دانش بنیان 
بتوان��د ب��ه تعریف مش��ترکي از س��اخت قطعات به 
خص��وص قطع��ات »هاي تک« برس��د. در راس��تاي 
همکاري با مجموعه های دانش بنیان و اس��تارت آپ 
گروه خودروس��ازي س��ایپا موفق شد با سازمان ملي 

کارآفریني تفاهمنامه اي را امضاء کند. این تفاهمنامه 
به منظ��ور افزایش همکاري های مش��ترک در زمینه 
توس��عه، ترویج و نهادینه سازي کارآفریني، نوآوري و 
فناوري در صنعت خودرو و در راستاي تحقق اقتصاد 
مقاومتي تنظیم شده و قرار است براساس آن زمینه 

استفاده از توانمندي های دو طرف فراهم آید.
بهره گی��ري از ظرفیت ه��ا و پتانس��یل های بالقوه 
و بالفع��ل طرفین در توس��عه ن��وآوری، فن��اوری و 
ش��کل دهي  و  تروی��ج  در  مش��ارکت  کارآفرین��ی، 
زیس��ت بوم نوآوری و فناوری، مش��ارکت در توسعه 
اقتص��اد دانش بنی��ان ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت ها و 
فرصت های گروه خودروس��ازی س��ایپا و تس��هیل، 
استقرار و فعالیت ش��رکت های دانش بنیان در سایپا 
ب��ا هدف افزای��ش داخلی س��ازی قطعات و توس��عه 
محصوالت جدید از موضوع ها و محورهای اصلی این 

بررسی�عملکرد�نارنجی�پوشان�جاده�مخصوص�از�ده�تیر��۹۸تا�ده�تیر�۹۹

30 گام عملیاتي سایپا 
براي توسعه صنعت خودرو
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تفاهمنامه همکاری به ش��مار می رود.طي یک س��ال 
مورد اش��اره، نگاه دیگري هم در گروه خودروس��ازي 
سایپا ش��کل گرفته که آن افزایش همکاري با بخش 
خصوصي واقعي است. از این رو جلسات مختلفي برپا 
شده تا سطح همکاري ها و استفاده از پتانسیل بخش 

خصوصي در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. 
انعقاد�تفاهمنامه�های�اثرگذار�در�سایپا��

انعقاد تفاهمنامه همکاري میان سایپا و مپنا )شرکت 
خدمات مهندسی، صنعتی( براي تولید خودرو برقي 
مش��ترک که بهمن ماه سال گذشته امضاء شد هم از 
دیگر رخدادهایی اس��ت که گروه خودروسازي سایپا 
انجام داده اس��ت. براساس تفاهمنامه صورت گرفته، 
دو مجموعه اقدام به مشارکت و همکاری در خصوص 
طراحی، نمونه س��ازی، تس��ت، تجاری سازی و تولید 
خودروهای جدید ب��ا پلتفرم الکتریکی خواهند کرد.
در راستاي توسعه همکاري های مشترک که سایپا از 
سال گذشته مدنظر قرار داده از صنایع دفاعي کشور 
خواس��ته ش��ده تا در زمینه تولید قطعات مش��ترک 
خ��ودرو اقدام هایی ص��ورت گیرد.انعق��اد تفاهمنامه 
هم��کاري با برخي از بانک ها ب��رای تامین نقدینگی 
براي رونق خطوط تولید محصوالت سایپا هم از دیگر 
اقداماتي اس��ت می توان ک��ه در کارنامه موفق کاري 

تیر۹۸ تا تیر۹۹ گروه خودروسازي سایپا دید. 
تحول�و�تنوع�در�سبد�محصوالت��

از روز صنعت س��ال گذش��ته تا آستانه روز صنعت 
س��ال جاري، نارنجي پوش��ان جاده مخص��وص براي 
اولین ب��ار تیپ بن��دي واح��د براي محص��والت خود 
تعریف کردند. این تیپ بندي که در تاریخ اسم گذاري 
محصوالت سایپا، سابقه نداشته باعث شده که دیگر 
ُش��بهه اي در مدل خودروها وجود نداش��ته باش��د و 

خریداران خودرو بدانند که هر حرف یا واژه التین در 
کنار اسم خودرو چه معنا و مفهومي دارد.

موض��وع دیگري که در کارنامه کاري س��ایپا دیده 
می ش��ود، عرضه س��ه محصول جدید شاهین، ساینا.

اس و کوییک.اس براي نخستین بار در سال ۹۹ بود. 
در حالي که منتقدان صنعت خودرو بر این باور بودند 
که خودروسازان توان ایس��تادن در برابر تحریم ها را 
ندارن��د و دیر یا زود مجب��ور به کاهش تولید و حتي 
تعطیلي خطوط تولید خود می ش��وند، این مجموعه 
خودروسازي توانست محصوالت جدید را که منطبق 
با اس��تاندارد یور ۵ اس��ت را روانه بازار کند. حرکت 
به س��مت تولید محصوالت جدید، در شرایطي است 
که هدف گذاري س��ایپا براي تولید خودروي شاهین، 
تا پایان س��ال جاري ۲۰هزار و ۲۰۰دس��تگاه خودرو 
است. این افق تولید در حالي است که شرکت سایپا 

به دنبال طراحي و تولید خودروهاي جدید هم است. 
عالوه ب��ر ای��ن، عرضه خ��ودرو کویی��ک.آر براي 
نخس��تین بار با هدف توسعه س��بد محصول و جلب 
رضای��ت مش��تریان هم می ت��وان از اقدامات س��ایپا 

به شمار آید.
وعده�هایی�که�باالخره�محقق�شد��

گروه خودروس��ازي سایپا در راستاي وعده های که 
داده بود، توانس��ت پراید را از خط تولید خود حذف 
کند؛ خودرویی که س��الیان س��ال مدی��ران از کنار 
گذاشتن آن صحبت می کردند، در سال ۹۹ به تاریخ 

پیوست. 
اردیبهش��ت ماه  در  س��ایپا  خودروس��ازی  گ��روه 
س��ال جاري، اقدام��ي انج��ام داد ک��ه پی��ش از این 
تحقق آن وابس��ته به شرکت های خارجي بود. سایپا 
تنها خودروساز ایرانی اس��ت که تجهیزات و توانایی 
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س��اخت خط تولی��د بدنه خودرو را دارد و براس��اس 
همین توانمندی خط رباتیک تولید بدنه دو منظوره 
محص��والت جدید ک��ه ش��امل S۲۰۰ و Q۲۰۰ را 
نصب و راه  اندازی ک��رد. از مهمترین ویژگي های این 
خط تولید، می توان به طراحي و س��اخت کامل تمام 
تجهیزات به دس��ت متخصصان ایرانی و اس��تفاده از 
منابع داخلي کش��ور در کنار بهره گیری از تکنولوژی 

روز دنیا و نیز کاهش ارزبری، اشاره کرد.
یکي از موضوعاتي که باعث شده برخي ها نسبت به 
گروه خودروسازي س��ایپا گله مند باشند، عدم امکان 
تحویل خودروهاي تحریمي به مردم اس��ت، میراثی 
که از سوءمدیریت های گذشته به مدیران فعلی سایپا 
رس��یده بود و برای جبران آن، متحمل س��ختی های 
فراوانی ش��دند. بعد از تحریم صنعت خودرو، س��ایپا 
نمي توانس��ت خودروهاي ثبت نامي م��ردم را تحویل 
ده��د بدین جهت و در راس��تاي تکریم ارباب رجوع، 
طرح های متنوع و پرس��ود براي جایگزیني و تبدیل 
خریداران محص��والت گروه رن��و و برلیانس در نظر 

گرفته شد.
سایپا؛�خوروساز�مسئولیت�های�اجتماعی��

اقدام دیگري که در راس��تاي عدالت و مس��ئولیت 
اجتماعي ازسوی سایپا انجام شده، بازگشایي شرکت 
س��ایپا گام با بهره گی��ري از مددجویان کمیته امداد 
امام خمیني)ره( و با هدف توس��عه اشتغال است. در 
ح��وزه کیفیت هم س��ایپا کارنامه خوب��ي را به جاي 
گذاشته اس��ت، به گونه اي که سایپا براساس گزارش 
شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، حائز رتبه 
اول پاک ترین خودروس��از ایران در میزان آالیندگی 
هوا با گاز دی اکس��یدکربن ش��د. گروه خودروسازي 
س��ایپا در تالش اس��ت این مس��یر را براي سال های 
آینده ادامه دهد. از سوی دیگر، سایپا با هدف افزایش 
رضایت مشتریان، توانست با اجرای پروژه های بهبود 

کیفیت محصول س��ایپا ۱۵۱ را ارتق��اء دهد و آن را 
سه ستاره کند. 

در همی��ن زمینه، عملکرد س��ایپا پس از ش��یوع 
جهانی ویروس کرونا نیز قابل اعتنا و شایسته احترام 
اس��ت. کووید ۱۹ بر دنیا اثر زیادي گذاش��ت و باعث 
تعدیل نیرو در بس��یاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی 
دنیا ش��د. گروه خودروسازي سایپا هم مانند بسیاری 
از مجموعه ها با ش��یوع ویروس کرونا آسیب دید، اما 
س��عي کرد در مدت کوتاه آس��یب ها را جبران کند 
و براي مدیریت ش��رایط کرونایی، تمهیداتي در نظر 
گرفته ش��ود. ادامه تولید، حفظ نیروي کار، پیگیري 
برنامه ه��ای افزایش تولید و عرضه خودرو در س��ایپا 
با وجود ش��یوع بیماري کرونا با آنکه س��خت بود، اما 

محقق شد. 
اج��راي اقدام��ات پیش��گیرانه در مقابله با ش��یوع 
بیماري کرون��ا تحت نظر وزارت بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکي در محیط درون سازماني گروه سایپا، 
راه اندازي خط تولید محلول ضدعفوني کننده دست و 
سطوح در شرکت طیف و راه اندازي خط تولید ماسک 
بهداشتي در سایپا آذین و اجراي طرح ارائه خدمات 
به پزش��کان و پرس��تاران فعال در واحدهاي درماني 
مقابله با کرون��ا با همت فعاالن گروه خودروس��ازي 

سایپا انجام شد.
افزایش ۶۰ درصدی خدمات در محل امداد خودرو 
س��ایپا با هدف جلوگیري از ش��یوع بیماري کرونا و 
ارتقاي رضایت مش��تریان هم از دیگر خدماتي است 

که سایپا به شهروندان داده است. 
رشد�۵۵درصدي�تحویل�خودرو���

گروه خودروس��ازي س��ایپا ضم��ن اینکه در بخش 
عرض��ه محص��والت و تالش ب��رای تنظیم ب��ازار نیز 
کارنام��ه پرباري در یک س��ال گذش��ته )از تیر۹۸ تا 

تیرماه ۹۹( داشته است.
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براس��اس آمار رس��مي در فصل نخست سال جاري 
حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل 
داده شده اس��ت، با این اتفاق می توان به این نتیجه 
رسید که تنها در بهار سال ۹۹ میزان تحویل خودرو 
در قیاس با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۵۵ درصد 
افزایش یافت��ه و این عدد بزرگي اس��ت که با وجود 
تحریم ها و شیوع ویروس کرونا به دست آمده است. 

انضباط�و�دستاوردهاي�مالي���
در حوزه مالي هم سایپا دستاوردهاي خوبي داشته 
ک��ه افزایش ۴۰۰ درصدي س��رمایه س��ایپا از محل 
تجدید ارزیابي دارایي ها، از جمله آن اس��ت. پرداخت 
مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان در اسفندماه گذشته 
و تالش براي تسریع در پرداخت های قطعه سازان هم 

به واسطه مدیریت منابع مالي اتفاق افتاده است.
صفر ش��دن خودروهاي داراي کس��ري قطعات در 
پارکینگ ه��ا ه��م موضوعي بود که س��ایپا با جدیت 
پیگی��ري ک��رد و موفق ش��د نی��م بیش��تری از یک 
سال گذش��ته را با اجرای پروژه »عبور مستقیم« در 
خطوط تولید خود ط��ی کند و محصوالت این گروه 
خودروسازی به طور مستقیم و بدون کسری قطعه از 
خ��ط تولید به بخش فروش می رفت تا به مش��تریان 
تحویل داده شود. متاس��فانه شیوع بیماری کرونا در 
جهان، اج��رای این طرح را با مش��کل مواجه کرده، 
اما س��ایپا با یک روند رو به بهبود در حال حرکت به 

سمت تکرار این موفقیت در سال ۹۹ است.
ثب��ت رکورد تولی��د بیش از ۴۰۰ه��زار خودرو در 
س��ال ۹۸ و تبدیل ش��دن به بزرگ ترین خودروساز 
کش��ور، افتخاري بود که سایپا به دس��ت آورد و این 
امر در س��خت ترین س��ال صنعت خودرو محقق شد. 
شکس��ته ش��دن رکورد تولید محصوالت ایکس۱۰۰ 
و ایکس۲۰۰ در س��ال ۹۸، رشد ۸۲ درصدی تولید 
س��اینا و کوییک در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از 

آن از دیگر اعدادي اس��ت که به دس��ت آمد. در این 
می��ان، گروه خودروس��ازي س��ایپا، گام محکمي در 
بومي سازي قطعات خودرو برداشت، به گونه اي که ۵۳ 
قطعه خودروهاي س��ایپا در طرح ملي داخلي سازي 
قطعات بومي س��ازي ش��د و این امر جز با عزم ملي و 

همکاري قطعه سازان امکان پذیر نبود. 
راه�ان�دازی�خ�ط�رباتی�ک�تم�ام�اتوماتیک���

رنگ�
راه ان��دازی خ��ط رباتیک تم��ام اتوماتیک رنگ در 
پالسکوکار س��ایپا با حضور سرپرست وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت واپس��ین اق��دام عملیات��ی گروه 
خودروسازی سایپا در چند روز مانده به روز صنعت و 

معدن سال ۹۹ بود. 
این خط دارای ۱۲ ربات رنگ پاش است که ساالنه 
ظرفیت رنگ آمیزی ۷۲۰ هزار عدد سپر در ۱۴ رنگ 
متف��اوت را دارند. این ربات ه��ا از آخرین تکنولوژی 
 Atomize پودر ک��ردن رنگ در دنیا موس��وم ب��ه
به��ره می برند و می توانن��د رنگ مایع را با س��رعت 
۱۹ تا ۶۰ ه��زار دور در دقیقه به پ��ودر تبدیل کرده 
و عمل پاش��ش را انجام دهند. این خط رنگ، توسط 
متخصصان داخلی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال ساخته 
شد و ربات های آن به ارزش ۵.۲ میلیون یورو از یک 
ش��رکت آلمانی خریداری شد. طرف خارجی به دلیل 
اعم��ال دوباره تحریم های بین المللی تعهدات خود را 
انجام نداد اما این خط در س��ال رونق تولید توس��ط 

مهندس��ان و متخصصان گروه خودروس��ازی س��ایپا 
تکمیل و در سال جهش تولید راه اندازی شد. 

پای�ان�تعه�دات�۹7؛�تحوی�ل�تعه�دات��۹۸تا���
شهریور۹۹

تحوی��ل تم��ام خودروه��اي مش��تریان ثبت نامي 
س��ایپا در س��ال ۹۷ هم از دیگ��ر رخدادهاي بود که 
در میانه های س��ال گذش��ته رخ داد. ای��ن اتفاق در 
س��ال جاری هم به شدت و قدرت بیشتری ادامه دارد 
و به تازگ��ی اعالم ش��ده که به جز دو خ��ودرو، تمام 
تعهدات معوق محصوالت س��ایپا تا پایان شهریورماه 

به صفر خواهد رسید. 
در ای��ن می��ان، تحوی��ل مس��تمر محص��والت به 
مش��تریان و جبران تعهدات بر جا مانده از گذشته از 
اهدافي اس��ت که با جدیت دنبال می شود. از سویي 
یکي از سیاس��ت های که سایپا در حال دنبال کردن 
آن است اجراي طرح های متنوع فروش و پیش فروش 
محصوالت با هدف پاس��خگویي به نیاز بازار است. با 
این رویکرد می توان تنش��ي که در بازار خودرو وجود 
دارد را ت��ا ح��دود زیادي کاس��ت و اج��ازه نداد که 
واس��طه ها و دالالن نقش آفرینان بازار خودرو شوند. 
تمام دس��تاوردها اعم از رش��د تولید، ایجاد تنوع در 
محصوالت، بومي س��ازي قطعات که س��ایپا از تیرماه 
س��ال گذش��ته تا تیرماه س��ال جاري به دست آورده 
است، با وجود تحریم های سختگیرانه، عدم تخصیص 

ارز دولتي و شیوع ویروس کرونا بوده است. 
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 پویایی اقتصاد مس��تلزم تعامل بین المللی است 
و جری��ان تجارت خارجی مصداق ب��ارز این تعامل 
است. مبنای تجارت خارجی، تقسیم کار بین المللی 
اس��ت و کشورها محصوالتی که در تولید آن مزیت 
دارن��د را صادر کرده و درآم��د آن را صرف واردات 
محصوالتی می کنند که تولید آنها در داخل کشور 
به صرفه نیس��ت. بر ای��ن مبنا، چش��م انداز تجارت 
خارجی جهانی همواره ش��اخصی برای پیش بینی 
رون��ق یا رکود اقتصاد جهانی محس��وب می ش��ود. 
البت��ه هدف این نوش��تار، تحلیل تج��ارت خارجی 
کش��ور در سال ۱۳۹۹ اس��ت و لذا عالوه بر تحلیل 
چشم انداز تجارت خارجی جهانی، الزم است نگاهی 
هم به شرایط اقتصاد کالن کشور، تحریم و شرایط 
خاص تجارت کش��ور و ویژگیهای اقتصاد کشور از 
منظر محص��والت مزیتدار صادرات��ی و محصوالت 
موردنیاز وارداتی داش��ته باشیم. در این راستا، ابتدا 
فضای کالن اقتصاد کشور را بررسی کرده و سپس 
به تحلیل چش��م انداز تجارت جهانی می پردازیم تا 
بتوانیم چشم انداز روشنی از تجارت خارجی کشور 

را به تصویر بکشیم.
پیش بینی های موج��ود از فضای کالن اقتصادی 
کش��ور، حاکی از کوچک ش��دن اقتصاد کش��ور به 
دلیل محدودی��ت جدی در صادرات نفتی اس��ت. 
به عبارت دیگ��ر در س��ال های گذش��ته ک��ه امکان 
ص��ادرات نفتی مهیا بود، همواره رش��د اقتصادی با 
نف��ت، عددی مثب��ت و بزرگ تر از رش��د اقتصادی 
ب��دون نفت ب��ود و تراز تجاری ب��دون نفت، عموماً 
منفی ب��ود. اکنون که صادرات نفت به رقم ناچیزی 
رس��یده است، می توان گفت شاخص های اقتصادی 

کش��ور بیانگر اقتصاد بدون نفت هستند و غلبه بر 
این وضعیت و ایجاد رشد مثبت اقتصادی، موفقیتی 
ب��زرگ و به معنای قطع وابس��تگی به نفت خواهد 

بود.
برای دستیابی به اقتصاد پایدار بدون نفت، یکی از 
اقدامات اساسی، واقعی سازی قیمتها است تا بتوان 
بس��تری برای هدایت صحیح منابع و کاهش اتالف 
آنها فراهم آورد. همچنین اصالح نظام تامین مالی 
دولت از اتکای به نفت به س��مت درآمدهای پایدار 
مالیاتی، اصالح اساس��ی دیگری است که در قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۹ مدنظر قرار گرفته اس��ت. در 
کنار افزایش درآمد مالیاتی، دولت بر انتش��ار اوراق 
بدهی دولتی در س��ال ۱۳۹۹ نیز حس��اب ویژهای 
باز کرده اس��ت تا از اس��تقراض از بانک مرکزی به 
دلیل تبعات تورمی آن پیشگیری نماید. همچنین 
ش��یوه مدیریت بازار ارز در امسال، نشان از بلوغ و 
درای��ت بانک مرکزی در اجرای نظام ارزی ش��ناور 
مدیریت ش��ده دارد که تاکید آن از تثبیت نرخ ارز 
به کاهش نوس��انات و ثبات روند بوده است. اجرای 
این سیاس��ت ها به عنوان الزام��ات مدیریت اقتصاد 
بدون نفت، همانند مصرف یک داروی تلخ، در کنار 
اثرات درمانی بر اقتصاد کالن، دارای مش��قت هایی 
نیز می باش��د. برای مث��ال درآمده��ای مالیاتی، از 
سودآوری بخش خصوصی میکاهد و میتواند سبب 
افزایش قیمتها و کس��ادی ش��ود یا واقعی س��ازی، 
قیمتها میتواند منجر به کاهش س��ودآوری و تولید 
محصوالتی شود که توجیه اقتصادی آنها بر مبنای 

دریافت مواد اولیه یا انرژی یارانه ای بوده است. 
اگرچ��ه پیش بینی های بین الملل��ی در ابتدا نرخ 

رشد منفی ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ را برای اقتصاد 
ای��ران مط��رح کرده بودن��د اما با گذش��ت زمان و 
شفاف تر شدن عملکرد بنگاه های تولیدی و خصوصاً 
رشد تولید شرکت های بورسی، پیش بینی ها از رشد 
اقتصادی کش��ور بهتر ش��ده و حتی برخی مراجع، 
مثبت شدن رشد اقتصادی در امسال را پیش بینی 
می کنن��د که در صورت تحقق، ب��ه معنای افزایش 
رش��د اقتصادی به میزان حداقل ۴.۶ درصد نسبت 
به سال گذشته اس��ت. برآورد بانک جهانی از رشد 
اقتصادی سال ۱۳۹۹ کشور نیز مثبت بوده و نشان 
از رش��د س��رمایه گذاری، فزونی صادرات نسبت به 
واردات، و بهب��ود مصرف خصوص��ی و دولتی دارد. 
روند افزایشی مستمر ش��اخص بورس اوراق بهادار 
ته��ران نیز حاکی از ورود س��رمایه ها ب��ه این بازار 
اس��ت که میتوان��د تامین مالی تولی��د و همچنین 
تامین مال��ی دولت از محل عرض��ه اوراق بهادار را 
تضمی��ن نماید و ضم��ن آنکه مرهم��ی بر کاهش 
توان تس��هیالت دهی نظام بانکی است تداوم رشد 
اقتصادی مثبت در س��ال آتی را به دنبال داش��ته 
باش��د. در کنار آن، واقعی ش��دن نرخ ارز بر مبنای 
واردات و ص��ادرات غیرنفت��ی )و ح��ذف دالرهای 
نفتی از ب��ازار ارز(، زمینه افزای��ش انگیزه صادرات 
متناس��ب با میزان کس��ری تراز تجاری کش��ور را 
فراهم می نماید. این موارد می تواند نشانه ای از غلبه 
اقتصاد کش��ور بر تبعات تحریمه��ا و پایایی اقتصاد 
در شرایط قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد 
که در صورت تداوم، میتوان��د تبعات این تغییرات 
س��اختاری مثبت را کاهش داده و نویدبخش آینده 

روشن تری باشد.

چشم انداز
 تجارت خارجی ایران 

در سال 1399
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دهم تیرماه

تحلی�ل�وضعی�ت�تجارت�جهانی�در�یکس�ال���
آینده�(۲۰۲۰)

چش��م انداز رش��د اقتصاد جهانی چن��دان مثبت 
نیس��ت و با توجه به ماهیت نوسانی رکود و رونق در 
نظام سرمایه داری و گذشت ۱۲ سال از بحران مالی 
۲۰۰۸، برخی تحلیلگران بروز بحران یا رکود دیگری 
را محتمل میدانند. در ۲۰۱۹ رشد اقتصاد جهانی به 
۲.۳ درصد رس��ید که کمتری��ن میزان از زمان رکود 
قبلی بوده است. سازمان ملل رشد ۲.۵ و ۲.۷ درصدی 
GDP جهانی را به ترتیب برای س��ال های ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ پیش بینی کرده اس��ت. البته ش��یوع کرونا و 
تاثیر آن بر اقتصاد چین و س��ایر کش��ورها به دلیل 
تعامل گسترده با چین، س��بب تعدیل پیش بینی ها 
نس��بت به رشد اقتصادی می ش��ود. در کنار آن، در 
خص��وص خود تجارت نیز روند رش��د ملی گرایی در 
برخ��ی کش��ورها، کاه��ش اعتماد تجاری، تش��دید 
جنگ های تج��اری در قالب رقابت ه��ای تعرفه ای و 
تالش غیرمستقیم برای افزودن مازاد تجاری کشورها 
در تجارت با شرکای خود، سبب باال رفتن نااطمینانی 
در تجارت بین الملل و حتی بروز مش��کل در زنجیره 
تامین جهانی شده اس��ت. این مشاجرات و رقابت ها 
خصوص��اً ب��رای اقتصادهای بزرگی مانن��د آمریکا و 
چی��ن و اتحادیه اروپا، بر چش��م انداز تجارت جهانی 
تاثیر محسوسی خواهد داشت. فروپاشی قرارداد نفتا 
)تجارت سه کش��ور امریکای شمالی( توسط ترامپ، 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نوسانات روابط امریکا 
و چین و ب��روز مصادیق آن به صورت محدودیتهای 
اعمال شده روی ش��رکت هایی مانند هوآوی، تشدید 
تحریمهای فراس��رزمینی امریکا علیه ایران و جدیت 
در اخراج ش��رکت های خارج��ی تخلف کننده از آن، 
همگی مواردی هستند که باعث تشدید نااطمینانی 
در خص��وص روند رش��د تجارت جهانی می ش��وند. 
بر این اس��اس، پیش بینی های انجام ش��ده عموماً با 

احتیاط باالیی همراه هستند. 
نظر ب��ه تش��دید تحریمه��ای همه جانب��ه امریکا 
خصوصاً تحریمهای مالی و بانکی برای محدود کردن 
ص��ادرات و واردات کش��ور، چالش های بس��یاری بر 
تجارت خارجی کش��ور تحمیل شده است که امکان 
بهره مندی از تجارت آزاد با س��ایر کشورها را محدود 
کرده و سبب می ش��ود که ایران وضعیت خاصی در 
تج��ارت خارجی پیدا کند. در کنار آن، عدم عضویت 

ایران در س��ازمان تجارت جهان��ی و همچنین عدم 
عضویت در پیمانه��ای پولی و توافق نامه های تجاری 
دو و چندجانبه قبل از تش��دید تحریمها، سبب شده 
اس��ت که ابزارهای متعارف یک کشور برای مقابله یا 
بی اثر کردن تحریمها از دس��ترس ایران خارج شود. 
اختالف نظ��ر داخل��ی در خصوص تصوی��ب الزامات 
موردنی��از FATF ب��رای مقابل��ه با پول ش��ویی نیز 
باعث ش��د که بار دیگر ایران وارد لیس��ت سیاه این 
سازمان شود که تعامل بانکی با بانک ها و شرکت های 
خارجی که تحریمهای آمریکا را نادیده میگرفتند را 
نیز دش��وارتر از پیش می نماید. در کنار آن، پیچیده 
ش��دن وضعیت برج��ام و احتمال بازگش��ت پرونده 
هسته ای به ش��ورای امنیت، وضع تحریمهای جدید 
در سال آتی را محتمل می نماید. بنابراین، در تحلیل 
وضعیت تجارت خارجی کشور، الزم است چالش های 
برش��مرده را مدنظر قرار داد و بر مبنای آن قضاوت 

نمود.
خوش��بختانه در مقابل این حجم از خصومت علیه 
میه��ن عزیزمان، عملک��رد تجارت خارجی کش��ور 
نش��انگر ت��داوم تعام��ل اقتصادی با دنی��ای خارج و 
غلبه بر مش��کالت مربوطه اس��ت و به نظر می رسد 
که ایران هن��وز کانال ها و ابزاره��ای متعددی برای 
خروج از بحران های ایجادش��ده توس��ط غرب دارد. 
طب��ق اعالم گم��رک ج.ا.ا حجم ص��ادرات غیرنفتی 
کش��ور در سال گذشته، حدود ۴۱ میلیارد دالر بوده 
است. چین، عراق، ترکیه و امارات بزرگ ترین مقاصد 
صادرات��ی محصوالت ایرانی بوده اند. همچنین چین، 
ام��ارات، ترکیه و هند به ترتی��ب بزرگ ترین مبادی 

ورود کاالهای وارداتی به کش��ور بوده اند. این ترکیب 
ش��رکای تجاری، در قالب نظری��ه گرانش در تجارت 
بین الملل تحلیل می ش��وند؛ ب��ه این معنا که چین و 
هند به دلیل بزرگی اقتصاد و س��ایر کش��ورها اعم از 
ترکیه، امارات و عراق به دلیل نزدیک بودن و هم مرز 
بودن با ایران، بیش��ترین ظرفی��ت تجارت با ایران را 

داشته اند.
 ضمن آنکه روند رش��د باثبات ن��رخ ارز همگام با 
تورم، به تع��ادل تراز تجاری کش��ور و امکان پذیری 
تامی��ن ارز واردات��ی از محل درآم��د ارزی حاصل از 
ص��ادرات غیرنفتی کمک ش��ایانی کرده اس��ت و به 
نظر میرسد با رشد خودکفایی و خوداتکایی کشور از 
طریق جایگزینی واردات با استفاده از قواعدی مانند 
ممنوعی��ت واردات کاالهای دارای مش��ابه داخلی و 
همچنین حمایت از نهضت س��اخت داخل در امسال 
صادرات غیرنفتی فراتر از واردات بوده و تراز تجاری 

مثبت خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان بر مبنای تحلیل 
صدراالش��اره از س��ه عامل وضعیت اقتصاد کش��ور، 
چشم انداز اقتصاد و تجارت جهانی و عملکرد تجارت 
خارجی کش��ور، چش��م اندازی از تجارت خارجی در 

سال آینده را به تصویر کشید. 
بر این مبنا نظر به ثبات در عملکرد اقتصاد کش��ور 
علیرغم فش��ار تحریمها میتوان پیش��بینی کرد که 
حج��م تجارت خارجی کش��ور نیز رش��دی حقیقی 
حدود ۲ درصد را تجربه نماید. البته با توجه به آنچه 
گفته شد انتظار میرود که صادرات از واردات بیشتر 
شده و تراز تجاری کش��ور )بدون نفت( مثبت شود. 
در این چش��م انداز، افزایش نرخ ارز س��بب جذابیت 
بیش��تر صادرات خواهد ش��د و لذا م��ازاد تجاری را 

بیشتر خواهد کرد. 
در خصوص شرکای تجاری نیز بعید به نظر میرسد 
که تغییر موثری رخ دهد و روابط ریش��ه دار موجود 
مبنای اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهند بود. 
ممکن است نااطمینانی در خصوص تامین مواد اولیه 
و واسطه ای پیشرفتهای که امکان تولید داخل ندارند 
و در کش��ورهایی غیر از ش��رکای اصلی فعلی ایران 
تولید میشوند افزایش یابد. این امر نیز با برنامه ریزی 
قبلی دولت در خصوص تقویت نهضت ساخت داخل 
و تمرکز آن بر حوزه هایی که نیاز استراتژیک صنایع 

کشور محسوب می شوند قابل تقلیل خواهد بود.

برای دستیابی به 
اقتصاد پایدار بدون 

نفت، یکی از اقدامات 
اساسی، واقعی سازی 

قیمت ها است تا بتوان 
بستری برای هدایت 

صحیح منابع و کاهش 
اتالف آنها فراهم آورد
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
معادن کشور از ظرفیت های باالیی برخوردار است 
و اگر دولت به این حوزه توجه کند و مش��کالت را 
از سر راه پیشرفت آن بردارد می تواند در آینده ای 

نه چندان دور جایگزین درآمدهای نفتی شود.
حوزه صنعت و معدن کشور با مشکالت عدیده ای 
روبه رو است و یکی از این مشکالت، نقدینگی است 
که چرخه تولید بسیاری از واحدهای تولیدی این 
حوزه را با مشکالتی مواجه کرده است. مشکالتی 
که در برخی از موارد مورد توجه دولت نبوده است 
تا برای رفع آنها تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. با 
توجه به اینکه در آستانه روز صنعت و معدن قرار 
داریم برای بررسی بیش��تر دغدغه های این حوزه 
ب��ا رئیس خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران به 

گفت وگو نشستیم. 
عبدالوهاب س��هل آبادی، رئی��س خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت ایران در پاس��خ به این پرس��ش 
که معادن کش��ور با چه مشکالتی روبه رو هستند 
اظهار کرد: بهتر اس��ت بگوئیم معادن کشور با چه 
مش��کالتی روبه رو نیستند. مشکالت در این حوزه 
به حدی زیاد است که نمی شود به یک یا دو مورد 

از آنها اشاره کرد.
وی افزود: مهم ترین مش��کلی که معادن کشور 
با آن روبه رو هس��تند عدم وجود نقدینگی اس��ت. 
این موضوع باعث می ش��ود که معدنکاران نتوانند 
از ظرفیت های موجود، حداکثر اس��تفاده را داشته 

باشند.
رئی��س خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت ایران 
تصریح کرد: متاسفانه بانک ها برای ارائه تسهیالت 
به معادن، مجوز آنها را به عنوان وثیقه قبول ندارند 
و ای��ن موضوع، معدنکاران را ب��رای گرفتن وام با 
مش��کل مواجه می کند. اگر دولت و بانک مرکزی 
آیین نام��ه ای را تصویب کنند که طبق آن، مجوز 
مع��ادن به عنوان وثیقه پذیرفته ش��ود مش��کالت 
معادن برای گرفتن تس��هیالت بانکی حل خواهد 
شد.س��هل آبادی افزود: نقدینگ��ی زمینه فعالیت 
معادن را تسریع می بخش��د و نیاز است دولت در 
این خصوص، در آیی��ن نامه و قوانین تجدید نظر 

کند.

�ظرفیت�های�بالقوه��معادن��
رئیس خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران با 
اشاره به این موضوع که در سال جهش تولید قرار 
داریم گفت: با توجه به اینکه امس��ال توسط مقام 
معظ��م رهبری به عنوان جه��ش تولید نامگذاری 
شده است بنابراین برای رسیدن به این امر باید به 

حوزه صنعت و معدن توجه ویژه ای شود.
س��هل آبادی افزود: مش��کالت موجود در حوزه 
صنع��ت و معدن چرخه تولی��د را با کندی روبه رو 
کرده اس��ت و برای اینکه تولید بتواند در مس��یر 
پیش��رفت قرار بگیرد نیازمند تدابیر و تصمیمات 
درستی است که توس��ط دولت و مسووالن اتخاذ 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: حوزه معدن کشور از ظرفیت و 
پتانسیل های باالیی برخوردار است و توجه به این 
حوزه می تواند در آینده جایگزین درآمدهای نفتی 

کشور شود.
وی اف��زود: اگ��ر دولت ب��ه حوزه مع��دن توجه 
کند و در راستای پیش��رفت آن، برنامه ریزی های 
کارشناس��ی ش��ده ای را در مدنظر قرار دهد بدون 
شک، در آینده ای نه چندان دور درآمدهای حاصل 
از معادن کشور جایگزین درآمدهای نفتی خواهد 

شد.

س��هل آبادی تاکید کرد: پیشرفت و تعالی معادن 
کش��ور، عالوه بر اینکه می تواند جایگزین مناس��بی 
برای درآمدهای نفتی باشد بلکه در حوزه اشتغالزایی 
می تواند زمینه اشتغال جوانان بسیاری را فراهم کند.

بخش خصوصی می تواند به کمک معادن بیاید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره 
به اینکه بخش خصوص��ی می تواند در حوزه معادن 
نقش پر رنگی را ایفا کند گفت: کشور ایران با توجه 
به وس��عتی که دارد هر ش��هر و استان آن، از نعمت 
خدادادی معادن بس��یاری برخور دار هس��تند و اگر 
این معادن در اختیار بخ��ش خصوصی قرار بگیرند 
ش��اهد پیش��رفت این حوزه در کوتاه مدت خواهیم 

بود.
س��هل آبادی اف��زود: هر گوش��ه کش��ور، معادن 
متفاوتی دارد و بایستی از این نعمت الهی به بهترین 
شکل ممکن استفاده شود و اگر به بخش خصوصی 
این اجازه داده ش��ود می تواند در حوزه اکتش��اف و 

بهره برداری معادن به توفیقات باالیی برسد.
وی اف��زود: مع��ادن کش��ور در حوزه اکتش��اف، 
بهره ب��رداری و ص��ادرات ب��ا مش��کالت عدی��ده ای 
روب��ه رو هس��تند و حل ای��ن مش��کالت، در گروه 
ای��ن ح��وزه  تصمیمات��ی اس��ت ک��ه دول��ت در 

 اتخاذ می کند.

معادن جایگزینی برای درآمدهای نفتی

رئیس�خانه�صنعت،�معدن�و�تجارت�ایران�در�گفت�وگو�با�صمت�مطرح�کرد:
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روز صنع��ت و مع��دن ب��ر هم��ه صنعتگ��ران و 
تالشگران عرصه صنعت و معدن و کسانی که برای 
سربلندی کشور تالش می کنند مبارک باد. این روز 
یادآور تالش ارزشمند کسانی است که وقت و مال 
خود را در جهت اش��تغال و تولید و باال بردن تولید 
ناخالص داخلی کش��ور و رفاه مردم سرمایه گذاری 
می کنند. در این روز قرار است که عملکرد یک ساله 
این بخش بررسی و نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف 

برطرف شود.
ب��ا توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محور این امر اس��ت و۴۰ درص��د از تولید ناخالص 
داخلی کشور در حوزه و تحت هدایت این وزارتخانه 
اس��ت،  اهمیت و حساس��یت خاص��ی در اقتصاد و 
جهت گیری های کش��ور دارد. در سال ۹۸ تاکنون 
اتفاقات مهمی رخ داده است، مهم ترین آن تشدید 
تحریم اس��ت که این امر سبب کاهش درآمدهای 
نفت��ی کش��ور می ش��ود. این ب��ه معن��ای کاهش 
درآمدهای ارزی اس��ت که با ت��الش کارآفرینان و 
با حمایتی که ش��کل گرفت صادرات در س��ال ۹۸ 

تفاوتی با سال ۹۷ نداشته است.
در حوزه پتروش��یمی و میعانات گازی و صادرات 
محص��والت معدن��ی توانس��تیم در ح��د زی��ادی 
رکوردهای س��ال گذشته را بهبود ببخشیم که این 
ام��ر بی��ش از ۴۰ میلیارد دالر درآم��د ارزی برای 

کشور حاصل کرد.
مش��کلی که در سال ۹۷ بود و در سال ۹۸ ادامه 
داشت تصمیمات خلق الساعه، روزانه و گاهی ساعتی 
در حوزه تصمیم گیری ب��ود. صدور بخش نامه های 
متع��دد موج��ب ش��د که ص��ادرات جهش��ی که 
می توانست داشته باش��د را نتواند کسب کند. این 
اتفاق مناسبی نیس��ت. به طور مثال صادرکننده ای 
که با تمام تالش توانس��ته بازاری را کس��ب کند با 
یک دستورالعمل، صادراتش لغو می شود و موجب 

خسارات به کسب وکارش می شود.
همه مسئوالن درباره اهمیت صادرات غیرنفتی، 
شعارهای زیادی سر می دهند اما کسی پیگیر این 
موضوع نیس��ت؛ به خصوص که این روزها به دلیل 
کاهش ج��دی درامد ارزی، قیمت ارز با نوس��انی 
ش��دید، باال می رود و باوجود تمام تالش های بانک 
مرکزی، عدم تعادل عرضه و تقاضا س��بب می شود 

که این نوسان کنترل نشود.
در حوزه تولید به تمام کس��انی که س��ال ۹۸ و 
به ویژه بع��د از بحران کرونا، در ح��وزه تولید مواد 
غذایی و تامین معیشت مردم تالش کردند تبریک 
ع��رض می کنم. آنها توانس��تند نیازهای کش��ور را 
تامی��ن کنند. ضمن اینکه باید به وزارت صمت نیز 
تبری��ک گفت که با حمایت دولت از نظر معاش در 
بح��ران کرونا و تحریم با کمبود و س��ختی مواجه 

نشده اند.
در سال گذش��ته چرخ تولید با همه سختی ها و 
مش��کالت تولید حرکت کرد  ام��ا باید پذیرفت که 
این رکود جدی که در کش��ور وجود دارد را دولت 
باید مدیریت کند تا صنعت و تولید کشور کماکان 

حرکت کند.
اما نکته منفی این بخش ها این اس��ت که دولت 
در ب��اب صنعت و تج��ارت تصمیمات��ی یک طرفه 
می گی��رد. دولت با اعطای بیش��تر مس��ئولیت به 
اتاق های بازرگانی می تواند تا حد بس��یار خوبی به 

کشور کمک کند.
رواب��ط تج��اری و اقتص��ادی ما به چند کش��ور 
محدود ش��ده اس��ت. این امر نگران کننده اس��ت 
زیرا آن کش��ورها می توانن��د امتیازاتی از ما بگیرند 
و برای ما مش��کالتی ایج��اد کنند لذا به اتخاذ یک 
دیپلماسی فعال اقتصادی از جانب بخش خصوصی 
) و ن��ه دولتی(  نیاز اس��ت زیرا دولت در دو س��ال 
گذش��ته نش��ان داده که با وجود تحریم نمی تواند 

تحرک خاصی داشته باشد.
در ح��وزه معدن��ی و صنای��ع معدنی، رش��د این 
صنع��ت ادامه داش��ته و خوش��بختانه تع��دادی از 
پروژه های نیمه تمام به بهره برداری رس��یده است. 
نمونه بارز آن پروژه آلومینیوم جنوب )سالکو( است 
که ۳۴۰ هزار تن به ظرفیت تولید آلومینیوم کشور 

اضافه کرد.
ضمن اینکه می توان به پروژه های ش��رکت مس 
اشاره کرد که پروژه های بزرگ و قابل تقدیر هستند 
و جا دارد به مدیریت شرکت ملی مس، آقای دکتر 

سعد محمدی تبریک گفت.
ناگفته نماند که در حوزه فوالد کار بسیار بزرگی 
انجام شد و آن تهیه ورقه  هایی است که در صنعت 
نفت و گاز مور اس��تفاده ق��رار می گیرد؛  ورقه هایی 
که در طول تاریخ نفت و گاز کشور وارداتی بوده و 
این خودکفایی در تولید بیش از ۴۰۰ میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی درپی خواهد داشت.
در حوزه ه��ای دیگ��ر معدنی همانند اکتش��اف، 
کماکان در حال پیشرفت و حرکت هستیم اما این 
باید به این نکته  مهم توجه داش��ت که س��ازمان 
ایمیدرو باید اکتش��افات جدی��دی را در این حوزه 
شروع کند و به عنوان یک سازمان توسعه ای بتواند 

چندین پروژه بزرگ را آغاز کند.
عالوه بر این، سازمان گسترش هم باید فعال شود 
اما متاسفانه این سازمان علی رغم اهمیتی که دارد 

درحال حاضر منفعل است.
ذکر این نکته الزم اس��ت که امیدواریم در سال 
۹۹ ش��اهد روند مثبت و روب��ه جلو در بخش های 
معدنی، تولیدی و صنعتی کش��ور باشیم. در پایان 
ض��روری می دانم این روز مهم را مج��دداً به تمام 
متولی��ان بخش صنع��ت و معدن و تولید کش��ور 
تبریک ع��رض نمایم. به امید روزی که کش��ور از 

رکود خارج شود و در مسیر توسعه حرکت کند.

قطار صنعت و معدن 
روی ریل موفقیت

مهدی�کرباسیان-�مدیرعامل�سابق�ایمیدرو���
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صنعت نمایش��گاهی ب��ه عن��وان لکوموتیو معرفی 
دس��تاوردها و تولی��دات مختلف صنعت��ی، بازرگانی، 
کش��اورزی، معدنی و غیره نقش بس��زایی در توسعه 
صادرات و یافتن بازاره��ای جدید برای محصوالت و 

تولیدات کشورمان دارد.
برق��راری  و  کرون��ا  وی��روس  ش��یوع  زم��ان  از 
محدودیت ه��ای اجتماع��ی ب��رای حض��ور در مراکز 
جمعیت��ی، ای��ن صنعت نیز همچون س��ایر صنایع با 

رکود مواجه شده است.
ب��ه گفته کارشناس��ان نمی توان ای��ن صنعت مهم 
را تعطی��ل ک��رد بلکه بای��د با رعایت ش��یوه نامه ها و 
پروتکل های بهداش��تی از ظرفیت های موجود نهایت 
اس��تفاده را برد. امری که با توجه ب��ه احتمال تداوم 
حض��ور ویروس کرونا تا یکی دو س��ال آینده اهمیت 

بیشتری می یابد.

آن طور که مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اس��المی ایران آمار داده است از 
زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، صنعت نمایشگاهی 
کشور نزدیک به س��ه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ضرر 

کرده است.
به گفته وی نزدیک به س��ه ه��زار و ۳۰۰ نفر فعال 
حاضر در این صنعت به همراه ۴۵۰ شرکت غرفه ساز 
که هر یک ش��اغالن زی��ادی در مجموعه خود دارند 
از شرایط یاد ش��ده متضرر شده اند. همچنین از بین 
رفت��ن اش��تغال زایی یک نفر به ازای ه��ر ۴.۵ تا پنج 
مترمربع فضا با برگزاری هر نمایش��گاه را باید به این 

آمارها اضافه کرد.
راهکارهایی�برای�خروج�از�رکود��

پیگیری ه��ای مجدان��ه دکت��ر حس��ین زاده برای 
بازگشایی نمایشگاه ها و نجات صنعت نمایشگاهی از 

رکود و بحران جواب داد.
به دنبال شیوع بیماری کرونا و تعطیلی نمایشگاه ها، 
دکتر حسین زاده مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی 
چندین جلس��ه با مقامات ارشد دولتی ازجمله رئیس 

صمت�از�شرکت�سهامی�نمایشگاه�های�بین�المللی�جمهوری�اسالمی�ایران�گزارش�می�دهد

برگزاری دوباره نمایشگاه ها 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

ــگاه های داخلی و بین المللی  ــت از ١۲ تیرماه جاری برگزاری و برپایی نمایش قرار اس
ــه بنا به گفته مدیرعامل  ــگاه تخصصی در و پنجره» کلید بخورد، تصمیمی ک ــا «نمایش ب

شرکت سهامی نمایشگاه ها با رعایت همه موازین و پروتکل های بهداشتی خواهد بود.
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دفتر رئیس جمهور، معاون اقتص��ادی رئیس جمهور، 
وزیر کشور و سرپرست وزارت صمت برگزار نمود و در 
نهایت موفق شد با حمایت های دکتر مدرس خیابانی 
مجوز برگزاری نمایش��گاه ها را با رعایت پروتکل های 

بهداشتی به دست بیاورد.
تصویب صنعت نمایش��گاهی به عنوان رسته  شغلی 
آسیب دیده شدید از کرونا و تصویب اعطای تسهیالت 
حمایتی دولت به فعاالن صنعت نمایشگاهی از جمله 

دیگر دستاوردهای مهم این جلسات فشرده بود.
بهم��ن حس��ین زاده، مدیرعامل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه ها در گفت وگوی��ی خاطرنش��ان کرده که 
با تش��کیل س��تادی در این زمینه و با نظرخواهی از 
همه فعاالن و انجمن های صنعت نمایش��گاهی، چهار 
پروتکل بهداش��تی ویژه بازدیدکنندگان، غرفه سازان، 
مش��ارکت کنندگان و سایت داران تهیه و تدوین شده 
تا بدون اینکه به سالمت اجتماعی آسیبی وارد شود، 

برپایی نمایشگاه ها از سر گرفته شود.
وی ب��ه تجربه موفق برگزاری نمایش��گاه تخصصی 
»جه��ش تولی��د و دس��تاوردهای مقابله ب��ا کرونا« 
در هفته ه��ای اخیر اش��اره کرد که ب��ا رعایت کامل 
پروتکل های ابالغ ش��ده توس��ط وزارت بهداشت در 
فضایی اف��زون بر چهار هزار مترمربع برپا ش��د و در 
آن محصوالت و کاالهای مرتبط با پیشگیری، مبارزه 
و کنت��رل عفونی تولی��د داخل و نیز دس��تاوردهای 
ش��رکت های دانش بنیان ارائه ش��د و در معرض دید 

متخصصان قرار گرفت.
برپایه این گزارش، ثبت نام آنالین و اجازه ندادن به 
بازدیدکنندگان عمومی برای حضور در نمایشگاه و در 
عوض حضور متخصصان با دعوت از سوی شرکت ها، 
تقس��یم بندی افراد برای حضور در نشست های رو در 
رو )B to B(، آموزش پرس��نل حراست و هالل احمر 
مستقر در نمایشگاه، توزیع بسته های ضدعفونی کننده 
و اقالم مبارزه با کرونا بین ش��رکت کنندگان، حرکت 
اف��راد ب��ر مبنای خط��وط از پیش طراحی ش��ده در 

نمایش��گاه، لغو بلیت فروش��ی در ورودی نمایش��گاه 
بین المللی، عبور از تونل مخصوص ضدعفونی افراد و 
همچنین مشخص شدن جایگاهی برای مصاحبه های 
خبرنگاران با مس��ئوالن و ش��رکت کنندگان، ازجمله 
تمهیدات اندیشیده شده در برپایی و بازگشایی مجدد 

نمایشگاه ها است.
بااین حال تمهیداتی اندیش��یده شده که به موجب 
آن ام��کان بازدید مجازی از طریق کانال ایران کاال و 
شبکه های مجازی برای مردم عادی نیز فراهم باشد.

گفتنی اس��ت برگزاری ۱۵۳ نمایشگاه تخصصی تا 
پایان امسال در تقویم نمایشگاهی کشور برنامه ریزی 

شده است.
ضرر��۳۱۰۰میلیارد�ریالی�صنعت�نمایش�گاهی���

از�کرونا
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران گفت: ش��یوع ویروس کرونا 
۳۱۰۰ میلیارد ریال به صنعت نمایشگاهی ضرر وارد 

کرد.
بهمن حس��ین زاده با اشاره به اینکه کمیته بررسی 
و مقابله با پیامدهای ناش��ی از ویروس کرونا، صنعت 
نمایش��گاهی و همچنین شرکت های زیرمجموعه آن 
را جزء مش��اغل آسیب دیده ش��دید از ویروس کرونا 

محسوب کرده است اظهار کرد: 

از ۴ ماه گذش��ته و پس از ش��یوع وی��روس کرونا 
در کشور، هیچ نمایش��گاهی در نمایشگاه بین المللی 
برگزار نشده اس��ت بنابراین با توجه به آسیب شدید 
ب��ه این صنعت مج��وزی از کمیته بررس��ی و مقابله 
ب��ا پیامدهای ناش��ی از ویروس کرونا اخذ ش��ده که 
براساس آن فعاالن صنعت نمایشگاهی نیز می توانند 

از تسهیالت حمایتی برخوردار شوند. 
جزیی�ات�بهره�مندی�از�بس�ته�حمایتی�صنعت���

نمایشگاهی
حس��ین زاده در پاسخ به این س��وال که متقاضیان 
استفاده از بس��ته حمایتی چه اقداماتی را باید انجام 
دهند گفت: پس از احصاء  فهرست افراد و ارائه آن به 
مس��ئوالن مربوطه، اسامی به وزارت کار ارائه می شود 
و وزارت اقتصاد نیز اس��امی آنه��ا را به بانک ها اعالم 
می کند؛ لذا مش��اغل مرتبط با صنعت نمایش��گاهی 
آس��یب دیده از کرونا می توانند با مراجعه به س��امانه 
کارا متعل��ق ب��ه وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
نس��بت به ثبت ن��ام و اخذ تس��هیالت اق��دام کنند. 
فرآیند کار به صورت الکترونیکی در این سامانه انجام 
می شود و دسترسی به بانک های عامل در سطح ملی 

و استانی در این سامانه پیش بینی شده است.
وی در م��ورد می��زان خس��ارت وارده ب��ه صنعت 
نمایشگاهی طی ماه های اخیر گفت: براساس شرایط 
حاکم بر کشور پس از شیوع ویروس کرونا به دستور 
دولت هیچ نمایش��گاهی طی ۴ ماه اخیر در نمایشگاه  
بین المللی برگزار نش��د، لذا شرکت سهامی نمایشگاه 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه درآمدی 
کسب نکرده درحالی که این شرکت باید حقوق بیش 
از ۶۰۰ کارمند خود را از محل درآمدها پرداخت کند. 

برگ�زاری�نمایش�گاه�دس�تاوردهای�مرتبط�با���
شیوع�ویروس�کرونا

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
جه��ش تولی��د و دس��تاوردهای مقابله ب��ا کرونا در 

از ۴ ماه گذشته و 
پس از شیوع ویروس 

کرونا در کشور، 
هیچ نمایشگاهی در 
نمایشگاه بین المللی 
برگزار نشده است



 روز صنعت و معدن

48

اواخر خ��رداد گفت: در این نمایش��گاه خالقیت های 
ش��رکت های مختلف ازجمله شرکت های دانش بنیان 
در زمین��ه تولید محصوالت الزم ب��رای جلوگیری از 
ش��یوع ویروس کرونا در مع��رض نمایش متخصصان 

قرار گرفت. 
وی افزود: در نمایش��گاه مذکور تمام دستاوردهای 
اخیر پس از شیوع ویروس کرونا در زمینه تولید انواع 
ماس��ک ها، الکل و مواد ضدعفونی کنن��ده به نمایش 

گذاشته شد.
وی با اش��اره به تدوین ۴ پروتکل بهداش��تی برای 
برگزاری نمایش��گاه مذکور بیان کرد: این نمایش��گاه 
برای بازدید عموم آزاد نبود و تنها متخصصین با ارائه 

کارت دعوت می توانستند از آن بازدید کنند.
تدوین��۴پروتکل�بهداش�تی�وی�ژه�برگزاری���

نمایشگاه�
 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به تصویب و ابالغ 
شیوه نامه بهداشتی )پروتکل بهداشتی( ویژه برگزاری 
نمایشگاه گفت: بخش نخس��ت این شیوه نامه شامل 
پروتکل مراکز نمایشگاهی است و بخش دوم پروتکل 
غرفه س��ازی اس��ت که در این پروتکل جزییات ایجاد 
یک غرفه ازجمله عمق غرفه و ارتفاع مش��خص شده 

است.
ب��ا عن��وان  ب��ه پروت��کل س��وم  اش��اره  ب��ا  وی 
مشارکت کنندگان بیان کرد: پروتکل چهارم، پروتکل 
بازدیدکنن��دگان اس��ت که در آن قوانی��ن الزم برای 
بازدیدکنن��دگان ازجمله اس��تفاده از دس��ت کش و 
ماس��ک در طول بازدید از این نمایش��گاه و استفاده 
از م��واد ضدعفونی کننده ذکر ش��ده اس��ت. پروتکل 
چهارگان��ه صنع��ت نمایش��گاهی ط��ی ۲ م��اه کار 

مطالعاتی، تدوین شد. 
وی با تاکید بر الزام جهش تولید و توسعه صادرات، 
اف��زود: در جبهه اول حوزه صادرات، نمایش��گاه های 
تخصصی ق��رار دارد لذا ب��ا برگزاری نمایش��گاه های 
بی��ن  رودررو  جلس��ات  برگ��زاری  و  تخصص��ی 

برگزارکنن��دگان و بازدیدکنندگان متخصص س��عی 
می کنی��م زمینه آش��نایی هر چه بیش��تر جهانیان با 

توانمندی های صنعتی ایران مشخص شود. 
ش�رکت�های��� بهش�ت� نمایش�گاهی� صنع�ت�

دانش�بنیان�و�استارت�اپ
حس��ین زاده بیان کرد: ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارتاپ ها با برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی در 
نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا 

حضور داشتند. 
وی گف��ت: برگ��زاری نمایش��گاه ها زمین��ه اتصال 
ش��رکت های تولید کنن��ده داخل��ی و کارخانجات و 
نی��ز بازدیدکنندگان مختلف از کش��ورهای گوناگون 
فراهم را م��ی آورد و همین موضوع باعث شناس��ایی 
محصوالت تولیدی ما در س��ایر کشورها و در نتیجه 

توسعه صادرات می شود. 
تقویم�نمایش�گاهی�ب�ا�نمایش�گاه�در�و�پنجره���

ورق�می�خورد
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا. ایران با اش��اره به برپایی موفق نمایش��گاه جهش 

تولید و دس��تاوردهای مقابله با کرونا خبر داد: از ۱۲ 
تیرماه امس��ال، تمامی نمایش��گاه ها براس��اس تقویم 

نمایشگاهی برگزار خواهند شد.
حسین زاده با اشاره به تجهیز نمایشگاه بین المللی 
ایران به دس��تگاه های ضدعفونی و تجهیزات مقابله با 
بیماری کرونا گفت: پس از برگزاری موفق نمایش��گاه 
جه��ش تولید و اس��تقبال بس��یار زی��اد متخصصین 
و صنعتگ��ران، تقاضا ب��رای برگزاری نمایش��گاه های 
تخصص��ی با رعای��ت پروتکل های بهداش��تی و الزام 
بازدید تنه��ا برای متخصصین، افزایش یافت. ازاین رو 
قرار اس��ت از ۱۲ تیرماه، تمامی نمایشگاه ها با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار گردد.
حس��ین زاده با بیان اینکه در جلسه کمیته امنیتی 
- اجتماع��ی س��تاد مقابله ب��ا کرونا برگزاری س��ایر 
نمایش��گاه های تخصصی ب��دون بازدید عموم مصوب 
ش��د اظهار ک��رد: با طی ش��دن مراح��ل اداری این 
مصوبه، نخستین نمایشگاه تخصصی امسال با عنوان 
نمایش��گاه تخصص��ی در و پنجره، دوازده��م تیرماه 

گشایش می یابد.
ای��ن مق��ام مس��ئول با اش��اره ب��ه رعای��ت دقیق 
پروتکل های بهداشتی ویژه برگزاری نمایشگاه تصریح 

کرد: 
تجربه موفق برگزاری نمایشگاه جهش تولید نشان 
داد که نمایش��گاه های تخصصی با رعایت ۴ پروتکل 
بهداشتی قابل برگزاری است؛ بدون اینکه به سالمت 

اجتماعی آسیبی وارد شود.
�برپایی�نمایشگاه�های�تخصصی�منجر�به�رونق���

کسب�وکار�می�شود
نایب رئیس انجمن تولید کنندگان در و پنجره ایران 
گفت: یکی از موثرترین راه های توس��عه و پیش��رفت 
در امر تولید، برپایی نمایشگاه های تخصصی حتی در 
شرایط رکود اقتصادی است که می تواند موجب رونق 

فضای کسب وکار باشد.
وحی��د جاللی پور با بیان اینکه حدود ۴۰۰۰ واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ در صنعت در و پنجره کشور 

 پس از برگزاری 
موفق نمایشگاه جهش 
تولید و استقبال بسیار 

زیاد متخصصین و 
صنعتگران، تقاضا برای 
برگزاری نمایشگاه های 

تخصصی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و 
الزام بازدید تنها برای 
متخصصین، افزایش 

یافت
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مش��غول به فعالیت هس��تند گفت: عدم ثبات قیمت 
مواد اولیه، سیاس��ت ها و دستورالعمل های مربوط به 
صادرات و واردات، عماًل امکان برنامه ریزی جهت یک 
ص��ادرات پایدار را از تولید کننده ایرانی، س��لب کرده 

است.
وی اف��زود: تولید کنندگان داخلی در و پنجره برای 
ص��ادرات نیاز جدی ب��ه حمایت ارگان ه��ای دولتی 
نظیر وزارت صمت، س��ازمان توسعه تجارت و شرکت 

سهامی نمایشگاه ها دارند.
جاللی پور با اشاره به تنوع سالیق تصمیم گیری در 
میان متولیان تولید کش��ور اظهار کرد: متاسفانه این 
س��لیقه ها بدون در نظر گرفتن نظرات و دیدگاه های 
تشکل های صنفی ازجمله انجمن تولید کنندگان در و 
پنجره ایران که متش��کل از افراد اهل فن و متخصص 

در این صنعت است اعمال و اجرا می شود.
وی ادام��ه داد: به طورقط��ع بهترین راه��کار برای 
توس��عه تولید و صادرات در کش��ور، تدوین و اجرای 
سیاس��ت های حمایت��ی متاث��ر از  نظرات مش��ورتی 

تشکل های صنفی همان صنعت است.
جالل��ی پور در خص��وص کیفیت و اس��تاندارد، در 
و پنجره ه��ای تولیدی ایران گف��ت: تمامی واحدهای 
تولیدی که زیر نظر انجمن تولید کنندگان در و پنجره 
فعالیت می کنند تولیداتش��ان براساس استانداردهای 

ملی و جهانی انجام می شود.
وی اف��زود: ازآنجاک��ه تولی��دات در و پنجره ایران 
براس��اس آخرین دانش فنی روز س��اخته می ش��وند 
بنابرای��ن قابل رقابت با انواع مش��ابه خارجی و حتی 

اروپایی می باشند.
ب��ه گفته جاللی پ��ور، تولید کنن��دگان در و پنجره 
کشور تاکنون محصوالت خود را به کشورهای ونزوئال، 
آفریقای جنوبی، الجزایر، بلژیک، انگلیس، اس��ترالیا، 
عمان، امارات، عراق، افغانس��تان و کشورهای سی ای 

اس صادر کرده اند.
وی ادامه داد: البته به دلیل عملکرد ضعیف متولیان 
تولید در کشور، هیچ روند سیستماتیکی برای حمایت 
و حف��ظ صادرات محصوالت صنعتی و تولیدی وجود 
ندارد. به طور مثال روند صادرات در ایران به هیچ وجه 
با کشورهای پیش��رفته و یا حتی کشورهای همسایه 
ش��باهتی ن��دارد. چراک��ه در این کش��ورها در قالب 
یک روند سیس��تماتیک، دولت ها به ش��کلی پایدار از 
ص��ادرات حمایت می کنند در نتیجه آهنگ توس��عه 
تولی��د و ص��ادرات هی��چ گاه به دلیل سیاس��ت های 
لحظ��ه ای و موقت��ی دولت ها و افراد کن��د یا متوقف 

نمی شود.
دبیر انجمن تولید کنندگان در و پنجره، در خصوص 
میزان تولید در و پنجره نیز گفت: ۸ تا۱۰ هزار یونیت 
در و پنجره و شیشه دوجداره در روز توسط واحد های 
تولیدی عضو انجمن تولید می شود که این ظرفیت در 

صورت باال رفتن تقاضا، قابل افزایش است.
وی تعداد شاغلین در این حوزه را به صورت مستقیم 
۳۰ هزار و غیرمستقیم ۶۰ هزار تن بیان کرد و گفت: 
رکود صنعت ساختمان و همچنین تورم، طی دو سال 
گذشته لطمه شدیدی به این صنعت وارد کرده است.

جاللی پور در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی چه تاثیری می تواند بر تولید 
و ص��ادرات محصوالت به ویژه در زمان رکود داش��ته 
باش��د گفت: یک��ی از بهتری��ن و موثرتری��ن راه های 
توسعه و پیشرفت در امر تولید، برپایی نمایشگاه های 
تخصصی حتی در ش��رایط رکود اقتصادی اس��ت که 

می تواند موجب رونق فضای کسب وکار باشد.
وی ادام��ه داد: ب��رای توس��عه بازاره��ای جدی��د 
می بایس��ت مس��ئوالن ذی ربط اق��دام ب��ه برگزاری 
جلس��ات هم اندیشی با تش��کل های بخش خصوصی 
ازجمله انجمن تولید کنندگان در و پنجره کنند. البته 

نمایش��گاه یکی از بهترین محمل ها برای برپایی این 
جلسات است.

ب��ه گفته دبیر انجمن تولید کنن��دگان در و پنجره، 
برپایی یک نمایشگاه تخصصی بسیار بهتر از برگزاری 
چندین نمایش��گاه غیرتخصصی و عمومی اس��ت که 
به جز تحمی��ل هزینه های اضافی، دس��تاورد دیگری 

ندارد.
نمایشگاه�جهش�تولید،�الگویی�موفق�برای���

سایر�نمایشگاه�ها
رویدادی که نمایشگاه تهران به واسطه آن مجدداً 
به چرخه برگزاری رویدادها بازگش��ت، نمایش��گاه 
دس��تاوردهای مبارزه با کرونا ب��ود. نماینده مردم 
تبری��ز در مجلس ش��ورای اس��المی در حاش��یه 
بازدی��د از نمایش��گاه جه��ش تولید  اظه��ار کرد: 
در این نمایش��گاه برای ضدعفون��ی و تلطیف هوا 
از دس��تگاه های هواس��از استفاده ش��ده و تمامی 
بازدید کنندگان و غرفه داران هم موظف به استفاده 

از دستکش و ماسک بودند.
تمام��ی  ب��ار،  نخس��تین  ب��رای  اف��زود:  وی 
بازدید کنندگان از یک نمایشگاه، افراد متخصص و 
کارشناس مرتبط بودند و چون بازدید برای عموم 

آزاد نبود درنتیجه ازدحامی هم وجود نداشت.
پزش��کیان ب��ا اب��راز خرس��ندی از رعایت کامل 
پروتکل های بهداش��تی در نمایشگاه جهش تولید 
تصریح کرد: ازآنجاکه در این نمایشگاه، بازدید تنها 
ویژه متخصصین بوده، در نتیجه فضای مناس��بی 
هم ب��رای آنها جه��ت بازاریابی هدفمن��د، انتقال 

تجربیات و دستاوردهای علمی و فنی فراهم شد.
وی ادامه داد: قطعاً برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
کرون��ا، می تواند به عن��وان یک الگ��وی موفق در 
برگ��زاری مورداس��تفاده برگزار کنن��دگان س��ایر 

نمایشگاه ها قرار گیرد.
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برگ��زاری رویداده��ای تج��اری ب��ه عن��وان یکی 
نق��ش  مل��ی  اقتص��اد  اصلی تری��ن محرکه ه��ای  از 
غیرقابل انکاری در تقویت حرکت های مولد، اشتغال زا 
و ایج��اد رونق اقتص��ادی دارند، ازجمل��ه می توان به 
تقوی��ت اقتص��اد بازدید کنن��ده )مانن��د حمل ونقل، 
هتل ها، خرده فروش��ی ها و رستوران ها(، تسهیل رشد 
تجارت صنایع کوچک و متوسط با اتصال خریداران و 
فروشندگان، اشتراک دانش منجر به نوآوری و تجارت، 
همکاری )به صورت محل��ی و جهانی( و فراهم کردن 

بستر تجارت و سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.
 در ش��رایط ع��ادی و وج��ود ام��کان س��فرهای 
بین المللی، مبحث گردشگری نمایشگاهی نیز اهمیت 
دارد، چراک��ه درنتیجه برگزاری نمایش��گاه ها بهویژه 
رویدادهای��ی ک��ه دارای ماهیت بین المللی هس��تند، 
فرصت مناس��بی جهت حضور فعاالن بخش  صنعتی، 
خدمات��ی، هیئت ه��ای بازرگانی داخل��ی و خارجی و 
تورهای بازدید پدی��د می آید که این امر موجب ورود 
ارز به کش��ور و رونق بخش های مختلف خواهد ش��د. 
این مس��ئله حتی در خصوص نمایش��گاه هایی که در 
سطح ملی و در مراکز مختلف کشورها برگزار می شود 
نیز البته در س��طحی محدودتر، صدق می کند چراکه 
موجب توسعه گردشگری داخلی و رشد اقتصاد بومی 
محل برگزاری می شود. ازآنجاکه برپایی یک نمایشگاه 
نتیج��ه فعالیت و اس��تفاده از توان دس��ت اندرکاران 
بخش ه��ای مختلف اس��ت لذا منجر به ارتقاء س��طح 

اشتغال می شود.
از طرفی با توجه به محدودیت های ناش��ی از کرونا، 
تهدی��دات بین الملل��ی و فض��ای اقتص��ادی حاکم بر 
کش��ور و به تبع آن محدودیت ه��ای ناگزیر حاکم بر 
صنعت نمایش��گاهی که آن را با بحران های خطرناکی 
مواجه س��اخته، ضرورت نگرش ریش��ه ای به موضوع 
بیش ازپیش خودنمایی می کند لذا هیچکدام از ارکان 
پنج گانه صنعت نمایشگاهی نباید شتابزده عمل کنند. 
این چالش باید برمبنای خرد جمعی شامل بخش های 

دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی ارزیابی و چاره جویی 
شده و شروع برگزاری رویدادها در شرایط جدید باید 
با ایجاد ذهنیتی مناس��ب و کاماًل حس��اب شده و در 
جهت تامین حداکثری نظر و منافع ذینفعان خصوصاً 

بازدیدکنندگان صورت بگیرد.
اگر متولیان نمایشگاهی اعم از سایت های خصوصی 
و دولتی، مجریان، غرفه س��ازان و غرفه داران، اصحاب 
رس��انه و ب��ه عبارتی کلی��ه فع��االن و ذی ربطان این 
صنعت با همفکری یکدیگر در راستای حل و مدیریت 
هوشمندانه این مش��کل بکوشند قطعاً در یک فضای 
هم افزا، نتایج نیز امیدوارکننده خواهد بود. در غیر این 
صورت ممکن است صدماتی به این صنعت وارد شود 
که جبران آن به سادگی و در میان مدت مسیر نباشد. 
ام��روز و در دنیای پس��اکرونا در کلیه صنایع از جمله 
صنعت نمایشگاهی، دوره، دوره رقابت های هم افزاست  
)Sympathetic competition( که ضمن وجود 
عنص��ر کارآمد رقابت که موتور پیش��رفت و توس��عه 
است، فعاالن حوزه نمایش��گاهی خصوصاً سایت های 
نمایش��گاهی باید با تعامل مثبت نس��بت به تبیین و 
تقویت جایگاه خود در اکوسیس��تم نمایشگاهی اقدام 
کنند. همچنی��ن با اس��تفاده از ظرفیت های یکدیگر 
و حت��ی تقویت توانمندی های یکدیگر در مس��یر باز 
مهندس��ی صنعت نمایش��گاهی، ش��روعی شایسته و 
شکوهمند را برای کلیه ذینفعان این صنعت خصوصاً 
دو رک��ن از ارکان اصل��ی آن ک��ه مجری��ان برگزاری 

نمایشگاهها و بازدیدکنندگان هستند رقم بزنند.
اساس��اً رقابت��ی هم افزا خواه��د بود که ب��ه توزیع 
هماهنگ ب��ار فعالیت ها و دس��تیابی به تعادل کمک 
ک��رده و از دلزدگی و شکس��ت فعالیت های هر یک از 
ارکان نمایش��گاهی جلوگیری کند و به افزایش بازده 

کلی و افزایش توان رقابتی هم افزا منجر شود. 
اس��اس رقابت های هم افزا در یک صنعت بر مبنای 
اشتراک گذاری منابع س��ازمانی در فعالیت های ارکان 
آن صنع��ت ب��وده و این رقابت زمان��ی می تواند مفید 

باشد که مدل های ذهنی مدیران تاثیر گذار و ذی ربط 
برای آن آماده باشد. به این صورت که پارادایم ذهنی 
اف��راد از حالت رقابت فردی به تالش برای به حداکثر 
رس��اندن کارایی کلیت یک صنعت با نگرش��ی ملی و 
بین المللی باش��د و رقابت صرفاً به مفهوم مبارزه برای 
برتری تعریف نشود و نگاه حفظ، بقا، تقویت و توسعه 
و البت��ه ب��رای کلیه ارکان صنع��ت و در مقیاس ملی 

حاکم باشد.
رقابت ه��ای هم افزا اگرچ��ه به ص��ورت فرآیندهای 
پویا هستند و باعث می ش��وند که دیگر اجزاء صنعت 
درص��دد حفظ موقعیت خود برمی آیند، اما به ش��کل 
کالن و زیرس��اختی، تالش و کوش��ش و ابداع مزیت 
رقابت��ی را ب��رای بقای خود و از هم��ه مهم تر حفظ و 
تداوم کلی��ت صنعت الزم می داند، رقابت با داش��تن 
هدف مش��ترک گروهی زمانی هم افزاس��ت که باعث 
ایج��اد هیجان گروهی در رقابت در مقیاس کالن و با 

اهداف عالیه ملی و بین المللی باشد.
 بدیهی است مراکز نمایشگاهی با برگزاری سمینار، 
وبینار، همایش، جلس��ات تخصص��ی و کنفرانس های 
آموزشی نیز می توانند به رقابت های دانش محور هم افزا 
بپردازن��د. ازآنجاک��ه مراکز نمایش��گاهی پلتفرم های 
نوآوری معرفی می شوند پس فضاهای هم افزا می تواند 
به رقابت برای دس��تیابی هر چه سریع تر به نوآوری و 

ابداع بسیار اثربخش باشد.
در ای��ن رهگ��ذر تاریخ��ی عملک��رد ارکان صنعت 
نمایش��گاهی می توان��د منج��ر به بق��ا، توس��عه و یا 
خدای ناکرده تضعیف آن ش��ود. لذا عالوه بر توس��عه 
بس��ترهای تعامل��ی پویا، وجود س��عه ص��در، تدبیر 
و هم اندیش��ی و هم افزای��ی بیش ازپی��ش مهم جلوه 
می نماید. در همین راس��تا امید اس��ت ب��ا عنایت به 
این موارد، صنعت نمایش��گاهی کش��ور ضمن عبور از 
بحران ه��ای جاری بتواند نقش موثر خود را در تقویت 
ش��اخص های کلیدی و توس��عه ای کش��ور به خوبی

 ایفا نماید.

رقـابـت 
 هم افــزا
کلیدواژه 

ارکان صنعت 
رامین�سمیع�زاده���نمایشگاهی

مدیرمرکز�نمایشگاهی�ایران�مال 
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سفر مجازی به مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال

Iran Mall Event & Convention Center (IMEC)

معرف�ی�مرک�ز�دائمی�نمایش�گاه�ه�ای�بین���
الملل�ی�و�رویداده�ای�تج�اری�ب�ازار�ب�زرگ�

ایران
مرک��ز دائم��ی نمایش��گاه ه��ای بین الملل��ی و 
رویداده��ای تج��اری بازار ب��زرگ ایران ب��ه عنوان 
اولین Convention Center کش��ور متناسب 
با پیش��رفت های بین المللی در زمین��ه رویدادهای 
نمایش��گاهی، کنفرانس ه��ای  تج��اری،  چندگان��ه 

بین المللی، همایش های تخصصی، فرهنگی و آموزشی 
حرفه ای و مدل های پیش��رفته موجود در دنیا و منطقه با 

دارا بودن کلیه زیرساخت های الزم و با در اختیار داشتن فضاها 

و امکانات مذهبی، اقامتی، پذیرایی، گردش��گری و 
ورزشی فراتر از استانداردهای بین المللی به عنوان 
یک پایان��ه بین المللی رویدادهای مهم تجاری و در 
مسیر ایجاد بسترهای رقابتی و ارتقاء جایگاه کشور 
در عرصه ملی و بین المللی، افزایش س��طح اشتغال 
مل��ی و صادرات هدفمند حرکت نموده و اوالً اصرار 
دارد تا راستای رونق، توسعه صادرات و تقویت توان 
کمی و کیفی تولیدی و صادراتی کشور نقش آفرینی 
نموده و ثانیاً باعث جلوگیری از خروج غیر ضروری ارز 
و نهایتاً ارتقاء س��طح اشتغال کشور خصوصاً برای صنایع 

کوچک و SMEها در حوزه های مختلف کشور شود.

البی���
طبقهE۰  به مس��احت ۱۱۶۰۰ متر مربع مشتمل بر بخش های مختلفی 
است، که در ورودی طبقه سالن ۲۵۰۰ متر مربعی تحت عنوان البی وجود 

دارد.

مشخصات�فیزیکی�سایت�نمایشگاهی���
سایت نمایشگاهی به مساحت ۴۲۰۰۰ متر مربع در ۵ طبقه 
با حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع فضای خالص نمایش��گاهی در سه 
سالن مدرن، البی و بارانداز و همچنین شامل سالن مذاکرات 
تج��اری )B۲B Hall(، ت��راس، پارکین��گ VIP و فضاهای 
اختصاص��ی برای نمازخانه، بانک، بیمه، صرافی، تاکس��یرانی، 

راهنمای توریست و اتاق نگهداری کودک می باشد
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��E۰طبقه�
این طبقه به مساحت ۱۱۶۰۰ متر مربع مشتمل بر بخش های ذیل است:

•س��الن نمایش��گاهی: ۴۰۰۰ مت��ر مربع )ح��دود ۲۵۰۰ متر مرب��ع فضای خالص 
غرفه سازی(

•البی: ۲۵۰۰ متر مربع
•بارانداز نمایشگاه: ۷۵۰ متر مربع

•دفاتر اداری: ۵۰۰ متر مربع
•فضاه��ای اختصاصی برای بانک، بیمه، صرافی، حراس��ت، ات��اق نگهداری کودک، 
تاکسیرانی، آتش نشانی، نمازخانه، راهنمای توریست، اورژانس و کمک های اولیه و ...

��E۱طبقه�
طبقه E۱، در برگیرنده س��الن اصلی مرکز به مساحت ۱۳۰۰۰ متر مربع 

متشکل از بخش های ذیل می باشد: 
س��الن نمایش��گاهی: ۱۲۰۰۰ متر مربع )ح��دود ۷۱۵۰ متر مربع فضای 

خالص غرفه سازی(
ت��راس: ۱۰۰۰ مترمرب��ع واقع در ضلع غربی مجموعه و مش��رف بر طرح 

توسعه غربی بازار بزرگ ایران
اس��تیج: مجهز به ویدئو وال برای برگزاری مراس��م افتتاحیه، اختتامیه و 

سایر برنامه های فرهنگی و هنری

بارانداز��
باران��داز به مس��احت ۷۵۰ متر مربع که در ضل��ع غربی طبقه E۰ واقع 

شده است.

تراس��
در ضلع غربی طبقه E۱ فضای ۱۰۰۰ متری تراس واقع گردیده 

است.

��E۲طبقه�
طبقه ۲E دارای س��الن ۷۰۰۰ متر مربعی بوده و مس��احت خالص 
غرفه س��ازی آن حدود ۴۱۰۰ متر مربع اس��ت، همچنین امکانات این 
طبقه ش��امل انبار، اتاق های AV&IT و اتاق های برق، سرویس های 

بهداشتی و ... است.
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��E۳طبقه�
طبقه E۳ به صورت دو بخش مجزا از یکدیگر و در دو بال ش��مالی 
و جنوبی واقع گردیده که ضلع ش��مالی به کارگاه ها و س��مینارهای 
آموزش��ی و س��الن مذاکرات تجاری ) B۲B Hall ( اختصاص یافته 
و در ضل��ع جنوب��ی، دفتر هماهنگ��ی مرکز دائمی نمایش��گاه های 

بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران واقع شده است.

��RGپارکینگ/�طبقه�
مساحت طبقه RG  ۱۸۰۰۰ متر مربع بوده که حدود ۲۰۰۰ متر مربع از مساحت 
ای��ن طبقه به البی VIP، البی اصلی و فضاهای پش��تیبانی و خدماتی نظیر اتاق های 

هواساز اختصاص داده شده است. 
-همچنین فضایی برای پارک ۲۲۷ دستگاه خودرو )VIP( در این طبقه تعبیه شده 
اس��ت و بیش از ۱۴۰۰۰ فضای پارک به شکل رایگان برای بازدیدکنندگان محترم از 
مرکز نمایش��گاهی و همچنین تعدادی پارکینگ اختصاصی برای معلوالن و جانبازان 

عزیز در سایر طبقات بازار بزرگ ایران تخصیص داده شده است.

سالن�مذاکرات�تجاری��
سالن مذاکرات تجاری ) B۲B Hall ( واقع در طبقهE۳  )بال شمالی( به مساحت 
حدوداً ۱۷۰۰ متر مربع با فضاهایی شامل: VIP Lounge ، اتاق کنفرانس، اتاق های 
مذاکرات ) Meet & Talk (، اتاق س��مینار، کارگاه های آموزش��ی و سایر فضاهای 
خدماتی و پش��تیبانی می باش��د و محل مناس��بی اس��ت برای برگزاری میز گردهای 

کارشناسی و نشست های تخصصی.

طراحی�و�غرفه�سازی��
مرکز دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی و رویدادهای تجاری بازار 
بزرگ ایران برای اولین بار در کش��ور سیس��تم غرفه سازی مدوالر-

منعطف – دکوراتیو )Quick Wall( را طراحی و پیاده سازی کرده 
است.

سایر�امکانات:��
-شامل ۲ آسانسور VIP،  ۱۰ آسانسور عمومی و ۴ آسانسور باری 

-دارای ۱۲ پله برقی 
-دسترس��ی های زمین��ی و هوای��ی و موقعی��ت مکان��ی مرک��ز )دارای ۴ 
ورودی اصلی به مجموعه، دسترس��ی آس��ان به ایستگاه های تاکسی- مترو و 

فرودگاه های بین المللی(
-ام��کان تخصیص بیش از ۱۴۰۰۰ پارکینگ برای بازدیدکنندگان از مرکز 

نمایشگاهی
 ۱۰۰ ح��دود  -تخصی��ص 
رستوران و کافی شاپ محلی، 

ملی و بین المللی
سایر  بودن  دس��ترس  -در 
بخش های خدماتی، رفاهی و 
فرهنگی )مسجد جامع، هتل 

فرمونت، س��وق و بازارچه سنتی، باغ کتاب، باغ ماهان، باغ دیدار، پیست یخ، 
فضاهای SPA، سالن های سینما، آمفی تئاتر و ...(

-طراحی مدرن نمای مرکز نمایشگاهی )نمای شیشه ای منحصر به فرد(
-نیروهای اجرایی و عملیاتی حاضر در مجموعه )راهنمایان تردد، حراست، 

خدمات، آتش نشانی، HSE، تعمیرات و نگهداری(
Venue Lighting/Air-( مجموع��ه  پیش��رفته  فن��ی  -تجهی��زات 

) Conditionin Power Audio-Visual
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 Iran کنفرانس بین المللی پیش��گامان صنعت نمایش��گاهی ایران با عنوان تجاری
Expi رویدادی مهم و تاثیرگذار در حوزه صنعت نمایش��گاهی اس��ت و در س��ال ۹۹ 
برگ��زار خواهد ش��د و برنامه ریزی هایی برای چگونگی برگزاری ای��ن رویداد با رعایت 
موارد سالمت محور انجام شده است. البته به علت شرایط پیش آمده و شیوع ویروس 
کرون��ا در سراس��ر دنیا و با توجه به این ک��ه این رویداد با حضور س��خنرانان خارجی 
برگزار خواهد ش��د، زمان اجرای رویداد باید به گونه ای باش��د که این بحران در جهان 
به شکل موثری مدیریت شده باشد. طبق برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته، 
کنفرانس بین المللی ایران اکس��پی در تابس��تان برگزار می  ش��ود و اگر به هر دلیلی در 
تابس��تان برگزاری آن محقق نش��د به محض فراهم شدن شرایط تا قبل از پایان سال 

۹۹ برگزار خواهد شد.
ثبت نام این رویداد همچنان ادامه دارد و افرادی که تمایل دارند در رویداد ش��رکت 

کنند می توانند به لینک https://imec.imcc.ir  مراجعه کنند.

Iran کنفرانس بین المللی پیش��گامان صنعت نمایش��گاهی ایران با عنوان تجاری
Expi رویدادی مهم و تاثیرگذار در حوزه صنعت نمایش��گاهی اس��ت و در س��ال ۹۹

برگ��زار خواهد ش��د و برنامه ریزی هایی برای چگونگی برگزاری ای��ن رویداد با رعایت 
موارد سالمت محور انجام شده است. البته به علت شرایط پیش آمده و شیوع ویروس 
کرون��ا در سراس��ر دنیا و با توجه به این ک��ه این رویداد با حضور س��خنرانان خارجی 
برگزار خواهد ش��د، زمان اجرای رویداد باید به گونه ای باش��د که این بحران در جهان 
به شکل موثری مدیریت شده باشد. طبق برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته، 
کنفرانس بین المللی ایران اکس��پی در تابس��تان برگزار می ش��ود و اگر به هر دلیلی در 
تابس��تان برگزاری آن محقق نش��د به محض فراهم شدن شرایط تا قبل از پایان سال 

۹۹ برگزار خواهد شد.
ثبت نام این رویداد همچنان ادامه دارد و افرادی که تمایل دارند در رویداد ش��رکت 

irکنند می توانند به لینک irکنند می توانند به لینک https://imec.imcc.ir  مراجعه کنند.

برگزاری کنفرانس 
Iran Expi  بین المللی

در سال 99

معرفی وبسایت مرکز دائمی نمایشگاه های 
بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران

پورتال مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ 
ایران به آدرس www.iranmec.ir به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسوی 
و به زودی به زبان های آلمانی، ترکی اس��تانبولی و عربی برای ذینفعان صنعت 

نمایشگاهی قابل استفاده می باشد.
ای��ن پورتال با رویکرد اطالع رس��انی در زمینه صنعت نمایش��گاهی داخلی و 
بین المللی، رویدادهای مختلف، معرفی امکانات مرکز و پوشش اخبار نمایشگاهی 

کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر به عن��وان یکی از مراجع 
قابل ات��کا جهت اس��تفاده مجریان، 
دس��ت اندرکاران و عالقه من��دان این 

صنعت به شمار می رود. 
مخاطبان اصلی این وبس��ایت کلیه 
س��ایت داران داخلی، مجریان، غرفه 
س��ازان، اعضای اتحادیه ه��ا، اصناف 
و تش��کل ها، دانش��جویان و اس��اتید 
تولی��دی،  ش��رکت های  دانش��گاه، 
خدماتی، وارداتی، صنعتی، صادراتی، 
آموزش��ی،  تبلیغاتی،  توزیع کنن��ده، 

پش��تیبانی و اطالع رسانی و به صورت کلی همه فعاالن مرتبط با این صنعت را 
شامل می شود. 

محتوای این وبسایت ش��امل: اهداف مرکز، امکانات وسیع بازار بزرگ ایران، 
اطالعات نمایشگاه ها، رویدادها، نش��ریات تخصصی، گزارش ها، مقاالت علمی، 
پروژه های دانشجویی، اخبار صنعت نمایشگاهی، آمار و اطالعات، گالری تصاویر، 

کنفرانس ها، جاذبه های تهران، ویژه نامه ها، پیوندهای ویژه، مصاحبه و... است.
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صمت�گزارش�می�دهد؛

افق روشن شهـرآفتـاب
 با احداث منطقه آزاد تجاری و پایانه صادراتی 

محمدرئوف قادری - مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی 
شهر آفتاب: نمایشگاه شهر آفتاب در بهترین موقعیت جغرافیایی 
از منظر دسترسی به کریدورهای ارتباطی شهر تهران قرار دارد و 
از سوی دیگر بار ترافیکی که منجر به آلودگی های زیست محیطی 

شود را به پایتخت تحمیل نمی کند.
ما معتقدیم این نمایش��گاه متعلق به فع��االن عرصه اقتصادی 
ب��ه خصوص صنعتگ��ران و بازرگانان اس��ت و از همین رو، آماده 
ه��ر نوع هم��کاری با بخ��ش خصوصی در جهت نی��ل به اهداف 
و اس��تراتژی های کالن مل��ی هس��تیم. با تکمی��ل فازهای۲ و ۳ 
نمایشگاه شهر آفتاب و همچنین ایجاد منطقه آزاد اقتصادی یکی 
از بزرگ ترین مراکز نمایش��گاهی در منطقه ش��کل می گیرد که 
می تواند به عنوان یک س��رمایه ملی در جهت توسعه صادرات در 

کنار اتاق ایران نقش به سزایی داشته باشد.
پیرو تاکید و توصیه سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات نمایشگاه بین المللی 
ش��هر آفتاب و به منظور ایجاد نمایش��گاه های دائمی و پایانه های 
صادراتی در راس��تای توسعه صادرات تالش خواهیم کرد از همه 
ظرفیت ه��ای این مجموع��ه به نفع ارتقا بخ��ش صنعت و معدن 

کشور تالش کنیم. 

شهر آفتاب سرمایه ای ملی برای توسعه صادرات

ف��از نخس��ت نمایش��گاه بین المللی ش��هر آفتاب 
در س��ال ۱۳۹۵ هم زم��ان ب��ا نمایش��گاه کتاب به 
بهره برداری رس��ید که چش��م انداز ان تبدیل شدن 
به بزرگ ترین مرکز نمایش��گاهی خاورمیانه و مرکز 
مبادالت تجاری کشور بود اما در چند سال گذشته، 
اجرایی نشدن فازهای دوم و سوم این امر را به تاخیر 
انداخت. این در حالی اس��ت که در چند ماه گذشته 
مدی��ران آن به این نتیجه رس��یدند که باید از توان 
بخش خصوصی برای رونق بیش��تر بهره جس��ت. با 
رصد اخبار نمایشگاهی متوجه می شویم که اولویت 
آنها، مس��ئوالن اتاق بازرگانی ایران و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی است؛ به طوری که در سه ماه نخست 

س��ال ۱۳۹۹ بیش از ۵ نشس��ت و بازدید اعضا اتاق 
بازرگانی و اتحادیه های صنعتی از شهر آفتاب صورت 
گرفته است که ماحصل این اقدامات در گام نخست، 
عقد تفاهمنامه با اتاق بازرگانی ایران برای تاس��یس 
پایانه صادراتی در شهر آفتاب می باشد که گام مهمی 

در نیل به چشم انداز نمایشگاه شهر آفتاب است.
از س��وی دیگر در دو سال گذش��ته بارها احداث 
منطقه آزاد تجاری در ش��هر آفتاب پیگیری و تاکید 
شده اس��ت که به نظر می رسد با همکاری های بین 
مناط��ق آزاد، وزارت اقتصاد، وزارت راه و مس��کن و 
شهرس��ازی و ش��هرداری تهران این امر در امس��ال 

عملیاتی گردد.
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س�ید محمدرضا مرتضوی - رئیس خانه صنعت 
و مع�دن تهران: قباًل در مذاکراتی که با ش��رکت های 
اروپای��ی داش��تم از آنها ش��نیده ب��ودم ک��ه امکانات و 
زیرساخت های فوق العاده و گس��ترده ای در شهر آفتاب 
وجود دارد و به خاطر چند س��الی که خود را از امکانات 
فوق العاده ش��هر آفت��اب و دارایی های مل��ی آن محروم 

کردم؛ خودم را نمی بخشم.
وج��ود برخی نقصان ه��ا در مجموعه نمایش��گاه های 
مش��ابه، مانند راه های دسترس��ی، ترافیکT پارکینگ، 
تاسیسات برقی و تهویه، ش��رایط نامناسب سالن ها و ... 
به درستی در س��اخت نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 
موردتوجه قرار گرفته است و برطرف سازی آنها همچون 
نقط��ه قوت ش��هر آفت��اب، خودنمایی می کن��د. به طور 
مثال وجود مقدار قابل توجهی برق )متناس��ب با فضای 

نمایشگاهی( ظرفیت بس��یار باالیی را ایجاد کرده است 
و یا فضاهای اداری و خدماتی از دیگر نقاط مثبت ش��هر 
آفتاب اس��ت؛ به طوری که به نظر می رسد به اندازه فضای 

نمایشگاهی، فضا برای س��رویس و خدمات نمایشگاهی 
وج��ود دارد و این یک دارایی بزرگ برای ش��هر آفتاب 

است.
امکانات ارتباطی شهر آفتاب ازجمله مترو یا فضاهای 
پارکینگ و س��ادگی دسترس��ی ها از ش��هر آفتاب یک 
موقعیت بی نظیر ایجاد کرده اس��ت. دیدگاه های متعالی 
و کالنی در ش��هرداری تهران و مدیریت مجموعه ش��هر 
آفت��اب وجود دارد ک��ه مبتنی بر ارائ��ه خدمات هرچه 
بیشتر و مطلوب تر با کمترین هزینه های ممکن به بخش 
تولید و تجارت و در راس��تای توسعه صادرات غیرنفتی 
به عنوان یکی از راهکارهای جدی کشور برای شکوفایی 
اقتصادی اس��ت. بنابراین ما به طورجدی به دنبال ایجاد 
ش��رایط مناسب و تعادل هرچه بیش��تر با این مجموعه 

جهت نیل به اهداف خواهیم بود.

مزایای بی نظیر شهر آفتاب

جمش�ید نف�ر، رئیس کمیس�یون ص�ادرات 
غیرنفت�ی اتاق بازرگانی ایران: نمایش��گاه ش��هر 
آفتاب با فکر و برنامه ساخته شده است و می تواند در 
شرایط حال حاضر کش��ور به توسعه صادرات کمک 
شایان توجهی داشته باش��د. متاسفانه در چند دهه 
گذشته نتوانستیم آن طور که بایدوشاید، توانایی های 
اقتصادی کش��ور را با آن سابقه فرهنگی، تاریخی به 
دنیا معرفی کنیم و به نظر بنده نمایشگاه ها می توانند 

این مشکل را برطرف کنند.
تجهیز نبودن مجتمع های نمایش��گاهی کش��ور به 
امکان��ات روز، عدم ظرفیت توس��عه به دلیل کمبود 

زمین، ترافیک و مشکالت زیست محیطی از مهم ترین 
مشکالت سایتهای نمایش��گاهی به ویژه در پایتخت 
است که با استفاده مناسب از مرکز نمایشگاهی شهر 

آفتاب این مشکالت می تواند برطرف شود.
امکانات موجود در سایت نمایشگاهی شهر آفتاب، 
ازجمل��ه زیرس��اخت های ملی برای صادرات اس��ت. 
در توافق با هیئت مدیره نمایش��گاه بین المللی ش��هر 
آفت��اب برای انعق��اد تفاهمنامه همکاری و تش��کیل 
کمیته راهبردی در راس��تای تفاهمات انجام ش��ده 
بین کمیس��یون صادرات اتاق ایران و کنفدراس��یون 

صادرات به این ظرفیت ها دقت ویژه خواهیم کرد. 

شهر آفتاب در خدمت صادرات

57

کامبیز معتم�د وزیری - معاون نمایش�گاه 
شهر آفتاب:  نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در 
ح��ال حاضر دارای ویژگیهای ممتاز و برجس��ته ای 
اس��ت و با تکمیل فازهای بعدی آن، به عنوان یکی 
از بزرگ ترین مراکز نمایش��گاهی کش��ور و منطقه؛ 
توانایی رقابت با نمایشگاه های مطرح بین المللی را 

خواهد داشت.
در حال حاضر این مجموعه آمادگی و توانایی الزم 
در جهت برگزاری انواع نمایشگاه های تخصصی و با 
کیفیت را داراست و برنامه های توسعه ای و تکمیلی 

غالباً با چش��م انداز افزای��ش ظرفیت برای برگزاری 
نمایشگاههای بسیار بزرگ طراحی شده است.

به رغم ش��رایط خطیر کش��ور، بح��ران کرونا و 
کاهش بی س��ابقه فروش نف��ت و درآمدهای ارزی 
کش��ور و تحریمهای ظالمانه، صنعت نمایشگاهی و 
مرکز نمایش��گاهی شهر آفتاب برای عبور از چنین 
شرایطی و رسیدن به اهداف مدنظر دولت در زمینه 
جهش تولید و توس��عه صادرات غیرنفتی ، آمادگی 

تام و تمام را دارد.

شهر آفتاب در زمره بزرگ ترین نمایشگاه های منطقه
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     تقویم نمایشگاهی سال ۱۳۹۹

تاریخ برگزاریبرگزارکنندهعنوان نمایشگاه

  ۱۴ تا ۱۷ مرداد ۹۹شرکت آوا پیک تحریر ایرانهفتمین نمایشگاه بین المللی   لوازم التحریر، مهندسی و اداری

۲۸ تا ۳۱ مرداد ۹۹شرکت داتیس صنعتدومین نمایشگاه تخصصی توانمندی شهرک های صنعتی استان تهران

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت،ماشین ابزار، اتوماسیون 
۲۸ تا ۳۱ مرداد ۹۹شرکت چیستاصنعتی،ابزاردقیق،ماشین آالت صنعتی و کارگاهی

چهارمین  نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آالت، ابزاریراق آالت 
۲۸ تا ۳۱ مرداد ۹۹شرکت چیستاوابسته  

چهارمین  نمایشگاه بین المللی  ماشین آالت و ادوات کشاورزی، باغبانی، 
۱۸ تا ۲۱ شهریور۹۹شرکت برساز رویداد پارسنهاده ها

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها، 
۲۸مهر تا ۱ آبان ۹۹شرکت مبادالت نوین هزاره سومهتل

۲۸مهر تا ۱ آبان ۹۹شرکت مبادالت نوین هزاره سومدومین نمایشگاه غذا ) گاسترونومی( ایران

۶ تا ۹ آیان ۹۹شرکت آذر گشت آسماندومین  نمایشگاه  بین المللی مهمان نوازی، هتل و صنایع وابسته

۶ تا ۱۰ آبان ۹۹شرکت آوا ابتکار مه سیمااولین نمایشگاه بین المللی تخصصی گوسفند و بز

چهارمین  نمایشگاه بین المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و 
۲۰ تا ۲۳ آبان ۹۹شرکت تجارت سمن آزمایشگاهی

سومین  نمایشگاه بین المللی  پسماند، بازیافت، صنایع و تجهیزات 
۱۴ تا ۱۷ آذر ۹۹شرکت نیکا شایستگان تیسوابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی، تجهیزات 
۲۵ تا ۲۸ آذر ۹۹شرکت ویونا آریا ویژن وابسته

چهارمین  نمایشگاه ورزش، محصوالت نوین، اوقات فراغت، تجهیزات 
۲۳ تا ۲۶ دی ۹۹شرکت چیستاوابسته

۲۳ تا ۲۶ دی ۹۹شرکت چیستادومین نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه، ماشین برقی

شرکت نمایشگاههای بین المللی شهرآفتاب و اولین نمایشگاه کنفرانس آسمان آبی
۱ تا ۴ بهمن ۹۹شرکت ویونا آریا ویژن

احتمال�افزایش�رویدادها�تا�پایان�سال�وجود�دارد��

www.exhibiran.com



دهم تیرماه

59



 روز صنعت و معدن

60

احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان 
ایران:

 روز صنعت که ۱۰ تیرماه هرسال برگزار می شود 
موقعیتی اس��ت ک��ه در آن وزارت صمت عملکرد 
یک س��اله خود را بیان می کند. از طرفی انجمن ها 
مشکالت اجرایی ش��رکت های خود را و شرکت ها، 
نمون��ه کارهای شایس��ته خود را مط��رح می کنند 
و کس��انی که در هر رش��ته صنعتی موفق تر عمل 
کردن��د لوح تقدی��ر دریافت می کنن��د. بقیه نیز از 
همین طریق تش��ویق خواهند ش��د ت��ا بتوانند در 
آینده به ش��رکت های نمون��ه در این زمینه تبدیل 
ش��وند. در روز صنعت و معدن موقعیتی نیز فراهم 
می شود تا فعاالن این حوزه بتوانند مشکالت خود 
را با مدیران وزارت صمت در میان بگذارند. قاعدتاً 
در این مراسم شخص رئیس جمهوری یا معاون اول 
حضور خواهند داشت. درهرصورت بهترین موقعیت 
است که هم مشکالت و مسائل صنعت گفته شود و 
هم گزارشی از پیشرفت های شایسته ای که در یک 
سال گذشته انجام شده است به اطالع مسئوالن و 

مردم برسد.
این روزه��ا وضعیت صنعت خ��ودروی ما خوب 
نیس��ت به این دلیل که متاس��فانه در دوران وزیر 
قبلی، م��ا بیش از ۱۶ ماه با قیمت های دس��توری 
ایشان سرکوب مالی شدیم و هزاران میلیارد تومان 
زی��ان کردیم و در آخر دوره آقای رحمانی، ما را به 
شورای رقابت محول کردند و این نهاد نیز با فرمولی 
عجیب، ۲۳ درصد افزایش قیمت برای خودروها در 
نظر گرفت درصورتی که در یک سال گذشته قیمت 
مواد اولیه تولید خودرو به طور متوس��ط ۸۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. این چه روش��ی است که 

مواد اولیه تولی��د خودرو به این اندازه افزایش پیدا 
ک��رده و از طرفی ۷۰ درصد قیم��ت خودرو نیز به 
مواد اولیه مربوط می ش��ود اما قیمت ها ۲۳ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. با یک حس��اب سرانگشتی 
باید حداقل ۵۶ درص��د قیمت خودرو باال می رفت 
تا زیان افزایش قیمت م��واد اولیه به نوعی جبران 
ش��ود. امس��ال اگر قیمت ها اصالح نشود هر یک از 
خودروس��ازان ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان 

می کنند.
بارها پیش��نهاد کردیم که اجازه دهند خودرو در 
حاش��یه بازار به فروش برس��د و حاضریم که آخر 
س��ال حسابرس��ی انجام ش��ود و اگر بیش از آنچه 
حق خودروساز بر اس��اس فرمول سازمان حمایت 
ب��وده از مردم پ��ول گرفتی��م مابه التف��اوت آن را 
بدهیم و برای حمل ونقل عمومی اس��تفاده ش��ود؛ 
ی��ا این که اجازه دهند همچنان ک��ه مواد اولیه در 
بورس عرضه می ش��ود ما نیز خ��ودرو را در بورس 

ب��ه فروش برس��انیم. راه��ی که در گذش��ته برای 
ف��روش خودرو بوده و همچن��ان نیز با تغییراتی به 
دلیل اینکه نتوانس��ته قیمت خ��ودرو را تک نرخی 
کن��د باعث ایجاد رانت و فس��اد می گردد. البته در 
وزارتخانه با آمدن آقای مدرس خیابانی یک سری 
شرایطی گذاشته شده که دست دالالن اختصاصی 
از این بازار قطع شده است اما وقتی اختالف قیمت 
۲۵ میلیون تومان به باال از کارخانه تا بازار داش��ته 
باش��یم افراد نیز راه های جدیدی پیدا می کنند. با 
قرعه کش��ی، این رانت در کل کشور توزیع می شود 
و برخی افراد پولدار به خانواده هایی که پولی برای 
تهی��ه خ��ودرو مراجعه می کنند و به اس��م آنها در 
قرعه کش��ی ثبت ن��ام می کنن��د. در کمیته خودرو 
قبل از عید فطر بنده حضور داش��تم و قرار بود در 
ازای دریافت پول ثبت نام انجام شود و به این ترتیب 
متقاضیان کمتر می شد. متاسفانه در آخرین لحظه 
دستور داده شد که پولی از ثبت نام کنندگان گرفته 

قیمت گذاری دستوری، 
مشکل اصلی

 صنعت خودرو
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نش��ود و افرادی که ش��اید ۱۰۰ هزار نفر بودند به ۵ 
ال��ی ۶ میلیون متقاضی افزایش پیدا کرد. با نگرفتن 
پول، در ثبت نام کنندگان توقعی ایجاد شد و از میان 
۵ میلیون نفر ۲۰ هزار خودرو قرعه کش��ی ش��د. به 
نوع��ی ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر که برنده نش��دند 
احس��اس خوبی ندارند. این کار اشتباه بود و خالصه 
اینکه هر روش��ی که نتواند دونرخ��ی را از بین ببرد 

فساد آور است.
 تنها راه این اس��ت که خودرو در بورس یا حاشیه 
ب��ازار ب��ه فروش برس��د. اتفاقاً ما تجرب��ه بورس نیز 
داشتیم. در گذش��ته آلومینیوم که در بورس عرضه 
نمی ش��د کیلویی ۴۰ هزار تومان بود اما با عرضه در 
بورس نرخ آن پایین آمد. اگر روش حاش��یه بازار یا 
فروش خودرو در بورس انجام شود قیمت های خودرو 
در ب��ازار نیز پایین می آید و مش��کالت این روزهای 
قرعه کشی را نخواهیم داشت. خودروساز نیز از زیان 
خارج خواهد شد چراکه االن ما در حال زیان کردن 
هس��تیم و پول قطعه سازان را نمی توانیم بدهیم. هر 
خودروساز تا سال گذش��ته ۲۰ هزار میلیارد تومان 
ضرر کرد اما با تجدید ارزیابی از ورشکس��تگی خارج 
ش��دند. بنابراین نباید دوباره روشی در پیش گرفته 
شود که خودروس��ازان دوباره زیان کنند. امیدواریم 
روز صنع��ت و معدن موقعیتی پی��ش آید که بتوانم 

این موارد را برای مردم و مسئوالن توضیح دهم.
از چالش ه��ای عم��ده صنع��ت خ��ودرو بح��ث 
قیمت گذاری و دیگری تامین ارز اس��ت. ارز نیمایی 
به خودروس��ازان داده نمی شود و گفته شده که ارز 
حاص��ل از ص��ادرات بگیریم. ما انتظ��ار داریم بانک 
مرکزی سیس��تمی بگذارد که بتوانی��م این ارز را به 
صورت راحت تری بخریم. برخ��ی از صادرکنندگان 

قیم��ت ۲۰۰ توم��ان باالت��ر از ب��ازار آزاد می دهند. 
متاس��فانه یکی از قطعه س��ازان گفت که میلیاردها 
توم��ان به ی��ک صادرکننده داده ام��ا متقلب از آب 
در آم��ده اس��ت. انتظار داریم اگ��ر ارز نیمایی به ما 
نمی دهند ارز حاصل از صادرات با سیس��تمی به ما 
داده شود که بتوانیم تامین مواد اولیه و قطعاتی که 

امکان ساخت داخل ندارند را انجام دهیم.
این نکت��ه را نیز باید گفت که بن��ده قطعاً معتقد 
هس��تم عالوه بر اینک��ه داریم روی س��اخت داخل 
کار می کنی��م بای��د ت��الش کنیم با رف��ع تحریم ها 
با خودروس��ازان خارجی نی��ز وارد مذاکره و ارتباط 
شویم. در زمان آقای نعمت زاده پیشنهاد دادم که به 
یک ش��رکت خودروساز خارجی اجازه دهیم از صفر 
تا صد در ایران سرمایه گذاری کند و خودروی خوب 
به مردم بدهد. در این صورت نیز یک رقابت در بین 

خودروسازان داخلی نیز ایجاد خواهد شد. 
در رابطه با ش��یوع کرونا نیز که این روزها همه با 

آن درگیر هس��تیم ما نیز به مش��کالت برخوردیم و 
ش��اید ۴۰ هزار خودروی ناقص داریم اما االن گفته 
می ش��ود که امید است قطعات به ایران برسد و این 
مشکل حل ش��ود. اخیراً نیز فناوری موشکی کشور 
ب��ه کمک قطعه س��ازان آم��ده و امیدواری��م بتواند 
کم��ک کند. باالخره آن دس��ته از اقالمی که باید از 
خارج وارد ش��ود با رفع کرونا و باز ش��دن تدریجی 
کارخانجات در چین و سایر کشورها به ایران خواهد 
رس��ید. ما نیز به مرور به شرط تامین ارز می توانیم 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را تولید کنیم.
در پایان باید گفت که نیاز است حتماً قیمت گذاری 
خ��ودرو، اصالح ش��ود. کجای دنی��ا ورودی به یک 
صنعت آزاد است و مواد اولیه در بورس با قیمت های 
متغیر عرضه می شود اما خروجی آن با قیمت گذاری 
دستوری اس��ت؟! فرمول ش��ورای رقابت ایراد دارد. 
درصورتی ک��ه م��ا را از قیمت گذاری دس��توری آزاد 
کنن��د می توانیم بازار را نیز کنت��رل کنیم. در مورد 
واردات خ��ودرو نی��ز نگفتیم ممنوع ش��ود و حتی 
پیشنهاد می کنیم که تعرفه ورود خودرو پایین آید. 
ما به راحتی توان رقابت با خودروی وارداتی با تعرفه 

۲۵ درصد را داریم. 
به ه��ر ترتیب اگر مردم عزی��ز از بی کیفیت بودن 
خودروه��ا ناراضی هس��تند همه ب��ه قیمت گذاری 

دستوری بازمی گردد.
 وقت��ی ما زیان کنیم و نتوانیم پول قطعه س��ازان 
را بدهی��م در نتیجه آنها نیز نمی توانند روی کیفیت 
کار کنن��د. ۸۶ درصد ارزش یک خودروی س��واری 
قطعات آن اس��ت و بیشتر ماشین آالت قطعه سازان 
قدیمی اس��ت و آنها باید س��ود کنند ک��ه بتوانند با 
خرید ماشین آالت نو، قطعات باکیفیت تولید کنند. 

بنده قطعاً معتقد هستم 
عالوه بر اینکه داریم 

روی ساخت داخل کار 
می کنیم باید تالش 

کنیم با رفع تحریم ها با 
خودروسازان خارجی 

نیز وارد مذاکره و 
ارتباط شویم
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دکت��ر زالی، رئیس س��تاد کرونا اس��تان تهران 
به همراه معاون اس��تاندار ته��ران، معاون قضایی 
دادگستری استان تهران، ابتدای تیرماه از شرکت 

پارس خودرو بازدید کردند.
دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس 
ستاد کرونا استان تهران به همراه معاون استاندار 
تهران و معاون قضایی دادگس��تری استان تهران 
ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت پارس خودرو 
از آخرین فرآیند رعایت پروتکل های بهداش��تی، 
اقدامات صورت گرفت��ه در مقابله با کرونا و طرح 

فاصله گذاری اجتماعی بازدید کردند.
دکت��ر  زالی ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات کم نظیر 
پارس خودرو در مقابله با کرونا گفت: بعد از بازدید 
از خط��وط تولی��د پارس خودرو با خیال آس��وده 
از ای��ن جامعه بزرگ کارگری خارج خواهم ش��د 
چراکه تمامی پروتکل های بهداش��تی حتی فراتر 
از پروتکل های عموم��ی جامعه و آنچه ما تکلیف 

کردیم در این شرکت در حال انجام است.
رئی��س س��تاد کرونا اس��تان ته��ران همچنین 
به رعای��ت مناس��ب فاصله گ��ذاری اجتماعی در 

ش��رکت پارس خودرو اش��اره کرد و  اف��زود: طرح 
فاصله گ��ذاری اجتماعی به خوبی در پارس خودرو 
رعایت ش��ده و اقالم بهداش��تی مناسبی ازجمله 
ماس��ک، مواد ضدعفونی کننده و ... به طور مستمر 
توس��ط این ش��رکت بین کارکنان توزیع می شود 
که این اقدامات در این شرایط اقتصادی و گرانی، 

قابل تقدیر و تشکر است.
دکتر زالی همچنین از خط تولید ماسک شرکت 
پارس خودرو بازدید کرد و گفت: این خط تولید با 
رعایت تمامی پروتکل ها و با کیفیت بسیار مطلوب 

در حال تولید ماسک برای کارکنان پارس خودرو 
است. تمامی فرآیند تولید آن به خوبی و با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: س��اخت دس��تگاه های ضدعفونی 
پدالی، اکس��یژناتور و دس��تگاه های تولید ماسک 
و ... که در پارس خودرو صورت گرفته در کش��ور 
و حت��ی در ش��رکت های صنعتی ب��زرگ جهان، 
کم نظیر اس��ت و حتی می ت��وان از این تجهیزات 
و امکانات در  دیگر سازمان ها و شرکت های کشور 

هم استفاده کرد.
رئیس ستاد کرونا استان تهران و رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آمار بسیار 
پایین مبتالیان به کرونا در پارس خودرو به نسبت 
تعداد پرسنل شاغل و همچنین میانگین جامعه، 
خاطرنشان کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 
آموزش های دقیق موجب ش��ده که پارس خودرو 
کمترین آس��یب را از ویروس کرونا متحمل شده 
باش��د. امیدواریم با اس��تمرار این اقدامات شاهد 
گس��ترش جهش تولی��د و هم زم��ان، صیانت از 

سالمت پرسنل پارس خودرو باشیم.

اقدامات مبتکرانه و بی نظیر پارس خودرو
 در  مقابله با کرونا

رئیس�ستاد�کرونا�استان�تهران�مطرح�کرد:�
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تحقق شعار سال 

در بستر حمایت از صنایع ساخت محور

یکی از اصلی ترین مسائلی که در سال جهش تولید 
باید به آن پرداخته ش��ود، توس��عه صنایعی است که 
ارزش افزوده باال، زنجیره تامین پرتعداد و اشتغال زایی 
بیش��تری دارند. این مسئله بس��یار کلیدی است که 
دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز کشور برای تحقق 
ش��عار س��ال بر ظرفیت بخش هایی اتکا کنند که در 
مسیر توسعه خود، منافع ملی را نیز تامین می کنند. 
ب��ا این تعریف، بدون هیچ تردیدی صنایع س��اخت 
محور بای��د به یکی از اصلی تری��ن محورهای جهش 
تولید بدل ش��وند. اما س��وال این اس��ت ک��ه چگونه 
می توان در س��ال جهش تولید زمینه را برای توسعه 
این دست از صنایع فراهم کرد؟ در ساختار پرچالشی 
ک��ه تقریباً همه سیاس��ت گذاری ها بر حفظ و تقویت 
صنایع باالدس��تی و س��رمایه محور، متمرکز اس��ت، 
چگونه می توان تولیدات صنایع س��اخت محور را که 
عمدتاً مشمول پیچیدگی های گسترده، زنجیره تامین 
پرتع��داد و بازارهای��ی با رقابت های تنگاتنگ اس��ت، 

توسعه داد؟ 
پیش از پاس��خ دادن به این س��واالت نکته بس��یار 
مهمی که باید موردتوجه جدی قرار گیرد این اس��ت 
که اقتص��اد ایران به ویژه در ط��ول بیش از یک دهه 
اخیر عماًل از مدار تعادل خارج ش��ده و همین مسئله 
توسعه پایدار کشور را با مخاطرات جدی مواجه کرده 

است. 
آنچ��ه ام��روز در اقتص��اد ای��ران با مفه��وم تولید 
ش��ناخته می ش��ود، در غالب موارد تعریف نادرستی 
از تولیدات صنایع باالدس��تی است که سرمایه محور 
و ب��ا ارزش افزوده پایین ب��وده و در نگاهی دقیق خام 
فروشی محس��وب می ش��ود. البته صنایع غیررقابتی 
نظیر خودروس��ازی هم ک��ه عمدتاً ب��ا حمایت های 
بی دری��غ دولت��ی، انحصارطلب��ی و بازارس��ازی های 
دس��توری رش��د یافته اند، در همین تعریف نادرست 

جای می گیرد. 
اما بخش��ی که در س��ال جهش تولید باید بیش از 
گذشته موردتوجه قرار گیرد، صنایع ساخت محوری 
هس��تند ک��ه محصوالتی متن��وع، با زنجی��ره تامین 

پرتع��داد و ارزش افزوده باال دارن��د. این صنایع عمدتاً 
محصوالت��ی تولی��د می کنند که بازاره��ای صادراتی 
قابل توجهی هم دارند چراکه بس��یاری از کش��ورهای 

منطقه از ساخت چنین محصوالتی عاجز هستند. 
اقتصاد نات��راز ایران اما ام��روز محصوالتی با تنوع، 
عمق س��اخت و ارزش افزوده پایی��ن دارد و به همین 
دلیل از بس��یاری جهات آس��یب پذیر و ضعیف است. 
در بطن همین س��اختار ناکارآم��د، ۸۰ تا ۹۰ درصد 
صادرات، سهم تعداد بس��یار محدودی از محصوالت 
ش��امل فلزات و محصوالت ش��یمیایی و پتروشیمی 

است. 
همین مس��ئله دردسرهایی بسیار مش��ابه با نفتی 
بودن اقتصاد برای کش��ور در پی داشته است؛ چراکه 
تمرک��ز بر ص��ادرات م��واد اولیه، در ص��ورت کاهش 
تقاض��ا ب��ه یک بح��ران در ح��وزه ارزآوری و کاهش 
چش��مگیر درآمدها منجر می ش��ود. به ع��الوه تنوع 
اندک محصوالت، به سادگی اقتصاد ایران را در مقابل 

تحریم ها خلع سالح می کند. 
مس��ئله بس��یار مهم دیگری که در م��ورد صنایع 
باالدستی نظیر فوالد، مس و پتروشیمی ها باید مدنظر 
قرار گیرد این است که عمده این صنایع سرمایه محور 
هستند و همین مس��ئله بخش خصوصی واقعی را از 
فعالیت در آنها بازمی دارد. تامین این میزان س��رمایه 
ب��رای راه اندازی ای��ن صنایع فقط در ت��وان دولت یا 

نهادهای عمومی است. 
بنابراین همواره راه صنایع پرس��ود باالدس��تی که 
حمایت همه جانبه دولت و نهادهای سیاس��ت گذار را 
نیز در اختیار دارند، برای بخش خصوصی بسته است. 
همین مسئله این صنایع را به شدت فسادپذیر کرده 
و زمینه را برای شفافیت گریزی آنها فراهم می آورد. 
نتیج��ه ای��ن فرآین��د کاماًل مش��خص اس��ت؛ در 
کارزار نابرابر صنایع باالدس��تی ب��ا صنایعی که تنوع 
ب��االی محصوالت صنعت��ی دارند، س��اخت محورها 
بازنده اند. این در حالی اس��ت که این صنایع به دلیل 
خالقیت پذی��ری و زنجیره تامین گس��ترده عالوه بر 
اینک��ه اش��تغال زایی باالیی دارند، بس��تری مس��اعد 

برای جذب نیروی انس��انی نخبه و تحصیل کرده هم 
محسوب می شوند. 

ش��اید به جرئت بتوان گفت که یکی از دالیل فرار 
مغزها، س��رکوب توانمندی و اس��تعداد نخبگان در 
داخل کشور و تمرکز بر صنایع سرمایه بر نظیر تولید 
فلزات اساس��ی و پتروشیمی هاست؛ چراکه در عمده 
صنای��ع س��رمایه بر، وظیفه یک مهن��دس یا نیروی 

متخصص تعمیر و نگهداری تجهیزات است. 
به عالوه به دلیل رشد اندک صنایع ساخت محوری 
که به دلیل تنوع و پیچیدگی محصوالتش��ان، زمینه 
مناسب تری برای فعالیت نیروهای جوان، باانگیره و 
تحصیل کرده است، متاسفانه سطح اشتغال زایی این 
صنایع رش��د چندانی نداش��ته و همین ناامیدی در 
زمینه فرصت های شغلی مناسب، بسیاری از نخبگان 
را ناگزیر به مهاجرت می کند. البته فعالیت گسترده 
و فضای کاری اس��تارتاپ ها به خوبی نشان می دهد 
که کسب وکارهایی بر پایه دانش، هوش و عملکرد تا 
چه اندازه در توسعه اقتصادی و حفظ نیروی انسانی 

متخصص موثر است. 
ام��ا در س��ال جه��ش تولی��د، توس��عه صنای��ع 
ساخت محور به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای 
توس��عه پایدار صنعت��ی و ایجاد ارزش اف��زوده باال، 
مس��تلزم ح��ل موان��ع اساس��ی کش��ور در ح��وزه 
رقابت پذیری است. رفع مشکالت بازارهای سرمایه، 
افزایش بهره وری و تربیت نیروی انسانی کارآمد و در 
نهایت تثبی��ت قوانین موثر به جای تغییر مداوم آنها 
می تواند راه را برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار 
کند. البته تامین اعتباری مواد اولیه موردنیاز صنایع 
س��اخت محور که عمدتاً بر پای��ه محصوالت صنایع 
باالدس��تی استوار اس��ت در کنار کاهش هزینه های 
مبادله ه��م اقداماتی اثربخش و کلیدی محس��وب 
می ش��وند. تحقق شعار س��ال به یک عزم ملی برای 
عملیاتی کردن ای��ن راهکارها نیاز دارد، در غیر این 
صورت بازهم، همه چیز در حد وعده باقی می ماند و 
صنایع کش��ور روی شیبی تند، مسیر سقوط را طی 

خواهند کرد.

علیرضا�کالهی���
نایب�رئیس�کمیسیون�صنایع�و�معادن�اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشاورزی�تهران
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ش��رکت آلومینای ایران، تنه��ا تولیدکننده پودر 
آلومینا در کشور است. این شرکت از سال گذشته، 
تولید ش��مش آلومینیوم را با ظرفیت ۴۰ هزار تن 
آغاز کرده است. برای بررسی عملکرد این مجموعه 
در س��ال گذش��ته و نگاهی به برنامه های تولید آن 
در امس��ال، گفت وگویی را با تورج زارع، مدیرعامل 

شرکت آلومینای ایران ترتیب داده ایم. 
عملکرد�شرکت�آلومینای�ایران�را�در�سال���

�۹۸چطور�ارزیابی�می�کنید؟
ش��رکت آلومینای ایران در س��ال گذشته موفق 
ب��ه تولید فلز آلومینیوم ش��د. ابتدای س��ال ۹۸ با 
راه اندازی خط تولید ش��مش آلومینیوم این واحد، 
سومین کارخانه شمش این فلز وارد مدار تولید شد. 
ظرفیت تولید ش��مش آلومینیوم در این واحد، ۴۰ 
هزار تن برآورد می ش��ود. س��ال گذشته از ۴۰ هزار 
تن ظرفیت یادشده، در مجموع ۱۰ هزار تن شمش 
آلومینی��وم در این واحد تولید ش��د. مجموع تولید 
آلومینای شرکت نیز برابر ۲۳۳ هزار تن گزارش شد. 
در این میان در س��ال گذش��ته موفق شدیم رکورد 
تولید روز و ماه را در طول ۱۸ س��الی که از آغاز به 
کار شرکت می گذرد، جابه جا کنیم. این رکوردها در 
حالی ثبت شدند که در سال ۹۸، برداشت از معدن 
بوکس��یت تاش استان س��منان متوقف شد. توجه 
به ای��ن نکته ضروری به نظر می رس��د که با توجه 
به کیفیت ذخیره این معدن، برداش��ت از آن تاثیر 
بسزایی بر عملکرد شرکت آلومینای ایران داشت و 
مجموعه را با چالش های��ی روبه رو کرد. بااین وجود 
با همت تمامی کارکنان توانس��تیم رکورد تولیدی 

خوبی را ثبت کنیم.
دالی�ل�توق�ف�فعالی�ت�معدن�ت�اش�را�چه���

می�دانی�د؟�ای�ن�مع�دن�چ�ه�زمانی�بازگش�ایی�
می�شود؟

معدن بوکسیت تاش به نام شرکت آلومینای ایران 
ثبت شده است. بهره برداری از این معدن با رعایت 
تمامی الزامات محیط زیستی انجام می شود و هیچ 

مش��کلی در این زمینه وجود ن��دارد. در واقع دلیل 
اصلی ای��ن توقف فعالیت را بای��د منافع گروهی یا 
سیاس��ی کاری عنوان ک��رد. بااین وج��ود همچنان 
تعامالت با س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه 
دارد. در نتیجه امید می رود مشکالت برطرف و این 

معدن بازگشایی شود.
چه�برنامه�هایی�را�برای�امس�ال�در�دس�تور���

کار�دارید؟�آیا�ش�رکت�آلومینای�ایران�امسال�
می�تواند�شعار�جهش�تولید�را�محقق�کند؟

شرکت آلومینای ایران بخشی از نیاز شرکت های 
آلومینیومی کش��ور به مواد اولیه یعن��ی آلومینا را 
تامی��ن می کن��د. این ش��رکت برای امس��ال تولید 
۲۴۵ ه��زار ت��ن آلومینا را در دس��تور کار دارد. در 
بخش تولید ش��مش نیز تولید ۳۰ ه��زار تن از فلز 
موردبحث، هدف گذاری شده است. در واقع شرکت 
آلومینای ایران امس��ال در نظر دارد ش��عار جهش 
تولید که از س��وی رهبر معظم انقالب هدف گذاری 
شده است را محقق کند. تحقق این هدف الزاماتی 
دارد. نخستین شرط برای تحقق شعار جهش تولید 
در صنعت آلومینیوم تامین مواد اولیه است. شرکت 
آلومین��ای ایران از بوکس��یت به عنوان م��اده اولیه 
تولید پودر آلومینا استفاده می کند. تامین قطعات و 
تجهیزات موردنیاز در خط تولید نیز اهمیت ویژه ای 

دارد.
درحال حاض��ر، حدود ۹۰ درصد قطعات موردنیاز 
این مجموعه بومی سازی ش��ده اند، اما برای تامین 
مابقی آن به واردات نیاز است. وضعیت بازار فروش 
این محصوالت نیز تاثیر بس��زایی بر وضعیت تولید 
در این صنعت دارد. چنانچ��ه بازار فروش تولیدات 
م��ا فراهم باش��د می توانیم با توجه ب��ه الزامات یاد 
ش��ده، هدف جهش تولی��د را محقق کنیم. گفتنی 
است تحریم ها بین المللی و شیوع ویروس کرونا در 
دنیا تاثیر منف��ی قابل توجهی بر عملکرد صنایع به 
همراه داشته است اما بااین وجود از ابتدای سال ۹۹ 
میزان تولید آلومینا در این ش��رکت در مقایس��ه با 

س��ال گذشته و مدت مشابه، حدود ۶ درصد بیشتر 
شده است. 

نق�ش�وزارت�صنع�ت،�مع�دن�و�تج�ارت�و���
سازمان�ایمیدرو�را�در�برطرف�کردن�مشکالت�

این�شرکت�چطور�ارزیابی�می�کنید؟
در موقعی��ت کنون��ی از متولیان ام��ر در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان ایمیدرو انتظار 
داری��م ش��رایط را به گون��ه ای مدیریت کنن��د تا از 
میزان فروش صنایع باالدس��تی آلومینیوم کاس��ته 
نش��ود. در همین حال صادرات تسهیل شود. عالوه 
بر این ارائه تس��هیالت و خدمات از سوی بانک های 
نی��ز موردتوجه قرار گیرد. ذکر ای��ن نکته خالی از 
لطف نیست که ایمیدرو به عنوان سازمان باالدستی، 
هم��واره رفع چالش های م��ا را موردتوجه قرار داده 

است.
چه�پروژه�های�توس�عه�ای�را�در�دست�اجرا���

دارید؟
ش��رکت آلومین��ای ایران امس��ال پ��روژه تولید 
هیدرات ویژه را در دس��تور کار دارد. در این پروژه، 
محص��ول وی��ژه ای تولید می ش��ود ک��ه در صنعت 
کابل س��ازی، ساخت لوله پلی اتیلن، لوله های انتقال 
نف��ت و همچنین در صنایع های ت��ک کاربرد دارد. 
درحال حاض��ر نیاز کش��ور ب��ه این محص��ول وارد 
می شود. گفتنی است فقط ۴ شرکت در جهان این 
محصول را تولید می کنند. این پروژه تاکنون حدود 

۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
امید می رود این پروژه تا پایان س��ال یا در نهایت 
۳ ماه نخست س��ال آینده به مرحله نهایی برسد و 
در نهایت محصولی با ارزش افزوده باال تولید ش��ود. 
این پروژه به ویژه از این جهت اهمیت دارد که همه 
قطعات و تجهیزات آن بومی هس��تند. گفتنی است 
شرکت آلومینای ایران پروژه های توسعه ای متعدد 
دیگری نیز با ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان در دس��ت 
اج��را دارد. انتظ��ار می رود بخش عم��ده ای از این 

پروژه ها، امسال به بهره برداری برسند.

تامین مواد اولیه، 
ضرورتی برای تحقق

 جهش تولید 

مدیرعامل�شرکت�آلومینای�ایران�مطرح�کرد؛
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دهم تیر
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محمدرضا�بهرامن،�رئیس�خانه�معدن�ایران��

دهم تیر
 روز قدردانی از تولید

محمدرضا�بهرامن،�رئیس�خانه�معدن�ایران

بزرگداش��ت روز صنع��ت معدن در زم��ان آقای 
خاتمی ریش��ه دار ش��د. در واقع بزرگداش��ت این 
روز به پاس خدمات فعاالن و کس��انی است که در 
بخش صنعت و معدن س��رمایه گذاری و فعالیت و 

اشتغال زایی می کنند.
در س��ال های پیش، روز معدن اول خردادماه بود 
که پس از مس��تقر ش��دن دولت جدید روز معدن 
تبدی��ل به روز صنعت و معدن ش��د و دهم تیرماه 
را ب��رای این روز مش��خص کردند.  این روز به پاس 
خدم��ات تمام فعاالن معدن به عنوان یک جش��ن 
ملی مطرح می شود تا کسانی که نوآوری و خدمات 
وی��ژه ای در بخش صنعت و معدن دارند در آن روز 
م��ورد قدردانی ق��رار گیرند و ل��وح  تقدیر دریافت 

کنند. 
در واق��ع ای��ن بزرگداش��ت با این ه��دف برگزار 
می شود که ما بتوانیم در راستای تشویق نوآوری ها، 

فناوری ها و کارآفرینی ها، فرهنگ سازی کنیم. 
ما هرس��ال چنین جش��نی داریم و بر این اساس 
قدردانی می کنیم از افرادی که در س��ال گذش��ته 

توانس��تند  و  داش��تند  خاص��ی  کارآفرینی ه��ای 
نوآوری های جدیدی داشته باشند یا در تولیدشان، 
موفقیت های خوبی کس��ب کرده اند به همین علت 
به پ��اس خدم��ات و کارهایی که انج��ام داده اند از 
این افراد قدردانی می ش��ود. ضمن اینکه در همان 
روز پیشکس��وت های بخش مع��دن، بخش صنعت 
و بخش ه��ای متفاوت هر حرفه، معرف��ی و از آنها 
تقدیر می ش��ود. این امر یک فرهنگ س��ازی است 
برای جامعه که همواره نوآوری را در خودش داشته 
باش��د که همیش��ه و با توجه به این قدردانی ها که 
در جامعه هس��ت بدانند که ب��رای این چنین افراد 
پیشکس��وتی ارزش قائل هس��تند و برای آن افراد 

ویژگی های خاصی را قائل هستند. 
ما انتظار داریم افرادی که از آنها قدردانی می شود 
به مدت دو سال، تقدیر شوند که حداقل بتوانند از 
اینکه به عنوان یک فرد ویژه توانستند اشتغال زایی 
مناسبی داش��ته باشند و س��رمایه های خود را در 
بخش تولید افزای��ش دهند و در بخش نوآوری در 
جامعه خود س��رآمد باشند در این دوره دوساله در 

جامعه حضور داش��ته باش��ند و در ه��ر مکانی که 
بوده ان��د بتوانند بهره ببرند ولی متاس��فانه تاکنون 
نتوانس��تیم این امر را اجرای��ی کنیم اما امیدواریم 
که حداقل امسال کسی که به عنوان معدنکار نمونه 
یا صنعتکار نمونه معرفی می ش��ود  بتواند به عنوان 
فردی که در عرصه صنعت یک س��ری ویژگی های 
خاص را دارد یا به عنوان یک پیشکس��وت معرفی 
می شود بتوانند سال آینده هم از ویژگی ها و مزایای 
این روز و این انتخاب اس��تفاده کند. این انتظاری 

است که از سیاست گذران این بخش داریم.
اهمی��ت این روز برای صنعت��کاران و معدنکاران 
این اس��ت که ب��ه پاس ت��الش و زحمتی که یک 
س��ال در بخش تولید کشور کش��یده اند و در این 
گردهمایی دور هم جمع ش��ده اند قدردانی ویژه از 

آنها شود. 
به هرحال این رس��م در تمام دنیا وجود دارد که 
تم��ام صنوف هرس��ال گرد هم جمع می ش��وند و 
جشن می گیرند. این روز در واقع جشنی ملی برای 
صنعت کاران و معدنکاران کشور محسوب می شود.
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با توجه به اینکه در س��ال جهش تولید هستیم 
باید برخالف همه س��ال ها ب��ه این بخش اهمیت 
دهیم و فعالیت های فعاالن این بخش را تس��هیل 

کنند.
دهم تیرماه، طبق مصوبه  ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده ش��ده  است. 
اختصاص این روز، فرصت مناس��بی اس��ت تا به 
مهم تری��ن موتور محرک��ه  اقتص��اد یعنی بخش 
صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود؛ چراکه 
این بخش در مقام عامل مولد اش��تغال پایدار در 
افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد س��رانه، نقش 
بس��زایی دارد. در همین راس��تا با بهرام شکوری، 
رئیس کمیس��یون معادن و صنای��ع معدنی اتاق 

بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم. 
دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و 
صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت 
روز صنعت و معدن اظهار کرد: این روز را به همه 
فعاالن صنعت��ی و معدنی تبریک می گویم. بخش 
پرپنانس��یل کشور ما بخش معدن است زیرا انواع 
کانی ها را در کش��ور داریم. یک درصد از مساحت 

دنی��ا، یک درص��د از جمعیت دنیا ی��ک درصد از 
ذخایر دنیا را در کشورمان داریم.

نقش�معدن�در�صادرات�غیرنفتی��
وی در ادامه افزود: درهرصورت بخش عمده ای 
از مردم کشورمان در این بخش فعالیت دارند زیرا 
این بخش عالوه بر اش��تغال زایی خوب و مناسب 

در بخش تولیدی نیز به کشور سامان می دهد. 
شکوری افزود: آن زمان که نفت بشکه ای چهل 
دالر ب��ود حس��اب کردیم که اگر اه��داف بخش 
مع��دن و صنای��ع معدنی در ۱۴۰۴ محقق ش��ود 
می توان��د ۶۰ در صد از درآمدهای نفتی را محقق 
کند. به هرحال نباید غافل شد که میزان استخراج 
از ذخایر معدنی در کشورمان زیر نیم درصد است 
درصورتی که در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر را 
استخراج می کنند. اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتاً 
چند برابر درآمدهای نفتی را توسط بخش معدن 
و صنایع معدنی می توان جایگزین و برای کش��ور، 

درآمد ارزی ایجاد کرد.
رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ایران در ادامه اف��زود: با توجه به اینکه 
در س��ال جهش تولید هستیم باید برخالف همه 
س��ال ها به این بخش اهمیت دهیم و فعالیت های 

فعاالن این بخش را تسهیل کنند.
وی درب��اره ایج��اد پنجره واحد گف��ت: یکی از 
مطالب��ات اخی��ر این فع��االن، پنج��ره واحد بود. 
به هرحال باید در بخش مع��دن این پنجره واحد 

تسهیل در فعالیت معدنی در سال جهش تولید

 آن زمان که نفت 
بشکه ای چهل دالر 
بود حساب کردیم 

که اگر اهداف بخش 
معدن و صنایع معدنی 
در ١۴٠۴ محقق شود 
می تواند ۶٠ در صد 
از درآمدهای نفتی را 

محقق کند

رئیس�کمیسیون�معادن�و�صنایع�معدنی�اتاق�بازرگانی�ایران:
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را ایجاد کنند زیرا پنجره واحد س��بب می ش��ود 
به ج��ای آنکه فعال اقتص��ادی در حوزه معدن که 
از پروانه اکتش��اف ت��ا پروانه بهره ب��رداری، برای 
گرفت��ن مجوزها ب��ه س��ازمان های مختلفی مثل 
محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی مراجعه می کند 
به جای فرآیندهای طوالنی،  مس��تقیماً به وزارت 
صمت مراجعه کرده و با س��رعت بیش��تری مجوز 

برایشان صادر می شود.
شرط�توسعه�معادن��

ش��کوری ادام��ه داد: چندین قان��ون خوب هم 
داریم که اگر درس��ت اجرا ش��وند می توانند این 
بخش را توس��عه دهند. به عنوان مث��ال در قانون 
آمده، کل حقوق دولتی که از بخش معدن گرفته 
می ش��ود باید به حوزه معدن برگردد و در همین 

حوزه هزینه شود. 
رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران افزود: به واسطه کسری بودجه  که 
در دولت های مختلف هم وجود داشته است بخش 
اعظم��ی از ای��ن پول به بخش معدن باز نگش��ته 
است. مورد دیگر، قانون بهبود مستمر کسب وکار 
بود که قانون بسیار خوبی بود ولی متاسفانه اجرا 
نمی ش��ود. قانون دیگر قانون رفع موانع تولید بود 

که این مورد هم به خوبی اجرا نشد. 
 وی ادامه داد: به نظر می رسد که اگر این قوانین 
به خوبی اجرا شوند و بتوانیم در واقع از ذخایرمان 
به درس��تی استفاده کنیم و بس��تر را برای تبدیل 
مواد معدنی به کاالی با ارزش تری مثل سنگ آهن 
فراه��م کنی��م، درنهایت ب��ه کاالی مصرفی مثل 
خودرو یا سایر محصوالت نهایی که از آن محصول 
به دس��ت می آیند می رسیم. این امر سبب توسعه 
کشور می شود و توس��عه، اشتغال بیشتری ایجاد 
می کند و نهایتاً درامدهای ارزی بیشتری را برای 

کشور به همراه می آورد.
ماجرای�قیمت�گذاری�زنجیره�فوالد��

رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ایران درباره قیمت گذاری زنجیره فوالد 
اظهار کرد: واقعیت آن اس��ت که دکتر اسماعیلی 
و مهندس مدرس خیابانی عالقه مند هس��تند که 
انجمن های صنفی را در تصمیم گیری ها، مشارکت 
دهند که ای��ن اتفاق خوبی برای فعاالن اقتصادی 

است.
وی ادامه داد: منظ��ور از فعاالن اقتصادی خانه 
معدن، اتاق بازرگانی، کمیس��یون معدن و صنایع 
معدنی و ات��اق ایران و انجمن ه��ای مرتبط مثل 
انجمن سنگ آهن و انجمن فوالد است. ما جلسات 
زی��ادی را در اتاق بازرگانی برگ��زار کردیم که در 
واقع بتوانند پیرامون نسبت ها توافق حاصل کنند 
ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و قرار است وزارت 

صمت این نسبت ها را تعیین کند.
ش��کوری ادامه داد: به هرحال ما در این جلس��ه 
یک کار کارشناس��ی کردیم چون در اتاق، متولی 
بخش معدن و صنایع معدنی هس��تیم؛ در نتیجه 
آمدیم بر مبنای استانداردی که در دنیا وجود دارد 
قیمتهای جهانی را تعیین کردیم. در دنیا مشاهده 
می کنی��م که هرکدام از این بخش های زنجیره ای 
در دنیا محصولش��ان را که می فروش��ند از محل 

عرضه و تقاضا قیمت آنها را تعیین می کنند و این 
قیمت ها در برخی سایت ها نشان داده می شود که 

محصوالت به چه قیمتی معامله می شود.
رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ایران در پایان اظهار کرد: آمدیم و همه 
این مس��ائل را در ۳ س��ال گذشته بررسی کردیم 
تا مشخص شود که سنگ آهن، کنسانتره، گندله، 
آهن اسفنجی و نهایتاً فوالد به چه قیمتی معامله 
ش��ده اس��ت. بر مبنای آن قیمتهایی که در دنیا 
معامل��ه ش��ده آمدیم و نس��بت های جهانی را در 
آوردیم. به عنوان مثال در کنسانتره نسبت جهانی 
۲۴ درص��د بوده اس��ت یا مثاًل ب��رای گندله ۳۰ 
درصد قیمت ش��مس معامله ش��ده در دنیا بوده 
اس��ت. در مورد بخش های دیگ��ر هم همین طور 
اس��ت؛ مث��اًل آهن اس��فنجی ۵۰ ت��ا ۵۳  درصد 
ب��ود. اینها را محاس��به کردیم و گفتیم خب اینها 
قیمتهای جهانی است و بعد نشستیم با همفکری 
دوس��تانی ک��ه در این رش��ته فعالی��ت می کنند 
قیمت ها را بررس��ی کردیم. به ف��رض ۳۰ درصد 
گندله را آوردیم روی بیست وهفت و نیم اما آهن 
اس��فنجی را همان ۵۳ درصد پیش��نهاد دادیم و 
در کنس��انتره که ۲۴ بود پیش��نهاد ۲۱ درصد را 
دادیم. در مورد سنگ آهن هم که در ایران نسبتی 
نداش��ت ۹ در صد را پیش��نهاد دادیم. همه موارد 
را محاس��به کردیم که اگر هرکدام از این زنجیره 
مواد را با این نس��بت بخرند اینقدر سود می کنند 
و اینها را هم دیدیم که به نظر میرسند که با این 
نس��بت این زنجیره میتواند متعادل شود که اگر 
سودی در آخر زنجیره فوالد اتفاق افتاد میتواند به 
نسبت عادالنه ای تقسیم شود و اگر زیانی هم بود 
بازهم به صورت عادالنه در زنجیره تقسیم شود که 

فشاری بر یک بخش زنجیره وارد نشود.
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شعار «جهش تولید» 
در پیشانی استراتژی های 

اقتصادی و ملی قرار 
گرفته تا نیاز مهم ایجاد 

اشتغال و ثروت در کشور 
محقق شود

البته فش��ارهای خصمانه امریکا در سه سال اخیر 
سبب شد رش��د اقتصادی در کارنامه اقتصادی ایران 
منفی ش��ود ولی بدنه تولید و صنعت کشور همچنان 
اس��توار اس��ت و به راهش ادام��ه می ده��د و اتفاقاً 
همین ایس��تادگی نماد میزان زیاد تاب آوری اقتصاد 
ایران اس��ت. اگر مس��ئله امروز جامعه ایران، اشتغال 
و معیش��ت مردم اس��ت، باید برای رفع دغدغه های 
عمومی، مس��یر توس��عه اقتصاد ملی را تسهیل کرد. 
هیچ کشوری بدون افزایش قدرت در رشد یا افزایش 
تولید ناخالص داخلی موفق نمی ش��ود و خوشبختانه 
با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران 
نیز ش��عار »جهش تولید« در پیشانی استراتژی های 
اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال 

و ثروت در کشور محقق شود.
صنایع�کشور�به�کدام�سمت�می�روند؟��

»جهش تولید« اس��تراتژی اصلی پیش روی کشور 
اس��ت و با این ش��عار، بخش های صنعتی و تولیدی 
می دانند که باید مس��یری رو به توسعه را طی کنند. 
البت��ه وضعیت کنونی با نقطه مطل��وب فاصله دارد. 
متأس��فانه در سه سال گذشته، رش��د بخش واقعی 
اقتصاد کش��ور منفی بوده و صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد 
ایران ادامه یابد و رش��د اقتصادی به ۵- درصد برسد. 
از منظ��ر علمی، اقتصاد ای��ران در دوره رکود تورمی 
قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز کشور است 

س��رمایه گذاری های جدید و توس��عه صنایع مولد و 
باالدس��تی اس��ت. البته با توجه به فراگیری بیماری 
کرونا و فشار ناشی از تحریم ها، دولت احتماالً با ۱۴۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. 
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس برای کس��ری 
بودج��ه ع��دد ۱۸۵ ه��زار میلیارد تومان اس��ت. در 
کن��ار آن، تورم هم در بخش تولی��د به ۳۶/۷ درصد 
رس��یده و این رقم اثر تسهیالت پرداختی بانک ها را 
نیز کم کرده اس��ت. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی 
۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان 

تس��هیالت از س��وی بانک ها به بخش ه��ای مختلف 
اقتص��ادی تخصی��ص داده  ش��ده که در مقایس��ه با 
دوره مش��ابه سال قبل، ۲۶ درصد رشد داشته است؛ 
درحالی که رش��د نقدینگی در این س��ال بیش از ۳۱ 
درص��د، تورم تولیدکننده معادل ۳۶/۷ درصد و تورم 
مصرف کننده معادل ۳۶/۵ درصد اعالم  شده؛ بنابراین 
میزان پرداخت تسهیالت مالی بانک ها به نرخ ثابت، 
نس��بت به س��ال قبل ح��دود ۱۰/۵ درص��د کاهش 
یافته اس��ت. علی رغم کاهش رشد ۷ درصدی تولید 
ناخالص ملی در سال ۹۸، نسبت تسهیالت پرداختی 
بانک ه��ا به تولید ناخالص ملی از حدود ۴۰/۸ درصد 
در س��ال قبل به ۳۹/۶ درصد تولید ناخالص ملی در 
س��ال مذکور نی��ز کاهش  یافته اس��ت. این وضعیت 
نش��ان می دهد صنعت کش��ور با وجود ظرفیت های 
قابل توجه، نیاز به حمایت های جدی و اساسی دارد. 
البته نکته قابل تامل در مورد وضعیت تولید و صنایع 
کش��ور مربوط به تاب آوری صنایع اس��ت. صنایع با 
وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته 
ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال 
کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز می توان به 

افق های جدید امیدوار بود.
رف�ع�موان�ع�تولی�د�ب�رای�ف�والد�و�صنای�ع���

باالدستی
ش��اید یک��ی از مهم ترین موضوعاتی ک��ه در یک 
دهه گذش��ته در اقتصاد ایران مطرح ش��ده موضوع 

فوالد در خدمت اقتصاد ملی

حمیدرضا�عظیمیان،�مدیرعامل�گروه�فوالد�مبارکه��

اقتصاد ایران در سال ۹۹ بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار 
ــی کشور یعنی  تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید جلوی تحقق نیاز اساس
ــای جوان و تحصیل کرده،  ــاد ایران با برخورداری از نیروه ــش تولید را بگیرد. اقتص جه
ــای درونی، مانند معادن و  ــی به بازار ۴٠٠ میلیون نفری منطقه، وجود ظرفیت ه دسترس

وجود راه های استراتژیك نباید در دام رکود قرار گیرد. 



دهم تیرماه

ش��یوه حمایت از صنایع اس��ت. برخ��ی اقتصاددانان 
معتقدن��د حمای��ت از صنایع به معن��ای تزریق منابع 
به آنهاس��ت؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب 
موضوعات مالی می دانن��د. گروه دوم بر این اعتقادند 
ک��ه صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی 
نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها 
می توانس��ت به صورت جداگانه مؤثر باشد ولی امروز 
و در میانه تحریم ه��ا، صنایع نیازمند حمایت مالی و 
س��اختاری شده اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند 
تس��هیل ش��رایط تامین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی 
و بانکی به نفع تولید و اش��تغاِل بیش��تر برای کشور، 
مقدم بر هر عملی اس��ت. دولت در این مقطع زمانی 
که فش��ارهای ناش��ی از تحریم ها ب��ر دوش صنایع، 
س��نگینی می کن��د باید ب��ه تغییر رونده��ا و رویه ها 
بیندیش��د؛ مخصوصاً این ک��ه تغییر این ش��رایط نه 
نیازمند تأمین منابع اس��ت و نه به ش��رایط آن سوی 
مرزها و تحریم ها وابس��تگی دارد. نمونه آش��کار این 
موضوع کاهش ۴۸ درص��دی میزان صادرات کاالیی 
کش��ور در فصل بهار اس��ت. کرون��ا و تحریم ها دلیل 
غالب بوده ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته 
است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و 
کمک به معیش��ت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار 
دارد. از منظ��ر اقتص��اد کالن، موقعیت صنعت فوالد 
با موقعیت دیگر صنایع کش��ور متفاوت نیست. البته 
فش��ار تحریم ها بر این صنایع به ش��دت سنگین شده 
و ی��ک نمونه آن اقدامات خزانه داری امریکاس��ت که 
می کوش��د با شناس��ایی روندهای مالی، هر شخص و 

ش��رکتی را که با صنعت فوالد ایران در ارتباط است 
زمین گیر کند. بااین حال مس��یر توسعه در این بخش 
نه متوقف  شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت 
صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رش��د اقتصادی، 
حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 
ملی اس��ت و از این منظر، دوران حساسی پیش روی 

این صنعت قرار دارد.
فوالد�چه�کرد�و�چه�می�کند؟��

توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد 
که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم 
کرونا روندها و رفتاره��ا را تغییر داده و هم تحریم ها 
مدام روی  هم تلنبار می شود. اما در این مقطع زمانی 
چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت فوالد کشور 
ثبت  ش��ده است. یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین 
آنها مشارکت قابل تحسین صنعت فوالد در راه اندازی 
خ��ط لوله انتقال نفت گوره به جاس��ک اس��ت. برای 
نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله های فوالدی 
مناس��ب برای انتقال نفت ترش در کش��ور به کمک 
فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. همین 
اقدام موج��ب صرفه جویی چندین میلیون دالری در 
کش��ور ش��ده و عالوه بر آن، صنعت ف��والد را نیز از 
نظ��ر فناوری تولید و تجربه س��اخت، چندین گام به 
پیش رانده اس��ت. هم زمان، راه اندازی ابر پروژه نورد 
گرم ش��ماره ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری اس��ت که 
در کارنامه فوالد مبارکه و اساس��اً صنعت فوالد کشور 
به ثبت رس��یده است. این اقدام »پویش تولید، تداوم 
و امی��د« برای فوالد مبارکه اس��ت. ب��ا راه اندازی ابر 

پ��روژه نورد گرم ش��ماره ۲ ظرفیت تولید کالف گرم 
در ف��والد مبارکه به ۷.۲ میلیون تن خواهد رس��ید و 
بر این اس��اس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم ش��د 
بلکه امکان صادرات نی��ز خواهیم یافت. همین امروز 
نیز بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، 
صنایع نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی در داخل 
تولید می ش��ود. همچنین هم زمان با افتتاح نورد گرم 
ش��ماره ۲، اش��تغال قابل توجهی برای جوانان کشور 
ایجاد می شود. خوشبختانه صنعت فوالد، به خصوص 
فوالد مبارکه، با قدرت مس��یر توسعه را ادامه می دهد 
و نمونه بارز آن رش��د س��ود عملیاتی ف��والد مبارکه 
است که در سال گذشته به رقم قابل توجه ۶۲ درصد 
رسید. سال گذش��ته فروش صادراتی فوالد هم رشد 
۱۴۶ درصدی داش��ت و میزان فروش وزنی فوالد نیز 
با رش��د ۵ درصدی همراه بود و ب��ه رقم ۶ میلیون و 
۱۳۰ هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان 
فروش فوالد ۱۱ درصد رش��د ک��رد و حتی عملکرد 
سهام فوالد با بازدهی بیش از ۲۴۰درصدی در امسال 

همراه بوده است. 
امروز اقتصاد، رون��ق تولید و بهبود وضعیت صنایع 
ب��ه یکی از مهم ترین موضوعات کش��ور بدل ش��ده و 
بای��د تمام الزام��ات برای تحقق اهداف باالدس��تی و 
دس��ت یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران 
زمان��ی از دام رکود خارج می ش��ود که صنایع مهمی 
مانند فوالد مس��یر رشد و توسعه را در پیش گیرند و 
به عنوان پیش ران اقتصاد ملی با قدرت، کش��ور را در 

مسیر پیشرفت قرار دهند.
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بهار پربار تولید شمش فوالد خوزستانبهار پربار تولید شمش فوالد خوزستان

برای نخستین بار تولید شمش فوالد خوزستان در 
فصل بهار از مرز یک میلیون تن عبور کرد.

قط��ار موفقیت  های ش��رکت فوالد خوزس��تان از 
ابتدای س��الی که از سوی مقام معظم رهبری به نام 
جهش تولید نام گذاری ش��ده اس��ت، بدون توقف در 

حال حرکت است.
علی محمدی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان از 
دس��تیابی به تولید بیش از یک میلیون تُن شمش در 

فصل بهار خبر داد.
محمدی با اش��اره به ارتقاء تولید ماهانه در دو ماه 
نخس��ت امس��ال افزود: در س��الی که از سوی مقام 
معظم رهبری بنام جهش تولید مزین ش��ده اس��ت، 
فوالد خوزستان توانست با تکیه بر توان داخلی برای 
نخس��تین بار در سه ماهه نخس��ت سال با تولید یک 
میلیون و ۲۴ هزار تُن ش��مش، به رکورد جدیدی در 

فصل بهار دست یابد.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد خوزس��تان تش��دید 

تحریم  های ظالمانه را فرصت��ی برای اعتماد به توان 
داخلی دانست و اظهار کرد: در سال های اخیر تشدید 
تحریم  های ظالمانه، کش��ور را با مشکالت اقتصادی 
مواجه کرده اس��ت، لیکن خودب��اوری، تکیه بر توان 
داخلی و نگاه تامین از منابع داخل پیامدهای مثبت 

تشدید تحریم هاست.
وی اف��زود: تولی��د باکیفی��ت و صادرات  مح��ور و 

ارزآوری از ویژگی ه��ای محص��والت ش��رکت فوالد 
خوزستان است. بدون شک همه  توان خود را به کار 

می گیریم که به اقتصاد بدون نفت کمک کنیم.
محم��دی اش��اره ای ه��م ب��ه افتت��اح کارخان��ه  
گندله سازی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی کرد 
و گفت: این کارخانه در مجموع با ظرفیت ۵ میلیون  
تُن گندله به دست توانمند متخصصان داخلی طراحی 
و س��اخته شده اس��ت و در فاز اول با ظرفیت تولید 
۵/۲ میلیون تن گندله در سال به بهره برداری رسید. 
هدف از راه اندازی این کارخانه تکمیل زنجیره ارزش 

از معدن تا نورد است. 
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان، شکست کرونا 
را در گ��رو ت��وکل به خدا و رعایت موارد بهداش��تی 
دانس��ت و افزود: اولویت مجموعه فوالد خوزس��تان 
حفظ س��المت جامعه و کارکنان اس��ت. با توکل به 
خدا و پیروی از دستورالعمل های بهداشتی در آینده 

نزدیک کرونا را شکست می دهیم
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رشد 41 درصدی ارزش سهام شرکت فوالد خوزستان
ش��رکت  س��هامداران 
فوالد خوزس��تان در جریان 
معامالت بازار س��رمایه، طی 
اردیبهشت ماه امسال بازدهی 
قابل قبولی، کس��ب کردند و 
با ثبت ۴۱ درصد رشد ارزش 
سهام »فخوز«؛ ماه پرسودی 
ای��ن  س��هامداران  ب��رای 

مجموعه رقم خورده است.
بر اس��اس ای��ن گزارش، 
قیمت س��هام شرکت فوالد خوزستان طی معامالت ماه گذشته بازار سرمایه از 
محدوده قیمتی ۱۶ هزار و ۱۲۲ ریال به ۲۲ هزار و ۶۵۴ ریال افزایش یافت و 
در کنار آن، ارزش بازار سهام این مجموعه از ۳۰۷ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به 

۴۳۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال صعود کرده است.
عالوه بر این، دادوس��تد حدود ۳۷ میلیون س��هم ش��رکت فوالد خوزستان 
ارزش��ی به مبلغ ۵۹۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ری��ال را در این بازار ثبت کرده 
است و در آخرین روز معامالتی ماه مذکور نیز بیش از ۴۴ میلیون و ۳۸۶ هزار 
س��هم »فخوز« به ارزش حدود یک هزار میلیارد ریال میان سهامداران معامله 

شده است.
معامالت ۹۹/۰۲/۳۱معامالت  ۹۹/۰۲/۰۱شرح

۱۶.۱۲۲۲۲.۶۵۴قیمت هر سهم )ریال(
۳۰۷.۱۰۳.۰۹۳.۰۰۰.۰۰۰۴۳۱.۵۲۹.۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ارزش بازار )ریال(

۳۷.۰۸۴.۷۹۹۴۴.۳۸۶.۷۱۰حجم معامالت )سهم(
۵۹۷.۸۹۰.۷۴۹.۵۸۲۱.۰۰۵.۵۳۲.۳۰۲.۸۳۴ارزش معامالت )ریال(

عملکرد�یک�ماهه�منتهی�به���۹۹/۰۲/۳۱
ای��ن مجموعه ۱۹ هزار میلیارد ریالی که محصوالتی همچون اس��لب، بلوم و 
بیلت داخلی و صادرات��ی تولید می کند، طی دوره عملکرد یک ماهه منتهی به 
۳۱ اردیبهش��ت امس��ال حدود ۸۹۶ هزار و ۴۶۹ تن انواع محصول تولید کرده 
است و درآمد آن از محل عرضه ۳۴۸ هزار و ۶۷۸ تن از تولیداتش بیش از ۱۲ 

هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال محاسبه می شود.
دوره یك ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(

۸۹۶.۴۶۹۳۴۸.۶۷۸۱۲.۹۱۷.۵۵۳

همچنین از درآمد حدود ۱۳ هزار میلیارد ریالی »فخوز« مبلغ ۱۰ هزار و ۸۳۵ 
میلی��ارد ریال به واس��طه عرضه محصوالت در بازاره��ای داخلی و مابقی در پی 
فروش محصوالت تولیدی شرکت در بازارهای هدف صادراتی محقق شده است.

دوره یك ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ فروش )میلیون ریال(تعداد فروش )تن(شرح

۳۰۵.۷۳۱۱۰.۸۳۵.۵۸۵فروش داخلی

۴۲.۹۴۷۲.۰۸۱.۹۶۸فروش خارجی

طبق اطالعات به دس��ت آمده، محصول اسلب داخلی با ثبت درآمد فروش به 
مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد ریال، بیش��ترین درآمد فروش را برای این ش��رکت 
محقق س��اخته اس��ت. در ماهی که گذشت، تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۶۶ تن از این 
محصول تولید ش��ده اس��ت و ۱۰۱ هزار و ۱۳۱ تن از تولیداتش به قیمت ۵۰ 
میلیون و ۱۹۹ هزار ریال به ازای هر تن در بازار های داخلی عرضه شده است.

در کن��ار آن، ۲۱ تن محصول ورق به باالترین قیمت به مبلغ ۱۰۰ میلیون و 
۹۰۴ هزار ریال به ازای هر تن به متقاضیان تحویل داده شده است.

دوره یك ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ فروش )میلیون ریال(نرخ فروش )ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(نام محصول

۱۳۱.۱۶۶۱۰۱.۱۳۱۵۰.۱۹۹.۳۸۵۵.۰۷۶.۷۱۴اسلب داخلی
۰۲۱۱۰۰.۹۰۴.۷۶۲۲.۱۱۹ورق

دوره�عملکرد�از�ابتدای�سال�مالی�جاری�تا�تاریخ���۹۹/۰۲/۳۱
بر اساس اطالعات در دس��ترس، بررسی عملکرد شرکت فوالد خوزستان طی 
دوره ابتدای س��ال مالی جاری تا ۳۱ اردیبهشت ماه و مقایسه آن با دوره مشابه 
سال مالی گذشته از رشد ۲۳ درصدی درآمد فروش این مجموعه حکایت دارد.

»فخوز« درحالی که در دوره عملکرد دو ماهه اول امسال بالغ بر ۳۰ هزار و ۴۱۶ 
میلی��ارد ریال درآمد از محل تولید یک میلی��ون و ۷۷۸ هزار تن انواع محصول 
و فروش ۷۸۷ هزار و ۶۸۵ تن از تولیداتش محقق س��اخته اس��ت، درآمد آن در 

دوره مشابه سال مالی گذشته ۲۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال محاسبه می شود.
دوره عملكرد از ابتدای سال مالی ۹۸ تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(
۶۴۵.۸۱۳۲۸۲.۸۶۰۲۴.۶۹۱.۷۱۴

دوره عملكرد از ابتدای سال مالی ۹۹ تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ فروش )میلیون ریال(مقدار فروش )تن(مقدار تولید )تن(

۱.۷۷۸.۵۷۰۷۸۷.۶۸۵۳۰.۴۱۶.۵۰۰

بر اس��اس اطالعات موج��ود، حدود ۲۲ هزار و ۷۷۹ میلی��ارد ریال از درآمد 
شرکت در دوره عملکرد دو ماهه اول امسال از محل فروش محصوالت تولیدی 
در بازارهای داخلی و مابقی به واسطه عرضه تولیدات در بازارهای خارجی رقم 

خورده است.
دوره عملكرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱

مبلغ فروش )میلیون ریال(تعداد فروش )تن(شرح
۶۴۲.۳۶۴۲۲.۷۷۹.۰۹۱فروش داخلی
۱۴۵.۳۲۱۷.۶۳۷.۴۰۹فروش خارجی

باالترین�مبلغ�و�نرخ�فروش�محصوالت��
در پای��ان گفتنی اس��ت، در این دوره عملکرد محص��ول بلوم و بیلت داخلی 
بیش��ترین درآم��د به مبلغ ۱۱ ه��زار و ۹۵۰ میلیارد ریال را رقم زده اس��ت و 
محصول ورق به بیش��ترین نرخ به مبلغ ۶۰ میلیون و ۶۳۹ هزار ریال به ازای 

هر تن به فروش رسیده است.
دوره عملكرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱

مقدار تولید نام محصول
مبلغ فروش )میلیون نرخ فروش )ریال(مقدار فروش )تن()تن(

ریال(

۴۳۴.۲۱۷۲۶۶.۴۰۱۴۴.۸۶۰.۹۳۵۱۱.۹۵۰.۹۹۸بلوم و بیلت داخلی

۰۶۵۷۶۰.۶۳۹.۲۶۹۳۹.۸۴۰ورق
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 حجت االسالم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی 
روز پنجش��نبه در مراس��م بهره برداری رسمی از دو 
طرح و آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم ملی احداث 
خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک با اشاره به اینکه 
طرح لوله گذاری گوره به جاسک از دغدغه های مهم 
دول��ت دهم و یازدهم بود گف��ت: به دلیل تحریم ما 
مردد شدیم که آیا این طرح بزرگ را میتوانیم انجام 
بدهیم یا خیر؛ هم اکنون لوله س��ازی و س��اخت ورق 
کاماًل داخلی س��اخته شده است. به برکت تحریم ما 
وادار ش��دیم که این طرح عظیم را به دست خودمان 

به ثمر برسانیم.
دکت��ر روحانی همچنین با بیان اینکه جاس��ک به 
پای��گاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل خواهد ش��د 
اظهار کرد: اینکه قادریم از اس��تان بوش��هر تا استان 
هرم��زگان، طرح عظیم ملی احداث خط لوله انتقال 
نفت گوره-جاس��ک را اجرا کنیم نشانگر توانمندی 

ملت ایران، پژوهشگران و صنعتگران ایرانی است.
رئیس جمه��وری اجرا و س��اخت لوله های مس��یر 
یکه��زار کیلومت��ری این ط��رح عظیم را دس��تاورد 
بزرگ تولیدگران ایرانی دانست و افزود: متخصصان 
شرکت های فوالد مبارکه و فوالد اکسین و لوله سازی 

در پی تحریمهای دش��منان، طرح تولید ورق لوله و 
لوله های خط انتقال نفت به جاسک را برعهده گرفته 

و با موفقیت آن را به اتمام رساندند.
دکتر روحانی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این 
طرح تا اسفند امسال، روزانه یک میلیون بشکه نفت 

ایران از جاسک صادر شود.

الزم ب��ه ذک��ر پیش ازاین ورق ه��ای موردنیاز این 
پروژه ه��ا از مناب��ع خارج��ی تامی��ن می ش��د که با 
ش��کل گیری تحریم ها و هم افزایی شرکت های فوالد 
مبارکه اصفهان و فوالد اکس��ین خوزس��تان تمامی 
مراحل ساخت این ورق ها و اسلب های آن به صورت 

صد درصد بومی سازی شد.

تجلیل رئیس جمهوری از نقش فوالد اکسین 
در راهبردی ترین پروژه نفتی کشور
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آمادگی برای تامین 

ورق های خاص فوالدی 

جهت جلوگیری از واردات

مدیرعامل�شرکت�فوالد�اکسین�خوزستان�خبر�داد:

به دنبال تقدیر رئیس جمهور از بومی سازی تولید 
ورق های فوالدی س��اخت لوله های پروژه گوره به 
جاسک در روز گذشته، امین ابراهیمی مدیرعامل 
ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان طی پیامی این 
موفقیت به دس��ت آمده را ب��ه محضر رهبر معظم 
انقالب اس��المی تبریک عرض ک��رد و از آمادگی 
این ش��رکت جهت تامین ورق های خاص فوالدی 

و جلوگیری از واردات خبر داد. 
متن پیام به شرح زیر می باشد:

محضر شریف رئیس جمهور محترم ایران اسالمی 
باسالم 

خداون��د ب��زرگ را ش��اکرم و سپاس��گزاریم که 
مجموعه فوالد اکس��ین خوزستان پس از۱۰ سال 
تولید ورق های فوالدی در شرایطی بسیار حساس 
و حیاتی توانس��ت در خط مق��دم جنگ اقتصادی 
و س��نگر مقابله با تحریم های ظالمانه دش��من در 
بزرگ تری��ن پروژه راهبردی و امنیتی ملی کش��ور 
نقشی بسزا ایفا کند و همان طور که ریاست محترم 
جمهور و وزیر پرتالش نفت در مراسم آغاز عملیات 
اح��داث خ��ط لوله نفت گ��وره به جاس��ک اذعان 
داشتند بخش تولید ورق های فوالدی ساخت لوله 

انتقال نف��ت ترش از پیچیده تری��ن و حیاتی ترین 
بخش ه��ای این پروژه ب��وده که با ی��اری خداوند 
متع��ال و دع��ای خی��ر رهبر معظم انق��الب برای 
نخس��تین بار با تالش متخصصان جوان کشورمان 
در شرکت فوالد اکسین خوزستان بومی سازی و به 
تولید انبوه رسید و امروز شاهدیم لوله های حاصل 
از این محصول ملی در استراتژیک ترین پروژه ملی 

به کارگیری شود. 
موفقی��ت در تولید انبوه ورق ه��ای api محیط 
ت��رش به منظ��ور بزرگ ترین پ��روژه صنعت نفت 
)طرح خط لوله گوره به جاسک( یکی از زیباترین 
جلوه های مقاومت مردم ایران در برابر تحریم های 
ظالمانه دش��من می باش��د که حاص��ل اعتماد به 
جوان��ان کارآفرین اس��ت. این جانب ب��ر خود الزم 
می دان��م این افتخ��ار بزرگ را در پیش��گاه خدای 

بزرگ ب��ه حضرت ولیعصر و مق��ام معظم رهبری 
تبریک ع��رض کنم و از پش��تیبانی رئیس جمهور 
محت��رم ای��ران اس��المی، مهن��دس زنگن��ه وزیر 
پرتالش و دلس��وز نفت، دکتر ش��ریعتمداری وزیر 
محترم تع��اون، رفاه و تامین اجتماعی، اس��تاندار 
پرتالش خوزس��تان، نمایندگان محترم خوزستان، 
س��هامداران ارجمند ش��رکت به خصوص صندوق 
بازنشستگی کشوری، هیئت مدیره محترم شرکت 
که در س��ال گذش��ته همگام و همراه این شرکت 
ج��وان، ما را در دس��تیابی به موفقی��ت در تولید 
محصوالت ف��والدی خ��اص و اس��تراتژیک یاری 

رساندند تشکر کنم. 
امروز شرکت فوالد اکسین با افتخار اعالم می کند 
در آستانه اجرای عملیات طرح توسعه فوالدسازی 
خود به یاری خدا پس از تکمیل چرخه فوالدسازی 
این آمادگی را خواهد یافت طی س��ه س��ال آینده 
ضم��ن تولید خاص ترین محص��والت فوالدی را با 
کارب��رد در صنایع مختلف، کش��ور را از واردات در 

این زمینه بی نیاز کند.
امین ابراهیمی- مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 

خوزستان
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ش��رکت صنعت فوالد شادگان یکی از هفت طرح 
فوالد استانی است که براساس سیاست های جدید 
دولت محترم تدبیر و امید ۶۵ درصد س��هام آن به 

شرکت فوالد خوزستان واگذار شده است. 
ای��ن طرح ب��ه لحاظ اهمی��ت توس��عه ای آن در 
محرومیت زدایی، ش��کوفایی اقتصادی، اشتغال زایی 
ب��رای اف��راد بومی و افزایش تولید با تاس��یس یک 
کارخانه پیش��رفته صنعت زیربنایی فوالد با امکان 
توسعه و ده ها امتیاز دیگر قابل توصیف به مرواریدی 
درخشان در صدف منطقه ای محروم است. موقعیت 
جغرافیایی و استراتژیک این طرح در نزدیکی تاالب 
ملی شادگان و فاصله اندک آن با اسکله اختصاصی 
ف��والد در بندر امام خمین��ی )ره(، مزیتهای ویژه و 
بزرگی به لحاظ دسترس��ی و ترابری آس��ان به این 
طرح استانی بخش��یده که همواره در صنعت فوالد 
ب��ه عنوان عواملی مهم و تاثیرگ��ذار در جانمایی ها 

مطرح است.
مختصات�و�مزایای�طرح���

ای��ن ش��رکت ش��امل دو بخ��ش اصل��ی احیاء و 
فوالدس��ازی می باشد که ویژگی متمایز آن در بین 

طرح های استانی فوالد، استفاده از آخرین فناوری 
 Persian reduction( ( احیاء مس��تقیم ایرانی
PERED( ی��ا پِِرد، مطابق با فن��اوری روز دنیا در 
این زمینه اس��ت. با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی 
طرح و وسعت ۲۶۰ هکتاری آن در منطقه محروم 
شادگان امید است راه اندازی دو بخش اصلی احیاء 
و فوالدس��ازی تصویب شده آن در فاز اول، با هدف 
افزایش ظرفیت کشور در تولید آهن اسفنجی ۸۰۰ 
ه��زار تن تا ی��ک میلیون تن در نظر گرفته ش��ده 

است. 

نگاهی�به�آینده�طرح�و�نیازهای�آن��
درخصوص بخش فوالد س��ازی با پیش��رفت ۳۵ 
درصد، مذاکراتی با ش��رکت های داخلی و خارجی 
ازجمل��ه فوالدگس��ترش و mcc چی��ن در حال 
انجام اس��ت تا در صورت حص��ول توافق در زمینه 
برنامه های توس��عه ف��والد ش��ادگان قراردادهایی 

منعقد گردد.
توضیح اینکه برای بخش فوالدس��ازی قرار است 
ظرفیت اولی��ه کارخانه، یک میلیون تن ش��مش 

بیلت در سال باشد.
همچنین برنامه توسعه آینده فوالدسازی شادگان 
طی دو فاز پیش بینی ش��ده که قرار است هرکدام 
یک و نیم میلیون تن ف��والد مذاب را ریخته گری 
کرده و جمعاً سه میلیون تن شمش اسلب ظرفیت 
تولید داشته باش��ند.پیش بینی می شود به منظور 
اجرای این توس��عه در دو فاز، حداقل ۲۰۰ هکتار 
زمین، عالوه بر مس��احت موجود ط��رح موردنیاز 
باش��د. همچنین برای اجرای دو فاز یادش��ده آب 
صنعتی بیش��تری مازاد بر آب تامین ش��ده فعلی 
موردنی��از خواهد بود که حتماً باید پیش بینی های 

الزم برای آن صورت گیرد.
امید اس��ت به لط��ف الهی، با ت��الش نیروهای 
عنای��ت  و  مس��ئوالن  توج��ه  و  دس��ت اندرکار 
بیش ازپیش دولت محت��رم تدبیر و امید، عالوه بر 
راه اندازی قریب الوقوع این طرح، امکان توسعه این 
طرح ملی فراهم گردد و افق تازه ای برای شکوفایی 
بیش ازپیش منطقه شادگان و آینده ای روشن تر و 
بهتر برای جوانان و ش��هروندان شریف این منطقه 
از اس��تان خوزستان و میهن عزیز اسالمی گشوده 

گردد.

فوالد شادگان
 مرواریدی درخشان در منطقه ای محروم
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شش پروژه عمرانی با حضور معاون وزیر صمت 
در ش��هرک صنعتی ش��ادگان و ناحی��ه صنعتی 
دارخوین ب��ه بهره برداری رس��ید. ای��ن پروژه ها 
شامل احداث ۵ واحد کارگاهی، ساخت سر درب، 
دیوارکشی، خیابان سازی، فضای سبز و روشنایی 
است. اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها 
۶۱ میلی��ارد ریال اس��ت که از اعتب��ارات داخلی 
شرکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان تامین 

شده است.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
ب��ه اینکه درحال حاضر ۱۰ ه��زار واحد کارگاهی 
و تولیدی در کشور راکد هستند گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده امسال هزار و ۵۰۰ 
واحد از ای��ن واحدها به چرخه تولید باز خواهند 

گشت.
محسن صالحی نیا در حاشیه مراسم بهره برداری 
از ۶ پ��روژه عمرانی در ناحی��ه صنعتی دارخوین 
و ش��هرک صنعتی شادگان اظهار داشت: پارسال 
یک هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال در 

کشور به چرخه تولید برگشتند.
وی گف��ت: ۴۶ هزار واح��د کارگاهی و تولیدی 
بهره برداری شده در کشور وجود دارد و ۲۳ هزار 

واحد هم در دست ساخت است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ای��ران بی��ان ک��رد: در خوزس��تان نیز 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت  ۶۰ واحد تولیدی راکد 

به چرخه تولید برگردند.
معاون وزیر صمت با اش��اره به عوامل غیرفعال 
ش��دن واحدهای تولیدی اظهار ک��رد: واحدهای 
تولی��دی در م��واردی ب��ه دلیل مش��کل تامین 

نقدینگی یا تامین مواد اولیه غیرفعال می شوند.
وی گفت: همچنین امس��ال برنامه ریزی ش��ده 
ت��ا به واحدهایی که ظرفیت تولی��د آنها پایین تر 
از ظرفی��ت واقعی اس��ت کمک ش��ود ت��ا میزان 
تولی��د آنها افزای��ش یابد. صالحی نی��ا ادامه داد: 
از واحدهای تولیدی تقاض��ا داریم که از ظرفیت 

مراکز کس��ب وکار ب��رای مش��اوره گرفتن و حل 
مشکالت خود نهایت استفاده را داشته باشند.

وی گف��ت: ۸۵۰ ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی 
در کش��ور فعال اس��ت که ۷ درصد از این تعداد 
در خوزس��تان قرار دارن��د و در اس��تان، تنوع و 
ارزش افزوده واحدهای صنعتی در س��طح باالیی 

قرار دارد.
مع��اون وزیر صمت ادامه داد: در ناحیه صنعتی 
دارخوین آمادگی الزم برای جذب س��رمایه گذار 
وج��ود دارد و در این ناحیه صنعت��ی با توجه به 
ش��رایط منطق��ه ام��کان راه ان��دازی کارگاه های 
بسته بندی محصوالت کشاورزی و یا قطعه سازی 

صنایع مختلف وجود دارد.
در اس��تان ۷۳ ش��هرک و ناحیه صنعتی وجود 

دارد
در ای��ن مراس��م همچنین اخ��الق محمدیان، 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، 
امیرحس��ین نظری رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خوزس��تان و حجت االسالم والمسلمین 
ناصری ن��ژاد نماین��ده مردم ش��ادگان در مجلس 

شورای اسالمی، صالحی نیا را همراهی کردند.
ش��رکت  مدیرعام��ل  محمدی��ان،  اخ��الق 
شهرک های صنعتی خوزستان در حاشیه افتتاح 
طرح های عمران��ی در ناحیه صنعت��ی دارخوین 
در جم��ع خبرن��گاران اظهار ک��رد: امکاناتی که 
برای حضور س��رمایه گذاران در ش��هرک صنعتی 
شادگان و ناحیه صنعتی دارخوین موردنیاز است 
فراهم ش��ده و مش��کلی از نظر واگذاری زمین به 

سرمایه گذار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت زمین در این ش��هرک 
بسیار مناس��ب اس��ت افزود: تاکنون ۱۰ قرارداد 
واگذاری زمین در ناحیه صنعتی دارخوین منعقد 

شده و ۸ هکتار زمین واگذار شده است.
صنعت��ی  ش��هرک های  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خوزس��تان با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های 
منطق��ه ت��الش می ش��ود س��رمایه گذاران برای 

س��رمایه گذاری در ش��هرک صنعتی ش��ادگان و 
ناحی��ه صنعت��ی دارخوین ترغیب ش��وند گفت: 
تاکن��ون واح��دی در ای��ن ناحی��ه صنعت��ی به 
بهره برداری نرس��یده اس��ت. پنج واحد کارگاهی 
توسط ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزستان 
در این ناحیه صنعتی آماده ش��ده تا سرمایه گذار، 
بدون دغدغه ساخت وساز در این واحدها مستقر 
شود. زیربنای هرکدام از این واحدهای کارگاهی، 
حدود ۷۰ متر اس��ت و ح��دود ۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان برای س��اخت ای��ن واحدها هزینه 

شده است.
حجت االسالم س��یدمجید ناصری نژاد، نماینده 
ش��ادگان در مجلس نیز در حاشیه این مراسم در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال، سال جهش 
تولید اس��ت و بی شک تنها راه مقابله با تحریم ها، 
مقابل��ه با توطئه های دش��من، ایجاد اش��تغال و 
رفع فقر، توجه به ش��هرک های صنعتی و توسعه 

زیرساخت های درون شهرک ها است.
وی افزود: شهرس��تان ش��ادگان ظرفیت بسیار 
خوبی در زیرس��اخت های صنعتی و ش��هرک ها 
دارد. در ش��ادگان، صنایع مادر ازجمله نیش��کر، 
ف��والد، صنایع خرم��ا، نفت و پتروش��یمی فعال 
هس��تند و هر صنعت گر می تواند بر اساس توانی 
که دارد در هرکدام از این رس��ته ها در ش��ادگان 

فعال شود.
نماینده ش��ادگان گفت: در شادگان اندکی در 
زیرساخت ها مشکل داش��تیم و محدودیت هایی 
نیز در فضا و امکانات وجود داش��ت که بخش��ی 
از ای��ن مش��کالت ب��ا س��اخت ناحی��ه صنعتی 
دارخوی��ن رفع ش��د.ناصری نژاد ادام��ه داد: برای 
تش��ویق س��رمایه گذاران، همه زیرس��اخت های 
س��رمایه گذاری در ش��ادگان فراهم شده است  تا 
بدون دغدغه بتوانن��د فعالیت کنند. با تمام توان 
در کن��ار صنعتگران و س��رمایه گذاران هس��تیم؛ 
مشکالتی در تامین سرمایه و کمک بانک ها وجود 

دارد اما در تالشیم این مشکالت حل شوند.

با�حضور�معاون�صمت�انجام�شد؛

بهره برداری از ۶ پروژه 
در شهرک شادگان و 

ناحیه صنعتی دارخوین
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صنعت خودرو موضوعی اس��ت ک��ه نقل ونبات 
مجالس مختلف از داخل تاکسی و اتوبوس گرفته 
تا جلس��ات دولت و مجلس اس��ت. تا چند وقت 
پیش وزیر بهداش��ت را به موضوع خودرو بی ربط 
می دانس��تم که وزیر قبلی هم حسابی از پس این 
صنعت برآمد و حقش را کف دستش گذاشت؛ اما 
همان طور که شاهد هستیم تمام مردم و مسئوالن 
حرف می زنند و درنهایت همان  آش و همان کاسه 
اس��ت؛ بنابراین می خواهم ادعا کنم که این گونه 
ح��رف  زدن فقط غر زدن اس��ت و تخریب اذهان 
خود ما ملت ایران به دس��ت خودمان. نتیجه این 
می ش��ود که نه تنها از چیزهایی که در این مسیر 
به دس��ت می آوریم لذت نمی بریم و به آنها افتخار 
نمی کنیم بلکه وقت خود و مجموعه هایی که باید 
در مسیر پیشرفت و توسعه سیاست گذاری کنند 
و آن سیاست ها را به اجرا در بیاورند می گیریم و 
نتیجه اش این می ش��ود که مثاًل در سایت وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تراتژی خ��ودرو را 
مش��اهده می کنیم اما در مسیر این صنعت هیچ 
راهبرد مش��خصی را حس نمی کنیم. در مجلس 
شورای اسالمی طرح س��اماندهی صنعت خودرو 
می آید اما از آن، آشفته س��ازی بازار خودرو برای 
دالالن در می آید. خدا را ش��کر عده ای بودند که 

جلویش را گرفتند. 
ام��ا اگر ب��از من هم فقط ح��رف بزنم و راه حل 
نده��م می ش��وم مانند دیگ��ر غرغرکنن��دگان و 
برخی از ش��ومن هایی که می خواهند با حمله  به 
صنع��ت خودرو، خود را به نان و نوایی برس��انند. 
همین قیمت گذاری دستوری دو سال گذشته را 
که به نام مردم انجام ش��د بررس��ی کنید. مگر نه 
این اس��ت که به نام کنترل قیمت ه��ا در بازار به 
خودروس��ازی ها زیان هزاران میلیارد تومانی وارد 
کردند و عده خاصی بیش از دو برابر آن را س��ود 

کردن��د و آخرش هم قیمت در بازار برای خودش 
باال و پایین شد. 

در ای��ن نوش��تار می خواهم روی ی��ک راه حل 
متمرکز ش��وم و آن استفاده از فضای گفت وگو و 
به کارگیری روش های درست آن است. گفت وگو 
در سطح مس��ئوالن، متخصصان، شرکای صنعت 
نهایتاً خریداران و عامه مردم کاری اس��ت که در 
هر زمینه صنعتی باید انجام ش��ود تا ملتی برای 
توسعه و پیشرفت یک صنعت بزرگ مانند خودرو 
به اجماع برس��ند. تا وقتی یک راهبرد مناس��ب 
مبتنی بر منطق، دان��ش، تجربه و اجماع جمعی 
استخراج نشود توس��عه ناپایدار را شاهد خواهیم 
ب��ود. همین صنعت خودرو را مش��اهده کنید. در 
دهه ۷۰ چه پیش��رفت هایی کرد اما چه شد؟ چرا 
توس��عه در آن مقطع با مشکل روبه رو شد؟ برای 
اینکه در آن دهه مسئوالن صنعت خودرو فقط به 
فکر توس��عه داخل صنعت بودند و متوجه نشدند 
که صنعتی که آن قدر بزرگ است که روی اقتصاد 
کشور تاثیر مستقیم می گذارد، بدون توسعه افکار 
سیاس��ت گذاران و مردم نمی تواند به رش��د خود 
ادامه دهد. من حتی در این سال ها به این نتیجه 
رس��یده ام که ش��رکت های دیگر هم ک��ه تعداد 
کارکنانش��ان از یک حدی زیادتر می شود )تجربه 
من می گوید بیش از هزار نفر( و تاثیرات مستقیم 
منطقه ای می گذارند، ناچارند وارد فضای سیاسی 
ش��وند و حداقل روی توسعه افکار جامعه منطقه 
خود کار کنند؛ البته این تاثیر یک طرفه نیس��ت. 
وقتی موضوع به طور اصولی به جامعه کشیده شود 
البته با حفظ سلسله مراتب گفت وگو، خودبه خود 
با جامعه ای طرف خواهیم شد که حرف هایی هم 
برای گفت��ن دارد. در فرآیند رفت و برگش��تی و 
فعال گفت وگو جمع��ی، افکار دو طرف )صنعتگر 
و جامع��ه( رش��د می کند و راه حل ه��ای خالقانه 

جدیدی شکل می گیرند و به اجرا درمی آیند. من 
جامعه شناس نیس��تم اما متوجه شده ام که عدم 
توجه ما مهندس��ان به مسائل جامعه و روش های 
جامعه شناس��ان باعث ش��ده اس��ت که خیلی از 
کارهای صنعتی در کشور پیش برود بدون اینکه 
جامعه صنعتی شود. جامعه ای که در مراحل اولیه 
رش��د بماند، خودبه خود جلوی توسعه صنعت را 
می گی��رد. بماند که ای��ن روزها خیلی ه��ا دم از 
جامعه فراصنعتی می زنند اما رشد مراحل خود را 
دارد و با پرش های ناگهانی نمی توان به پیشرفت 

و توسعه پایدار رسید. 
ما بای��د فضای گفت وگو را ب��از کنیم و به این 
مهم مانند طراحی یک خودروی جدید، توس��عه 
شبکه تامین، توس��عه مواد پیشرفته مهندسی و 
... توجه جدی داش��ته باش��یم. برای این موضوع 
باید از جامعه شناسان در درجه اول کمک بگیریم 
و راهبردهایی برای ای��ن منظور طراحی کنیم و 
به  اج��را درآوریم. در این می��ان راهکارهایی هم 
برای ش��روع و ادامه گفت وگوی فعال در بخشی 
از جامع��ه وجود دارد. کنفرانس و س��مینارها که 
متاس��فانه این سال ها تبدیل شده است به محلی 
برای تبلیغات و اس��تراحت کارشناس��ان و بعضاً 
گفت وگوهای تجاری، کاربرد مهم دیگری هم دارد 
و آن ایجاد فضای گفت وگو اس��ت. متاس��فانه در 
ایران سال هاست که اکثریت این گردهمایی های 
علمی، صنعتی یا تجاری در حد سخنرانی افراد و 
نه شنیدن و گفت وگوی فعال، اجرا می شود. باید 
از این ظرفیت تاکتیکی در جامعه سیاس��ت گذار، 
صنعت و دانشگاه استفاده کنیم و با تغییر رویکرد 
اجرای گردهمایی ها یک فضای گفت وگوی فعال 
مبتنی بر علم و تجرب��ه را فراهم کنیم؛ نه اینکه 
مس��ائل پیچیده را مستقیم بیاوریم وسط مردم و 

با هیاهو حرف خود را به کرسی بنشانیم. 

لزوم گفت وگوی ملی برای 
توسعه صنعت خودرو 

امیرحسن کاکایی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
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س�ید جالل موس�وی - مدیرعامل مجموعه 
یزدان خودرو: صنایع خودروسازی و تولید قطعات 
وابسته به خودرو پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
سال ۵۷ به پیشرفت های شگرفی دست یافته  است. 
پ��س از انقالب اس��المی روند توس��عه این صنعت 
به گونه ای بود که اگرچه ایران در گذشته به واردات 
بیشتر خودرو و قطعات تش��کیل دهنده آن وابسته 
بود اما اکنون بعد از گذشت ۴ دهه با وجود دو برابر 
ش��دن جمعیت و افزایش تقاضای زمانی، مدیریت 
ب��ازار محصوالت قطع��ات خودرو به  نف��ع تولیدات 
داخل��ی اس��ت و در عرصه صادرات به کش��ورهای 

منطقه، تراز بازرگانی خارجی به  نفع ایران است.
ش��رکت یزدان خودرو نیز به  عنوان یک مجموعه 
صنعت��ی پوی��ا با اتکا ب��ه توان بخ��ش خصوصی با 
بهره من��دی از روحی��ه  کارآفرینی و ب��ا هدف ارتقا 
کیفی��ت قطع��ات در خ��ودرو تاکنون در س��الیان 
گذشته، به  طور مستمر رشد و گسترش یافته  است. 
تاجایی که امروز با به کارگیری منابع انسانی متعهد، 
نوآوری در صنعت، توجه ب��ه حقوق مصرف کننده، 
کسب و کار حرفه ای اخالق مدار، مجموعه ای پیشتاز، 
ن��وآور و قدرتمن��د در تولید باکیفی��ت و به روز در 
اقتصاد ایران محس��وب می ش��ود و در زمره یکی از 
بزرگ ترین گروه های صنعتی قطعه س��ازی ایران به 

 شمار می رود.
ما در س��الیان متم��ادی فعالیت خ��ود موفق به 
خل��ق ده ها محص��ول در حوزه جلوبن��دی در انواع 
خودروها شده  ایم. اغلب صاحبان خودرو و بخشی از 
مصرف کنندگان منطقه ای با بسیاری از محصوالت 
این ش��رکت با برند S4T آشنا هستند. این شرکت 
پس از ۱۱ س��ال فعالیت مس��تمر در ح��وزه تولید 

قطعات جلوبندی خودروهای س��بک و به طور ویژه 
سیبک توانس��ته است دس��تاوردهای بزرگی را در 
صنعت قطعه  خ��ودرو ایجاد کند؛ به گونه ای که ۲۰ 
درصد از تولیداتش را به خودروس��ازان داخلی ۵۰ 
درصدش را در بازار مصرف فروشگاهی و ۳۰ درصد 
را هم به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی صادر 

می کند. 
تمرک��ز بر تولید ب��ا محوریت صادرات و کس��ب 
س��هم قابل تامل از بازار صادرات غیرنفتی ایران این 
کشور را از یک وارد کننده قطعات خودرو به یکی از 
صادرکنندگان مهم آن در جهان تبدیل کرده  است 
اما شرکت یزدان خودرو با برند S4T ظرفیت باالتری 
برای صادرات دارد و چون زیرساخت های صادراتی 
بس��یار شکننده و ضعیف اس��ت بیشتر صادرات در 
حد کشورهای همس��ایه و تعداد انگشت شماری از 
کش��ورهای اروپایی است. اگر بستر صادراتی فراهم 
شود شرکت های تولید قطعات یدکی خودرو توانایی 

باالیی برای ارزآوری خواهند داشت.

متاسفانه در کش��ور ما به  دلیل رقابت اقتصادی 
ش��دید، زنجی��ره تامین وجود ن��دارد و در نتیجه 
تعمی��رکاران )اس��تادکاران و متخصصان صنعت 
خودرو( دچار س��ردرگمی شده اند زیرا یک قطعه 
در چند مدل تولید ش��ده ک��ه کیفیت متفاوت و 
متزلزل دارند در نتیجه اس��تادکاران هنگام تعمیر 
و اس��تفاده از قطعات خودرو اص��اًل نمی توانند به 
مش��تری بابت اس��تفاده از کاال تضمی��ن بدهند. 
اگر مش��کالت فرهنگی زنجیره تامین رفع ش��ود 
خودروساز هم می تواند به تامین کنندگان قطعات 
خ��ودرو اعتم��اد کند و ب��ه تعهدات��ش در قبال 

خریداران خودرو عمل کند. 
یزدان خودرو در تالش اس��ت زنجی��ره ارزش را 
به طور کامل رعایت کند و هم اکنون موفقیت هایی 
را به دس��ت آوردی��م و بزرگ تری��ن موفقیت هم 
اعتم��اد خری��داران قطع��ات س��یبک خ��ودرو با 
م��ارک کرگدن اس��ت؛ ام��ا در زمین��ه همکاری 
همه حلقه های زنجی��ره ارزش در صنعت خودرو 

متاسفانه به هیچ وجه تعاملی وجود ندارد. 
این ش��رکت ب��ا ایف��ای مس��ئولیت  خ��ود در 
گرفت��ن  ج��دی  و  ض��رورت  و  جوان��ان  قب��ال 
اهمی��ت به کارگی��ری نیروهای انس��انی باتجربه 
و دانش بنی��ان در تحق��ق اه��داف توس��عه پایدار 
و تامی��ن پش��توانه هایی اس��توار ب��رای صنع��ت 
قطع��ه  در کش��ور، بخ��ش تحقیق  و توس��عه را با 
بهره گیری از دانش و خالقیت جوانان این مرزوبوم 
تاس��یس کرده   اس��ت که با زمان بندی مش��خص 
حرکت به س��مت تش��کیل زنجیره ارزش و خلق 
 ارزش افزوده و نوآوری را در دس��تورکار قرار داده 

است. 

شکوه خودکفایی در صنعت قطعه سازی خودرو
مروری�بر�دستاوردهای�یزدان�خودرو؛�
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با توجه به دهم تیرماه و فرا رسیدن روز صنعت و 
معدن بر آن شدیم که در رابطه با این روز با یکی از 
افراد فعال در حوزه صنعت و معدن گفت وگو کنیم. 
احم��د آزادمرد ک��ه عضویت هیئت رئیس��ه اتاق 
مش��ترک ایران و عمان، عضویت هیئت نمایندگان 
اتاق ایران، عضویت هیئت مدیره تعاونی و سندیکای 
کنسرو ایران و دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن 
اس��تان یزد را در کارنامه دارد گفت: همه ساله، یک 
روز را ب��ه روز صنعت و مع��دن اختصاص دادند که 
در آن روز رئیس جمهوری در سالن کنفرانس سران 
حض��ور پیدا می کنند و از صنع��ت کاران و دیگرانی 
ک��ه در تولید فعال هس��تند دعوت می ش��ود و از 
طرف س��ازمان صنعت و معدن در استان ها افرادی 
به عنوان نمونه انتخاب می ش��وند که در آن مراسم 
حض��ور پیدا می کنند. این به تنهایی کافی نیس��ت 
ک��ه روزی را ب��ه نام صنعت نام گ��ذاری کنیم بلکه 
روز صنعتگر زمانی است که نیاز صنایع برای تولید 

فراهم باشد.
درص�دی�از�مالیات�صنایع�نمونه�بخش�یده���

شود
وی حمای��ت دول��ت از صنایع موف��ق و نمونه را 
حلقه مفقوده روز صنعت و معدن دانس��ت و گفت: 
مسئله ای که بارها گفته شده ولی کمتر به آن توجه 
شده این اس��ت که وقتی یک واحد صنعتی نمونه 
می ش��ود دولت ب��رای آن باید تس��هیالت بیمه ای 
و مالیات��ی و ... در نظ��ر بگیرد ت��ا دیگر صنایع هم 
تشویق ش��وند اگر درصدی از مالیات صنایع نمونه 
در تولی��د و کیفیت را ببخش��یم طبیعت��اً بقیه هم 
رغبت پیدا می کنند تولیدات خود را با استاندارد و 

فناوری روز دنیا همراه کنند تا نمونه شوند.
عض��و هیئت مدی��ره انجم��ن مدی��ران صنایع و 
معادن استان یزد می گوید: االن همه چیز دستوری 

ش��ده و من موافق آن نیستم چراکه واحد صنعتی 
برای ش��رکت در ارزیابی و معرف��ی به عنوان واحد 
نمونه در روز صنعت و معدن فرمی را به شیوه خود 
اظهاری پ��ر می کند تا مورد ارزیابی قرار گیرد. این 
در حالی اس��ت که بس��یاری از واحد های صنعتی 
موفق ما این کار را به دلیل ترس از افزایش مالیات 

و ... انجام نمی دهند.
عضو هیئت رئیس��ه اتاق مش��ترک ایران و عمان 
در ادام��ه گفت وگ��و ب��ه اعتماد بین مس��ئوالن و 
تولید کنندگان اشاره و تاکید کرد: مشخص نیست 
که ای��ن اعتماد کی به وجود می آی��د که دولت به 
تولید کننده که اش��تغال و تولید در کش��ور ایجاد 

کرده اس��ت نگاه حمایتی داش��ته باش��د و فش��ار 
مضاعف را بر تولید کننده وارد نکند.

آزادم��رد می گوید: واحدهای تولیدی ما به دالیل 
مختلف با مش��کل مواجه اند و االن با وجود ش��یوع 
ویروس واگیردار کرونا مش��کالت هم تشدید شده 
است. عالوه بر آن ما با شدید ترین تحریم ها مواجه 
هس��تیم و این در حالی اس��ت که صادرات یک راه 
مه��م برای تنفس ی��ک واحد تولیدی و ایس��تادن 
آن واح��د روی پای خود اس��ت ولی به علت روابط 
ناپای��دار خارج��ی و اینک��ه اقتصاد ما دس��تخوش 
تغییرات سیاس��ت اس��ت ی��ک واح��د تولیدی در 

صادرات موفق نمی شود.
لزوم�تجدیدنظر�س�ازمان�حمایت�بر�نحوه���

قیمت�گذاری
وی ب��ا اش��اره ب��ه تحری��م و گرانی م��واد اولیه 
به عن��وان اصلی ترین عام��ل در تولید داخلی گفت: 
ب��ه عل��ل مختلف مانن��د تحریم، م��واد اولیه برای 
تولید محصوالت گران می ش��ود و س��پس سازمان 
حمایت بر محصول تولید ش��ده در عرضه و تقاضا 
قیمت گذاری می کند در حالی این اش��تباه است و 

قیمت گذاری باید بر مواد اولیه انجام شود.
آزادمرد با تاکید ب��ر اهمیت موضوع ارزش افزوده 
تولی��د در تم��ام کش��ورهای دنی��ا ی��ادآور ش��د: 
ارزش افزوده موضوعی اس��ت که باید در ایران مورد 
رسیدگی و تجدیدنظر قرار بگیرد و از مصرف کننده 
گرفته ش��ود ولی به دلیل اینکه س��ازوکارهای آن 
آماده نیس��ت از تولید کننده وصول می ش��ود و به 
عبارت��ی تولید کننده باید وصول کنن��ده پول اداره 

دارایی باشد.
ش�هرك�های��� در� غیرمتخصص�ان� حض�ور�

صنعتی
آزادم��رد ب��ا بی��ان اینک��ه  ای کاش ه��رروز، روز 

احمد�آزادمرد:�

حمایت دولت از صنایع 
موفق، حلقه مفقوده 
روز صنعت و معدن 

 وقتی یك واحد 
صنعتی نمونه می شود 
دولت برای آن باید 
تسهیالت بیمه ای و 
مالیاتی و ... در نظر 

بگیرد تا دیگر صنایع 
هم تشویق شوند اگر 
درصدی از مالیات 

صنایع نمونه در تولید 
و کیفیت را ببخشیم 
طبیعتاً بقیه هم رغبت 
پیدا می کنند تولیدات 
خود را با استاندارد و 
فناوری روز دنیا همراه 

کنند تا نمونه شوند
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صنعت بود و مش��کالت صنایع را می پرس��یدند به 
مشکالت ش��هرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: 
دولت ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی را ایجاد کرده 
که صنایع گرد هم جمع ش��وند و کمک رس��انی به 
واحدهای صنعتی راحت تر انجام شود ولی با سرکار 
آمدن افراد غیرمتخصص در ش��هرک های صنعتی، 
تولید کنن��ده در نهایت خودش باید مجوزهای الزم 
را ب��رای آب، ب��رق و ... پیگیری کند؛ این در حالی 
اس��ت که باید زیرساخت ها را آماده شده در اختیار 

واحد های صنعتی قرار دهند.
ضرر�لغو�قراردادها��

آزادمرد دلیل ترقی صنایع در برخی کش��ورهای 
دنی��ا را قرار دادن زمین مجانی و وام بدون بهره به 
تولید کننده از س��وی دولت ه��ا می داند و می گوید: 
فش��ارهای بانک ها، مالیات، عوارض و ارزش افزوده 
باع��ث می ش��ود در برخی م��وارد نتوانیم ب��ا دنیا 
درس��ت رقابت کنیم. بیش��ترین مشکل واحدهای 
صنعتی با کش��ور های هدف به لغو قرارداد صادرات 
در میانه مس��یر صادرات مربوط می شود  )به علت 
ناپایداری های سیاس��ی( چراکه در قراردادها برای 
ه��ر تغییری جریمه قرار داده می ش��ود و ش��رکت 

ایرانی متضرر می گردد.
وی اف��زود: امی��دوارم با حضور حس��ین مدرس 
خیابان��ی، وزی��ر جدی��د وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و حضور حمید زادب��وم معاون وزیر صمت 
مشکالت رفع ش��ود چون بارها در سازمان توسعه 
و تجارت با آقای زادبوم جلس��اتی داشتم و می دانم 

فردی فهیم و قوی است.
تولیدات�صنایع�باید�استاندارد�باشند��

وی پیش بین��ی سیاس��ت خارج��ی و ص��ادرات 

ای��ران را امری غیرممکن می دان��د و بیان می کند: 
کش��ورهایی مثل عراق به دلیل مس��ائل اس��المی 
عالقه مند ب��ه برقراری صادرات ب��ه ویژه در بخش 
مواد غذایی با ایران هس��تند بنابراین برای صادرات 
قبل از هر چیز ذائقه و اس��تانداردهای کشور هدف 

را باید بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تولیدات ما باید اس��تاندارد 
باش��د اظهار داشت: برخی اس��تاندارد ها در صنایع 
غذایی، بین المللی اس��ت که باید داش��ته باشیم و 
خیلی از صنای��ع غذایی ایران از این اس��تانداردها 
برخوردار هستند و س��ازمان خواروبار جهانی، فائو 

آنها را تایی��د می کند چون اگر مطابق اس��تاندارد 
کشور هدف نباش��د محصوالت برگردانده می شود. 
در برخی مواقع دیده شده است که مردم منسوجات 
ایرانی را از کش��ورهای همسایه خریداری می کنند 
ولی متوجه نمی شوند این همان کاالی ایرانی است 
چ��ون ما در برخی موارد به لحاظ کیفیت، با خارج 

رقابت می کنیم.
تعطیالت�زیاد،�مانع�بهره�وری�درست���

عضو هیئت مدیره تعاونی و س��ندیکای کنس��رو 
ای��ران تصری��ح کرد: وابس��تگی برخ��ی تجهیزات 
در صنایع به خارج از کش��ور م��ا را از جهان عقب 
نگهداشته اس��ت. به همین دلیل است که معتقدم 
م��ا زحمتکش ترین تولید کنندگان را داریم چون با 
این دستگاه های قدیمی بهترین محصوالت را تولید 
و حتی ب��ا خارجی ها رقابت می کنیم. جهش تولید 
یعنی همه چیز برای تولید آماده باشد و االن هم با 
ش��رایط ناشی از کرونا مواجه شدیم که البته دولت 
به دنبال ارائه امتیازاتی به تولید کنندگان است که 
اگ��ر رقم بخورد و ما همان ظرفیت قبل از ش��یوع 

کرونا را حفظ کنیم یعنی جهش تولید داشته ایم.
آزادمرد درباره شاخص های بهره وری گفت: یکی 
از شاخص های مهم بهره وری نیروی کار است؛ فکر 
می کنید چ��را ما نمی توانیم به ش��اخص بهره وری 
درس��ت برس��یم؟ چون کارگ��ر ما ماهر نیس��ت و 
چون بیشتر از هر کش��وری در دنیا تعطیلی داریم 
و نمی توانیم از نیروی کار اس��تفاده کنیم، تاکید ما 
بر دانش بنیان ش��دن صنعت است چون در صورت 
تحقیق این مهم، کارگران آموزش می بینند، مهارت 
پی��دا می کنند و ارتباط علمی بین کارگر و کارفرما 

شکل می گیرد.

 برخی استاندارد ها 
در صنایع غذایی، 

بین المللی است که باید 
داشته باشیم و خیلی 
از صنایع غذایی ایران 

از این استانداردها 
برخوردار هستند و 
سازمان خواروبار 
جهانی، فائو آنها را 

تایید می کند چون اگر 
مطابق استاندارد کشور 
هدف نباشد محصوالت 

برگردانده می شود
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هدف�از�تاسیس�اتحادیه:���
۱-تعامل و اجرای برنامه ها و دستورالعمل های دولت 

محترم
۲- تقوی��ت هم��کاری و همبس��تگی بیش��تر بین 

دامداران استان یزد
۳-تقویت پایه حمایتی و تقویتی شرکت های عضو
۴-پل ارتباطی بین دامداران و ارگان های مرتبط

۵-تهی��ه و توزیع نهاده ه��ا و خدمات رس��انی امور 
مرتبط با بخش دامپروری استان یزد

مهم�ترین�افتخارات�به�دست�آمده��
عناوینی که اتحادیه ش��رکت های تعاونی کشاورزی 

دامداران استان یزد کسب کرده عبارت اند از: 
در سایه همکاری های خوب همه همکاران اتحادیه 
و نی��ز ارائ��ه خدمات خوب ب��ه ش��رکت های تعاونی 
دامداران شهرس��تان ها، اتحادیه در انجام این خدمات 
حداکث��ر تالش خود را معمول داش��ته و الحمداهلل با 
حمایت اس��تانداری استان اعم از اس��تاندار محترم و 
معاونان اقتصادی آقای دکتر عظیمی و مدیرکل امور 
اقتص��ادی، آقای مهن��دس  زاد رحمانی و نیز حمایت 
همه جانبه آقای مهندس سجادی پور ریاست محترم 
س��ازمان جهاد کش��اورزی و معاونان ایشان و حمایت 
س��ازمان تعاون روستایی اس��تان نیز با حمایت مالی 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جناب حاج 
آقا حسینی نسب و بانک توسعه تعاون، اتحادیه موفق 
به ارائه خدمات بهتر به بخش دامپروری اس��تان شده 
است. انشاال این خدمت موجبات رضایت بهره برداران 
را فراهم نموده باش��د. در این راس��تا اتحادیه از طرف 
ارگان های مختلف، موردتقدیر و تشویق قرارگرفته که 

بخشی از آنها عبارت اند از: 

 ۱-لوح تقدیر از ریاس��ت محترم جمهوری اسالمی 
ایران به مناسبت انتخاب اتحادیه برتر در کشور

۲-لوح تقدیر از سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی، 
جن��اب آقای عب��اس کش��اورز به مناس��بت انتخاب 

اتحادیه برتر در کشور
۳-ل��وح تقدی��ر از ریاس��ت محترم س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان یزد به مناسبت انتخاب اتحادیه برتر 

در کشور
۴-ل��وح تقدیر از ریاس��ت محترم س��ازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران به مناسبت انتخاب اتحادیه برتر 

در کشور
۵-لوح تقدیر ریاست محترم سازمان تعاون روستایی 
استان یزد به مناسبت انتخاب اتحادیه برتر در کشور

۶-لوح تقدیر از ریاس��ت محترم اتاق تعاون اس��تان 
یزد به مناسبت انتخاب اتحادیه برتر در کشور

۷-اخذ لوح های ایزوهای مختلف 
دالیل�موفقیت�اتحادیه��

این اتحادیه بنا بر اعتقاد باالدس��تی هایک ازجمله 

توانمند ترین تش��کل های بخش کشاورزی استان یزد 
به حس��اب می آی��د. عضویت بی��ش از ۱۴۰۰۰ نفر از 
دامداران اس��تان در قالب ۸ شرکت تعاونی دامداران، 
داش��تن ظرفیت های قابل توجهی نظیر کارخانه تولید 
خوراک دام، کارخانه مواد لبنی، آزمایشگاه آنالیز شیر 
و خوراک دام و ایس��تگاه های جمع آوری شیر، انبارها 
و مراکز خریدوفروش محصوالت دامی در اقصی نقاط 
اس��تان و س��رمایه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با هدف 
حمای��ت از تولید در بخش دامپروری و ارتقاء س��طح 
علمی بهره برداران بخش و ارتقای کیفیت محصوالت 
تولیدی تح��ت نظارت س��ازمان جهاد کش��اورزی و 
س��ازمان تعاون روس��تایی اس��تان یزد و ایجاد مرکز 
پرورش اصالح نژاد بز مورس��یا که از کشور اسپانیا به 
یزد وارد شده، ارتقاء صنعت دامپروری و سطح اشتعال 
اس��تان و نیز اقدام به واردات نهاده های دامی ازجمله 
فعالیت های مهم و دالیل انتخاب آن به عنوان اتحادیه 

برتر کشوری بوده است. 
مهم�ترین�فعالیت�های�اتحادیه��

۱-تامین بخش��ی از نهاده های موردنی��از دامداران 
ش��امل س��بوس، جو، س��ویا، ذرت و انواع کنجاله ها 
»ماهان��ه ۵۰۰۰ ت��ن« ب��ا قیمت حداق��ل ۱۰درصد 

پایین تر از بازار
۲- توجه به بعد آموزش��ی و ارتقاء س��طح علمی و 
فنی دامداران با برگزاری کالس های آموزش��ی و مهیا 
نم��ودن بازدیده��ای علمی و آموزش��ی دام��داران از 
نمایشگاه ها و مراکز آموزشی و دامداری های پیشرفته. 
ای��ن مهم با برگزاری کالس های آموزش��ی و علمی با 
دعوت از اساتید موفق و بنام کشوری صورت می گیرد. 
۳-تعامل و همکاری با ارگان ها و سازمان های دولتی 

ــاورزی دامداران استان یزد با شماره ثبت ۳٠۹۹ در  ــرکت های تعاونی کش اتحادیه ش
سال ١۳۷۵ با تحت پوشش قرار دادن ۸ شرکت تعاونی شهرستان با ١۴٠٠٠ نفر عضو 
ــاورزی دامداران استان یزد درحال حاضر  ــیس شد. اتحادیه شرکت های تعاونی کش تاس
ــالیانه بالغ بر ۲۸۸٠٠٠ تن شیر و گوشت تولید  ــرمایه ۵٠ میلیارد ریال، س ــتن س با داش
ــیر موردنیاز استان یزد، مازاد تولیدی محصوالت  ــرکت عالوه بر تامین ش می کند. این ش
خود را به استان های مختلف )فارس - مازندران - گرگان - اصفهان و ...( ارسال می دارد 
و در زمینه خریدوفروش نهاده های دامی موردنیاز تشکل ها و دامداران فعالیت می کند.

کارنامه درخشان اتحادیه شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران استان یزد



دهم تیرماه

81

در خصوص پیش��برد برنامه های دول��ت. این اتحادیه 
به عنوان نماینده دامداران در جلس��ات مرتبط با امور 
دام و ارگان های دولتی همکاری الزم را داشته و ضمن 
پیگی��ری حقوق اعضاء در جهت پیش��برد برنامه های 

دولت هم همکاری الزم را داشته و دارد.
۴- ای��ن اتحادیه با همکاری ش��رکت های عضو در 
جهت کاهش بار میکروبی ش��یر خام از طریق تجهیز 
ایس��تگاه های جمع آوری شیر و ملزم نمودن دامداران 
به رعایت اصول بهداش��تی و همچنی��ن اجرای طرح 
قیمت گذاری شیر بر اساس کیفیت، اقدامات موثری را 

انجام داده مستمرا در دست اجراء دارد
۵- آغاز اجرای برنامه ثبت مشخصات و رکوردگیری 
در واحدهای دامی شهرستان یزد با استفاده از برنامه 

و نرم افزار پیشرفته مدیران
۶- احداث و تکمیل زیرساخت های مجتمع های گاو 
شیری محمودی و زارچ جهت ساماندهی ۲۰۰ خانوار 
گاودار مستقر در حریم شهری با همکاری سازمان راه 

و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان یزد
۷-جم��ع آوری روزان��ه ۵۰ درصد از ش��یر تولیدی 
استان یزد توسط شرکت تعاونی های عضو و جمع آوری 

حدود ۲۵۰ تن توسط ۱۶ایستگاه در کل استان یزد
۸- تولید و توزیع ماهانه ۱۰۰۰۰ تن کنسانتره دامی 
توسط کارخانجات تولید کننده تحت پوشش اتحادیه.

۹- انج��ام برنامه اصالح ن��ژادی و تلقیح مصنوعی 
توسط شرکت های عضو

واکسیناس��یون  برنامه ری��زی  و  هماهنگ��ی   -۱۰
ومایه کوب��ی دام های اس��تان با هماهنگ��ی اداره کل 
دامپزش��کی اس��تان و تعاونی های عض��و و همچنین 
خدمات بیمه اجب��اری دام و هویت گذاری طرح ملی 

دام
۱۱- با توجه به تاخیر پرداخت وجه ش��یر توس��ط 
کارخانج��ات لبن��ی این اتحادی��ه اقدام ب��ه دریافت 
تسهیالت قرض الحس��نه و مضاربه از صندوق حمایت 
از توس��عه بخش کش��اورزی اس��تان ی��زد و بانک ها 
به خصوص بانک توس��عه تع��اون و صندوق حمایت از 
بخش دامپروری کش��ور جهت تامین نقدینگی خرید 
نهاده دامی نموده اس��ت که با ای��ن عمل از پرداخت 
مابه التف��اوت و کارمزد ۴ درصدی ماهیانه دامدار بابت 

خرید نقدی و مدت دار جلوگیری شده است.

۱۲- تعامل و همکاری و برنامه ریزی کامل اتحادیه 
با معاون محترم امور دام اس��تان یزد، در زمینه توزیع 
نهاده ه��ای دامی در س��امانه نهاده ه��ای وزارت جهاد 

کشاورزی 
۱۳- خرید حدود ۴۰۰۰ تن ش��یر خام طرح خرید 
حمایتی از شرکت های عضو با اجرای دستورالعمل های 
ابالغی س��ازمان مرکزی تعاونی روس��تایی با سازمان 

تعاون روستایی استان یزد در سال ۹۶و ۹۷ 
۱۴- اجرای برنامه تخصیص کد پستی دامداری های 
اس��تان با همکاری اداره دامپزش��کی و شرکت پست 

استان یزد جهت ارائه بهتر خدمات دامپزشکی
۱۵- انتقال و تجهیز و مدرن س��ازی دس��تگاه ها و 
تجهیزات کارخانه خوراک دام جامع گس��تر در محل 

جدید
درب�اره�مرک�ز�پ�رورش�و�اص�الح�ن�ژاد�بز���

مورسیا�در�یزد�
اتحادی��ه دامداران اس��تان یزد در س��ال ۹۸ به 
منظور ایجاد اش��تغال از پتانس��یل های موجود در 
روستاها و ارتقاء س��طح معیشت روستاییان اقدام 
به واردات بز نژاد مورسیا از کشور اسپانیا به تعداد 
۱۲۰۰راس نمود که مس��تقیماً با پرواز اسپانیا در 
فرودگاه ی��زد تخلیه و پس از طی دوره قرنطینه و 
زیر نظر دامپزشکی استان اقدام به پرورش و تکثیر 
آن کردیم؛ به نحوی که هم اکنون ۶۰۰ راس بزغاله 
تولیدی به جمع بزغاله ها اضافه ش��ده و انش��اهلل تا 
یک ماه دیگر ۲۰۰ راس بزغاله جدید به جمع آنها 

اضافه خواهد شد.
این بزها در س��ال، دو بار زایش دارند. شیردهی 
باال )به طور متوس��ط ۲/۵ لیت��ر در روز با چربی ۵ 
درص��د( از مزای��ای این نژاد محس��وب می ش��ود. 
به زعم ما ۵۰ راس از این نژاد، به واسطه نرخ باالی 
تولید ش��یر و زادوولد می توانند هزینه یک خانواده 

روستایی را در سال تامین نمایند. 
مقرر اس��ت تا قبل از مهرماه امس��ال تعدادی از 
بز و بزغاله های تولیدی توس��ط کمس��یون فروش 
به متقاضیان مناس��ب عرضه گردد.الزم به توضیح 
اس��ت که تاکنون متقاضیان زی��ادی آمادگی خود 
را جه��ت خرید و پرورش این نژاد بز اعالم نمودند 
که جه��اد کش��اورزی شهرس��تان ها مقرر ش��ده 

دامداران واجد ش��رایطی که دارای محل مناس��ب 
 و پروان��ه الزم هس��تند را جه��ت خری��د، معرفی 

نمایند.
مشکالت�این�حوزه:���

۱-عدم تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران 
درموع��د مق��رر، ب��ه نحوی ک��ه کل وج��ه نهاده 
خریداری ش��ده در زمان خرید از طریق سیس��تم 
بازارگاه پرداخت می شود ولی بار خریداری شده به 

جای ۲۰روز، ۲ماه بعد تحویل می گردد.
۲-سیس��تم ب��ازارگاه فعلی جهت خری��د نهاده 
مش��کالت اساس��ی دارد که بازنگری آن از اوجب 

واجبات است.
۳-کمبود نقدینگی وباال بودن هزینه تس��هیالت 
دریافت��ی بر مش��کالت تولید افزوده می ش��ود به 
نحوی که کمر دامدار تحمل این همه بار س��نگین 

برای تولید را نداشته و خم شده است. 
درخواست تولید کنندگان به تسهیالت کم بهره 

وسهل الوصول از اهم مشکالت انهاست.
۴-ع��دم تامین خس��ارت وارده درزم��ان کرونا 
ب��ه تولید کنن��دگان بخ��ش دام اس��تان ک��ه بالغ 
ب��ر ۵۲۰میلی��ارد ریال ب��وده از عمده مش��کالت 

ودرخواست مطالبات دامداران استان است.
۵-پایین بودن نرخ شیر وگوشت تولیدی استان 
از اهم مش��کالت اس��ت، به نحوی ک��ه با توجه به 
نرخ نهاده های دامی ش��یر هرکیلو ۳۵۰۰۰ریال به 
باال برای دامدار در می اید درحالی که کارخانجات، 

شیر را زیر ۳۰۰۰ تومان می خواهند بخرند.
۶-ش��رکت پش��تیبانی اموردام آمادگ��ی خود را 
برای خرید گوش��ت ۵ تکه گاو ن��ر اعالم نموده با 
نرخ هرکیلو حداکث��ر ۶۰۰۰۰۰ ریال؛ درحالی که 
کیلویی باالی ۶۵۰۰۰۰ ری��ال برای دامدار هزینه 

دارد. این چه نوع حمایتی از دامدار است؟! 
ضمناً شرکت دشت پاژن، وابسته به این اتحادیه 
فعالیت های پرورش و تکثیر را در منطقه فهرج یزد 
پیگیری می نماید که متقاضی��ان می توانند جهت 
ثبت نام و خرید بز با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل نمایند:
۰۹۱۳۱۵۱۷۸۹۳ )ایوبی(

۰۹۱۲۱۴۱۲۸۹۷۵ )یاوری(
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ش��رکت شیش��ه مظروف یزد به م��وازات افزایش 
کم��ی و تن��وع محصوالت گروه صنعت��ی کاوه و با 
هدف تامین نیاز بازار داخلی و بین المللی، همچنین 
ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری و عالوه بر آن اشتغال 
آفرینی مولد و پایدار در منطقه یزد؛ در سال۱۳۷۲ 
در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ مترمربع در شهرک 
صنعتی خضرآباد راه اندازی شد. این شرکت دارای 
آخری��ن دانش فنی و دقیق ترین ماش��ین آالت روز 
دنیا بوده و با داشتن ۲۰ خط فیدرپرس با ظرفیت 
۲۵۰ هزار تن در س��ال با ه��دف تولید انواع بلور و 
ظروف شیش��ه ای آش��پزخانه و پنج خط چاپ روی 
محصوالت هم اکنون با بالغ بر ۹۰۰ نفر نیروی فعال، 

مشغول به فعالیت است.
این ش��رکت در راس��تای انجام وظایف اجتماعی 
خ��ود در زمان مقتضی و هم زمان ب��ا وقوع بالیای 
طبیعی از قبیل س��یل و زلزله همگام با سایر اقشار 
و ارگان ها و س��ازمان های درگیر همواره در جهت 

کمک به هم وطنان پیش��رو و س��رآمد بوده اس��ت. 
همچنان ک��ه در هنگام وقوع زلزله س��رپل ذهاب 
۱۰ دس��تگاه کامیونت از تولیدات شرکت بالفاصله 
به این منطقه ارس��ال ش��د. همچنین ۵ دس��تگاه 
کامیونت از محصوالت به مناطق سیل زده سیستان 

و بلوچستان فرستاده شد.
شرکت شیش��ه مظروف یزد همواره رسالت خود 
جهت انجام کمک های انس��ان دوس��تانه در قالب 
کمک نقدی و غیرنقدی به اشخاص و سازمان های 
خیریه به صورت مداوم و پیوس��ته را در دستور کار 
خود قرار داده اس��ت ک��ه در اینجا به برخی از آنها 

اشاره می شود: 
•تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند

•پرداخت نق��دی اجاره بهای من��ازل افرادی که 
تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند

•پرداخ��ت هزینه های بیم��اری صعب العالج که 
متضم��ن هزینه های باالس��ت، هم برای پرس��نل 

ش��رکت و ه��م نیازمن��دان معرفی ش��ده توس��ط 
سازمان های خیریه

•پرداخ��ت کمک های نقدی قابل توج��ه به افراد 
نیازمندی که روزانه به صورت حضوری و با معرفی 
موسسات خیریه به درب شرکت مراجعه می نمایند
•کم��ک  به پرس��نل نیازمند و آبرومند ش��رکت، 
به ویژه هنگام بیماری ه��ا و هزینه های تحصیل در 

دانشگاه یا تسهیل ازدواج جوانان
•پرداخت هزینه های بعد از ترخیص از بیمارستان 
جهت فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و ... برای پرس��نل 

شرکت
الزم به ذکر اس��ت با توجه ب��ه تصمیمات کالنی 
ک��ه رئیس هیئت مدی��ره گروه بلور و شیش��ه کاوه 
جناب حاج آقا ابراهیم عسگریان دماوندي در جهت 
س��اخت مدرسه، بیمارستان و ... در مناطق محروم 
در دستور کار قرار دارد این مهم هم اکنون در حال 

انجام است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

شـیشـه مظـروف یــزد
 پیشتازدر عمل به مسئولیت های اجتماعی



دهم تیرماه

صنعت گردش��گری به عنوان ی��ک فراصنعت؛ به 
لحاظ اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی، واجد اهمیت 
اس��ت، در توس��عه اقتصادی کش��ور نقش دارد و بر 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ور تاثیرگذار اس��ت. بر 
اس��اس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ سهم این 
صنعت در تولیدناخالص داخلی حدود ۱۱ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر بوده است. بر اساس پیمایش های 
محیطی تا قبل از وقوع بیماری کرونا کمترین آسیب 
را نسبت به س��ایر صنایع داشته است؛ لذا هنوز این 
ب��اور وجود دارد ک��ه بهترین گزینه اج��رای اقتصاد 
مقاومتی بر اساس چشم انداز تدوینی یعنی دستیابی 
به جایگاه نخس��ت اقتصادی در منطقه و تصویر ارائه 
ش��ده برای جمهوری اس��المی ایران در افق ۱۴۰۴ 

می تواند صنعت گردشگری باشد.
این صنع��ت به عنوان صنعت��ی درون زا و برون گرا 
نیازمند پیگیری موثر برای آماده سازی زیرساخت ها 
و بستر های توسعه بخش گردشگری در برنامه هفتم 
دولت به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته است.
یکی از ظرفیت های مطرح کنونی برای شهر جهانی 
یزد، تبدیل آن به منطقه آزاد گردش��گری اس��ت. به 
موازات ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و برند ش��دن 
آن در بخش گردش��گری، با استقبال سرمایه گذاران 
جهت سرمایه گذاری در بافت های تاریخی و بناهای 
تاریخی روبه رو شد و مرمت و تغییر کاربری این گونه 
بنا ه��ا به عن��وان اقامتگاه ه��ای بومگردی، س��نتی و 

سفره خانه های سنتی، مورد اقبال قرار گرفت.
به طوری ک��ه تاثی��ر آن در رون��ق باف��ت تاریخی، 
احیا بافت، رونق کس��ب وکارهای سنتی و فرهنگی، 
اشتغال زایی بومی منطقه، پایلوت بازدید گردشگران 
داخل��ی و خارج��ی، درآمدزای��ی، رون��ق تولی��د و 
صادرات صنایع دس��تی، احیا بازارچه های س��نتی و 
صنایع دستی، معرفی فرهنگ دیرینه و اصیل ایرانی 
و اسالمی را در برداشته و ظرفیت مناسبی برای بدل 
ش��دن آن به عنوان یکی از مناطق آزاد گردش��گری 

کشور قوت گرفته است.
تعریف منطقه آزاد گردشگری

ام��روز همه ج��ا صحب��ت از مناط��ق آزاد تجاری 

اس��ت و نقش آن در رش��د اقتصادی و گردش��گری 
کش��ور ها مطرح اس��ت. مناطقی خاص در هر کشور 
که مشوق های تجاری و اقتصادی نظیر مالیات اندک 
ی��ا صفر، همچنین حمایت حداکثری دولت از بخش 
خصوصی به منظور توس��عه پایدار در آنها در جریان 

است.
با توجه به تجربه موفق کش��ورهای همسایه مانند 
گرجس��تان و ترکی��ه در زمینه پیاده س��ازی مفهوم 
جدید به ن��ام مناط��ق آزاد گردش��گری می توان با 
گس��ترش این مفهوم مناطق آزاد گردش��گری را در 
کشورهای حوزه فرهنگ مشترک آغاز کرد؛ پروژه ای 
ک��ه می تواند ثب��ات و توس��عه پای��دار و همه جانبه 
سیاس��ی و اقتصادی و فرهنگی را ب��رای دولت ها و 
ملت های دارای مش��ترکات فرهنگ��ی و تاریخی به 

ارمغان بیاورد.
در ای��ن مناط��ق می ت��وان اقدامات تش��ویقی از 
ساده س��ازی فرآیند یا حذف روادی��د گرفته تا رونق 
اقتصادهای وابس��ته به گردشگری را هدف قرار داد. 
توس��عه بازارچه های مش��ترک کش��ورهای همجوار 
و بورس صنایع دس��تی مش��ترک تا توسعه توریسم 
س��المت و فرهنگی و سرگرمی با سرمایه گذاری های 
مش��ترک در توس��عه زیرس��اخت های مرتب��ط ب��ا 
گردشگری از قبیل هتل ها و مراکز خرید و سرگرمی 
همگی می توان��د ارزش افزوده ملموس و غیرملموس 
مناسبی داشته باش��د و زمینه ساز توسعه منطقه ای 
پای��دار همراه با صلح و ثبات کش��ورهای همجوار با 
تاریخ و فرهنگ مش��ترک شود. یزد یک شهر دارای 
بافت تاریخی جهانی است که تمامی این ظرفیت ها را 
داشته و قابلیت تبدیل به یک منطقه آزاد گردشگری 

نمونه در کشور را دارد.
نقاط�بالقوه�برای�توس�عه�گردشگری�استان���
یزد

اس��تان یزد برای توسعه گردشگری در سه حوزه 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی دارای 

نقاط قوت و فرصت هایی به شرح زیر است: 
تن��وع و تع��دد جاذبه های فرهنگ��ی - مذهبی و 

تاریخی و وجود آثار ثبتی ملی و جهانی 

روحیه مهمان نوازی و مردم دوستی ساکنان استان 
یزد 

ریخت شناسی کویری خاص استان یزد
ام��کان تقویت فعالیت های گردش��گری در حوزه 

کویر
قرار گرفتن در مسیر بزرگراه های مواصالتی 

اشتراکات فرهنگی با استان های همجوار 
تنوع اقلیمی و زیستی 

برند اقامتگاه های سنتی و بومگردی
پیشینه تاریخی در تولید صنایع دستی و نساجی 

و شیرینی پزی
پیش��ینه همزیستی مس��المت آمیز ادیان اسالم، 

کلیمی و زرتشتی
دارای فرودگاه بین المللی و خطوط ریلی در مسیر 

ترانزیت شمال به جنوب کشور
فرصت�های�سرمایه�گذاری�در�شهر�جهانی���
یزد

ثبت جهانی بافت تاریخی یزد و معرفی شهر یزد 
به عنوان شهر جهانی همچنین شهر پایدار 

وجود زیرساخت های مناسب ارتباطات و فناوری 
اطالعات 

امنیت نسبتاً مطلوب در استان
جاذبه و امکانات گردش��گری سالمت و توریست 

درمانی
وجود فضای احس��اس آرامش برای گردش��گر در 

استان یزد
وجود اقامتگاه های سنتی و بومگردی 

ظرفیت باال ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه های 
متنوع گردش��گری اعم از روستایی، سالمت، کویر 

و کوهنوردی و شکار
خواهرخواندگی با برخی از ش��هر های کشور های 

دارای سابقه تاریخی
وجود تنها بافت تاریخی- مدنی ثبت جهانی شده 
تن��وع و تکثر آث��ار تاریخی و وجود آث��ار ملی و 

جهانی 
دان��ش و تجربه باال در زمینه احی��ا و مرمت آثار 

تاریخی 

مزایای بالقوه یزد برای تبدیل به منطقه آزاد گردشگری
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مهندس ناصر تقی زاده گفت: براس��اس اطالعات و 
آمارهای موجود در طرح جامع فوالد در افق ۱۴۰۴ 
برای تولید ۵۵ میلی��ون تن فوالد نیاز به حدود ۸۰ 
میلیون تن کنسانتره سنگ آهن داریم. ظرفیت تولید 
تا پایان س��ال ۱۳۹۸ به مقدار ۵۹ میلیون تن بوده 
اس��ت. از طرف دیگر برآوردهای انجام ش��ده نشان 
می ده��د ک��ه در افق ۱۴۰۴ بای��د ۱۶۲ میلیون تن 
سنگ آهن خام استخراج شود؛ درصورتی که در سال 
۱۳۹۷ مقدار اس��تخراج سنگ آهن ۸۷ میلیون تن و 

در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۳ میلیون تن بوده است.
تقی زاده افزود: ذخایر زمین شناسی سنگ آهن در 
ایران حدود ۵ میلیارد تن، محاسبه شده است. البته 
در رابط��ه با ذخیره قطعی، آماره��ای متفاوتی ارائه 
شده است )بین ۲/۵ تا ۳/۳ میلیارد تن(. لذا چنانچه 
ذخایر جدیدی کشف نگردد تامین سنگ آهن صنایع 
ف��والد تا پس از ۱۴۰۴ کمت��ر از ۲ دهه خواهد بود. 
البته با فرض آنکه ۸۰ درصد از ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن��ی ف��والد تولید نمایی��م )این ضری��ب در جهان 
در س��ال ۲۰۱۸ ح��دود ۷۶/۵ درصد بوده اس��ت(، 
سنگ آهن خام موردنیاز به مقدار ۱۳۰ میلیون تن و 
با فرض رشد سالیانه ۱/۵ درصد ذخایر قطعی کشور، 

طی سال های آتی مشکل تامین سنگ آهن نداریم.
اما در هر صورت، توجه به امر اکتشافات و استمرار 

آن با حمایت های دولت و بخش خصوصی می بایست 
در س��رلوحه برنامه های کشور قرار گیرد. با توجه به 
اینکه مزی��ت اصلی زنجیره تولید فوالد در کش��ور، 
وجود ماده اولیه اصلی مصرفی آنها یعنی سنگ آهن 
می باش��د و با توجه به پراکندگی کارخانه های فوالد 
در کشور و مسائل حمل ونقل ریلی نمی بایست روی 
واردات س��نگ آهن تمرکز کنی��م. از طرفی همگام 
با اجرای طرح های اکتش��افی و دسترس��ی به منابع 
جدید سنگ آهن، توسعه واحد های پائین دستی نیز 

باید به  صورت متوازن انجام شود.
البته اح��داث واحده��ای فوالد س��ازی جدید در 
س��واحل جنوبی کشور که هدف اصلی از اجرای آنها 

صادرات محصوالت تولیدی اس��ت در دس��تور کار 
شرکت های بزرگ ازجمله چادرملو است. یکی از این 
طرح ها در بندر چابهار اس��ت و تامین سنگ آهن آن 

هم کشور استرالیا، در نظر گرفته شده است.
مدیرعام��ل چادرمل��و با بی��ان اینک��ه هیچ یک از 
واحده��ای معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و در ای��ام 
محدودیت های کاری ناش��ی از شیوع بیماری کرونا، 
تعطیل نبوده بلکه با تدابیری پیش��گیرانه و اقدامات 
بهداش��تی و ایمنی ش��دید در تمامی واحدها ضمن 
توجه به س��المت کارکنان و کارگران، خطوط تولید 

با تمام ظرفیت مشغول به کار بوده اند.
مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه شرکت چادرملو، 
امس��ال )۱۳۹۹( که س��ال جهش تولید نام گذاری 
شده است تمام توان خود را برای پیاده سازی اهداف 
تولیدی و برنامه های توس��عه بخ��ش خود معطوف 
خواهد داش��ت افزود: هیچ یک از واحدهای معدنی و 
صنعتی چادرملو در ایام محدودیت های کاری ناشی 
از ش��یوع بیماری کرونا تعطیل نب��وده و با تدابیری 
پیش��گیرانه و اقدامات بهداش��تی و ایمنی شدید در 
تمام��ی واحدها ضمن توجه به س��المت کارکنان و 
کارگران، خطوط تولید با تمام ظرفیت مش��غول به 

کار بوده اند. 
مهندس تقی زاده س��پس به طرح های در دس��ت 

دستیابی به
 ذخایر جدید سنگ آهن،

 اولویت چادرملو 

مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به ضرورت 
اتخاذ تدابیر الزم برای دوران پساکرونا و راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی همراه 
ــرورت حذف موانع  ــرکت پرداخت و از ض ــا و برنامه های این ش ــریح طرح ه آن به تش

بازدارنده توسعه در حوزه معدن و صنایع فوالدی سخن گفت. 
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اج��راء و برنامه های آتی این ش��رکت اش��اره کرد و 
گف��ت: مهم ترین طرح در دس��ت اجرای ش��رکت، 
اکتش��اف، تجهیز و بهره ب��رداری از آنومالی D۱۹ با 
پیش بین��ی س��رمایه گذاری ۱۹ ه��زار میلیارد ریال 

می باشد.
- طرح دیگر در دس��ت اج��راء، احداث یک واحد 
نیروگاه خورش��یدی ۱۰ مگاواتی در ج��وار نیروگاه 
س��یکل ترکیب��ی در مجتم��ع صنعت��ی چادرملو با 

سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریال است.
- ط��رح اح��داث کارخان��ه گندله س��ازی ۲ ب��ه 
ظرفیت تولید س��الیانه ۵ میلی��ون تن با پیش بینی 
سرمایه گذاری ۲۱ هزار میلیارد ریال نیز از مهم ترین 

طرح های در دست اقدام است.
وی همچنین س��اخت واح��د ذوب و ریخته گری 
فوالد ش��اهرود با ظرفیت ) ۱۰۰ ه��زار تن ( )ادامه 
ساخت واحد ذوب و ریخته گری فوالد سرمد ابرکوه 
با ظرفی��ت ) ۶۵۰ هزار تن(، راه ان��دازی خط تولید 
کالف فوالدی سرمد ابرکوه با ظرفیت ) ۴۵۰ هزارتن 
(،  افزای��ش ظرفیت تولید واحد )ذوب و ریخته گری 
ش��مش فوالدی( آهن و فوالد ارفع به میزان ) ۲۰۰ 
هزارت��ن (، افزایش ظرفی��ت تولید واح��د )احیای 
مستقیم( آهن و فوالد ارفع به میزان ) ۲۵۰ هزارتن 
( و اح��داث کارخانه فروس��یلیکو منگنز با ظرفیت 
) ۵۰ ه��زار ت��ن ( را از جمله طرح های توس��عه ای 

چادرملو در سال جاری عنوان کرد.
تقی زاده در ادامه با تاکید بر اهمیت اکتش��اف در 
امر توسعه گفت: در نظر داریم با ایجاد واحد اکتشاف 
و تمرکز جدی بر کش��ف ذخایر جدید س��نگ آهن، 
روند تولید و تامین نیاز واحدهای فوالدی کش��ور به 

مواد اولیه را افزایش دهیم.
از طرف��ی اهتم��ام داریم ب��ا اتمام ف��از اول پروژه 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس که با مشارکت 
ش��رکت های گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو در 
حال اجراست صنایع و ساکنان مستقر در استان های 

کرمان و یزد از آب شیرین منتفع شوند.
وی محل تامین مالی طرح های توسعه شرکت را از 

مناب��ع داخلی، ش��امل آورده س��هامداران )افزایش 
سرمایه ( و اخذ تسهیالت از سیستم بانکی کشور 
عنوان کرد و افزود: شرکت به نرخ تاریخی تاکنون 
مبل��غ ۴۸۵۰۰ میلیارد ریال به طور مس��تقیم در 
اج��رای طرح ه��ا و مبل��غ ۲۶۵۱۳ میلی��ارد ریال 
به صورت مشارکت و خرید سهام سایر شرکت های 
تولی��دی و کال مبل��غ ۷۵۰۰۰ میلی��ارد ری��ال 

سرمایه گذاری کرده است 
مدیرعامل چادرملو یکی دیگر از اقدامات اساسی 
ب��رای رونق اقتصادی را ایجاد تس��هیالت و فراهم 
نمودن زمینه صادرات محصوالت فوالدی دانست 
و گف��ت: از نظر تولید کنندگان س��نگ آهن، خام 
فروشی یعنی صادرات سنگ آهن خام استخراجی 
از مع��دن. س��نگ آهن جهت مص��رف در صنایع 
فوالد عمدتاً به روش کوره بلند و احیاء مس��تقیم 
به ترتیب به صورت دانه بندی ش��ده در اندازه های 
۱۰-۰ میلی متر )Fine Ore( و ۲۵-۱۰ میلی متر 
)Lump Ore (، پرعیار س��ازی به ص��ورت پودر 
کنس��انتره س��نگ آهن قاب��ل تبدی��ل ب��ه گندله 
)Pellet Feed( تولید و به بازار عرضه می گردد.

در ایران بیش از ۸۵ درصد صنایع فوالد به روش 
احیاء مس��تقیم بوده که مصرف کننده کنس��انتره 
س��نگ آهن ب��ا عی��ار )Fe( بی��ش از ۶۷ درص��د 

می باشد. تنها مصرف کننده سنگ آهن دانه بندی، 
ذوب آه��ن اصفهان اس��ت و چنانچه قیمت گذاری 
تولید کنندگان  س��نگ آهن واقعی ش��ود مطمئناً 
داخلی ترجیح می دهند محصول خود را در داخل 
کش��ور عرضه کنند. وی تاکید کرد واقعی ش��دن 
قیمت سنگ آهن و سایر محصوالت فوالدی هم به 
نفع تولید کننده است و هم مصرف کنند چون در 
آن صورت پس از اشباع بازار داخلی می توان مازاد 
تولی��دات را هم صادر کرد و درآمد ارزی کس��ب 

کرد. 
ای��ن فع��ال ح��وزه س��نگ آهن و ف��والد افزود: 
تولیدات معادن کوچک و کم عیار، مازاد بر مصرف 
داخلی اس��ت، این تولیدکنندگان دو راه پیش رو 
دارند یا می بایست محصول خود را صادر نمایند تا 
قادر به ادامه تولید و اش��تغال زائی باشند یا معادن 
را تعطیل نمایند. راه س��ومی ه��م وجود دارد که 
سرمایه گذاران )دولت یا بخش خصوصی( کارخانه 
فرآوری احداث و سنگ آهن را از معادن خریداری و 
محصوالت با عیار مناسب تولید و عرضه نمایند که 
آن هم به علت پراکندگی این معادن در کل کشور 
و توجیه پذیر نبودن طرح از طرف س��رمایه گذاران 
مورد اس��تقبال قرار نمی گیرد. البته قرار است این 

اقدام با تشکیل کنسرسیوم هایی عملی شود.
تقی زاده تصریح کرد: به طورکلی موافق صادرات 
م��واد اولیه نیس��تم لیکن اگر موج��ودی مازاد بر 
مصرف داخلی داشت باشیم بهتراست بدون وضع 
ع��وارض آن را ص��ادر کنیم تا ضم��ن ارزآوری و 
اجرای طرح های توسعه، از تعطیلی و توقف تولید 
معادن و بیکاری ) باتوج��ه به اینکه عمده معادن 
در مناطق دورافتاده قرار دارند( جلوگیری نماییم.

پیشنهاد تولیدکنندگان سنگ آهن آن است که 
دولت در مس��ائل مربوط به شرکت های خصوصی 
سنگ آهن و تولید کنندگان معادن کوچک از قبیل 
قیمت گ��ذاری، س��همیه بندی، ع��وارض صادراتی 
دخال��ت نکند. م��ا قادر هس��تیم با فوالدس��ازان 
توافق کنیم؛ نه اینکه دولت برای بخش خصوصی 
مبنای قیمت تعیی��ن کند. قیمت ها را آزاد نماید، 
م��ا خودمان بازار داخل و ص��ادرات را در کنار هم 
حفظ می نماییم و نیازی به وضع عوارض صادراتی 

نمی باشد.
هم اکنون ۲ ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو 
وگل گهر حدود ۵۴ درصد کنس��انتره سنگ آهن 
کشور را تولید می نمایند و اولویت اول آنها تامین 
کنسانتره مصرفی گندله سازی های کشور می باشد.
این ۲ ش��رکت ک��ه در ده��ه ۱۳۷۰ خصوصی 
ش��دند بدون اتکاء به دولت و بودجه های عمرانی، 
طرح ه��ای افزایش تولید و توس��عه خ��ود را اجرا 
نمودند اما در س��ال های اخیر با مسائل مربوط به 

قیمت گذاری و بهره مالکانه، مواجه هستند.

 در نظر داریم با 
ایجاد واحد اکتشاف و 
تمرکز جدی بر کشف 

ذخایر جدید سنگ آهن، 
روند تولید و تامین نیاز 
واحدهای فوالدی کشور 
به مواد اولیه را افزایش 

دهیم
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مجتمع معادن س��نگ آهن فالت مرک��زی ایران 
متش��کل از معادن سنگ آهن مختلف به شرح ذیل 
اس��ت که در مراحل مختلف اکتش��اف، استخراج و 
فرآوری قرار داش��ته و محصوالت تولیدی از طریق 
ب��ورس به فروش می رس��د. س��نگ آهن چ��اه گز، 
مجموعه مع��ادن زاغیها، آنومالی ش��مالی، آنومالی 
۵a )ش��یطور(، س��نگ آهن میش��دوان، سنگ آهن 
چاه باش��ه۱، سنگ آهن ۱۳c، س��نگ آهن ۱۷C و 
س��نگ آهن گلمنده از مع��ادن زیرمجموعه مجتمع 
معادن س��نگ آهن فالت مرکزی ایران هستند. این 
 OHSAS – ۹۰۰۱ ISO مجتمع دارای گواهینامه

۱۸۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ می باشد.

به مناسبت گرامیداشت ۱۰ تیر، روز ملی صنعت 
و مع��دن در ویژه نامه روزنامه صمت با س��ید فرهاد 
اسالمی، مدیرعامل مجتمع معادن سنگ آهن فالت 
مرک��زی ایران به گفت وگو نشس��تیم ک��ه در ادامه 

مشروح آن را می خوانید.
به�نظر�شما�معادن�سنگ�آهن�در�بین�معادن���

و�صنایع�کشور�چه�جایگاهی�دارد؟
 مع��دن از عمده تری��ن بخش ه��ای تامین کننده 
مواد اولیه بخش صنع��ت و مصالح موردنی�از ب�رای 
ساخت وساز محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی 
به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساس���ی 
را در توس��عه صنعتی کش��ور ایف�ا نمای�د. ایران به 

لحاظ ذخایر معدنی جزء ۱۰ کش��ور نخست جهان 
و نخس��تین کش��ور خاورمیانه است و طبق گزارش 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس، هفت درص��د ذخایر 
معدن��ی جهان در ایران قرار دارد و طبق پیش بینی 
و بررس��ی های به عمل آمده، کشورمان روی کمربند 
آهن، روی، س��رب، مرمریت، م��س و طال قرار دارد 
و دس��ت کم ۱۰۰ س��ال مواد معدنی برای تولید و 

استخراج دارد.
اس��تان یزد، دومین اس��تان معدنی کشور از نظر 
تولید مواد معدنی و ارزش افزوده محسوب می شود و 
۲۶.۹ درصد ارزش افزوده ک�ل کش��ور در این استان 
ایجاد شده است. شهرس��تان بافق به عنوان یکی از 

مدیرعامل�مجتمع�معادن�سنگ�آهن�فالت�مرکزی:�مدیرعامل�مجتمع�معادن�سنگ�آهن�فالت�مرکزی:�

 تولید 800 هزار تن محصول سنگ آهن 
دانه بندی را هدف گذاری کرده ایم
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غنی تری��ن مناطق ب��ه لحاظ بهره من��دی از معادن 
اس��ت. در این میان س��نگ آهن دارای بیشترین و 
غنی ترین معادن در این شهرستان است و ازآنجاکه 
بیش از یک س��وم ذخایر سنگ آهن کشور در بلوک 
معدنی بافق قرار دارد این ش��هر را به عنوان ش��هر 

معدنی ایران می شناسند.
راه�کار�نی�ل�ب�ه�خودکفایی�و�س�اخت�در���

زمینه�تجهیزات�معدنی�و�صنعتی�چیست؟
همان طور که می دانید هیچ کش��وری قادر نیست 
هم��ه محص��والت موردنیاز خ��ود را تولی��د کند. 
خودکفای��ی و تولید فناوری ه��ای جدید به معنای 
تولید همه تجهیزات نیس��ت، بلک��ه باید تولید هر 
نوع محصولی توجیه داش��ته باش��د؛ بنابراین تولید 
و س��اخت بخشی از ماش��ین آالتی که تولید آنها در 
کش��ور توجیه اقتصادی دارد کافی است. در همین 
راستا ماشین آالت و تجهیزات معدنی که در مجتمع 
معادن س��نگ آهن فالت مرکزی به کار گرفته شده 
اس��ت اغلب توسط شرکت های پیمانکار، تهیه شده 
است. برخی از ماش��ین آالت معدنی از خارج کشور 
تهیه می ش��ود و مابقی تجهیزات به دس��ت توانمند 
نیروهای داخلی، راه اندازی شده و در حال استفاده 

است.
به�نظر�ش�ما�س�ال�پیش�رو�از�نظ�ر�فروش�و���

استخراج�معدنی�چگونه�خواهد�بود؟

در چشم انداز طرح جامع فوالد ایران، هدف تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد در س��ال ۲۰۲۵ اس��ت که به 
۸۶ تن کنسانتره سنگ آهن، ۸۰ میلیون تن گندله 
و ۵۲ میلی��ون تن محصول کوره احیای مس��تقیم 
نیاز دارد. مجتمع معادن س��نگ آهن فالت مرکزی 
در س��ال ۹۹ با توجه به هدف گذاری صورت گرفته، 
تولید ۸۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی و 
فروش ۸۰۰ هزار تن سنگ آهن به صورت دانه بندی 

را در برنامه دارد. 
وضعیت�تولید�سنگ�آهن�و�فوالد�را�چگونه���

ارزیابی�می�کنید؟
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، بزرگترین شرکت هلدینگ دولتی 
اس��ت و ح��دود ۹۰ درصد معادن کش��ور و صنایع 
بزرگ مربوط به آن، در دس��ت دولت است. یکی از 
مواد معدنی که از اهمیت بیش��تری برخوردار است 
س��نگ آهن اس��ت و با توجه به اینکه ایران دومین 
منبع بزرگ گاز طبیعی در س��طح جهان است یکی 
از پایه ه��ای عالی پای��ه برای داش��تن یک صنعت 
کارآم��د آهن و ف��والد را دارا می باش��د و از این رو 
احیای مس��تقیم، اصلی تری��ن روش تولید آهن در 
ایران می باشد. ایران مزایای خاص دیگری در زمینه 
انرژی، منابع انسانی، بازار مصرف و موقعیت خوبی 
در رابطه با سرمایه گذاری سرمایه و توسعه فناوری 

دارد. هدف سیاست های ایران، جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی در زنجی��ره ارزش س��نگ آهن از جمل��ه 

اکتشاف، تولید کنسانتره و گندله سازی است.
جهت رفع ش��کاف بین وضعیت فعلی و وضعیت 
موردنظ��ر تولی��د فوالد، نی��از به افزای��ش ظرفیت 
گندله س��ازی و کاهش مس��تقیم می باشد که خود 
منجر به ایجاد ظرفیت جدید در نیروگاه ها، خطوط 
انتقال، خط��وط لوله گاز، بن��ادر، جاده ها، راه آهن، 
آبرس��انی و معدن خواهد ش��د. با افزایش ظرفیت 
فوالد، س��نگ آهن نیاز به اس��تخراج بیشتر دارد و 
کاهش ذخایر سنگ آهن، مستلزم اکتشاف جدید یا 

رفع کمبود منابع از طریق واردات است.
برای�رسیدن�به�رشد�موردنظر�چه�اقداماتی���

انجام�شده�است؟
ب��ه رش��د موردنظ��ر، دول��ت  ب��رای رس��یدن 
س��رمایه گذاری های بزرگی را برای توس��عه صنایع 
معدنی، آهن و فوالد انج��ام داده که مهم ترین آنها 

به این شرح است: 
_تحقیق و توسعه در فرآوری سنگ آهن و فناوری 

DRI احیای مستقیم
_اکتشاف منابع سنگ آهن موجود و جدید
_گسترش ظرفیت استخراج و بهره برداری 

_به کارگیری روش های جدید گندله سازی
_افزایش ظرفیت ساخت فوالد
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مدیرکل دفتر صنایع ب��رق، فلزی و لوازم خانگی 
اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار 

لوازم خانگی را تشریح کرد.
در هفته های اخیر بازار لوازم خانگی در کش��ور با 
نوس��انات عجیبی روبه رو ب��ود. افزایش قیمت های 
بی حس��اب وکتاب کااله��ای این ح��وزه از صنعت، 
موج��ب ایج��اد کمبود، گرانی و چندنرخی ش��دن 
انواع لوازم خانگی در فروش��گاه های سطح شهر شد 
تا جایی که رئیس جمهور ضمن صدور دستوری، بر 

لزوم بازگشت آرامش به این بازار تاکید کرد.
پس از دس��تور رئیس جمهوری مسئوالن وزارت 
صم��ت و س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان سیاس��ت هایی را در پیش گرفتند 

تا ثبات قیمت به این بازار بازگردد.
با تفاهمی ک��ه میان اداره صنای��ع برق، فلزی و 
لوازم خانگی و س��ازمان حمای��ت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان ب��ا تولیدکنندگان به وجود آمد 

تصمیم بر این ش��د تا اقالم خانگ��ی با افزایش ۲۵ 
درص��دی و تلویزی��ون با افزای��ش ۲۰ درصدی در 

سطح بازار عرضه شود. 
خبرن��گار صمت ب��ه همین منظ��ور گفت وگویی 
را با کی��وان گ��ردان، مدیرکل دفت��ر صنایع برق، 
فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت صم��ت ترتیب داد و 
برنامه های این وزارتخانه برای بازگش��ت آرامش به 
ب��ازار لوازم خانگی را از وی جویا ش��د که در ادامه 

می  خوانید.  
صنعت�و�معدن،�پیشران�اقتصاد�کشور��

کی��وان گ��ردان در ابتدای ای��ن گفت وگو به روز 
ملی صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار کرد: حوزه 
صنع��ت و تولید، یک��ی از پیش��ران های اقتصادی 
کش��ورها محس��وب می ش��ود. در کش��ور ما نیز با 
توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم بدون ش��ک 
صنعت کشور بخش زیادی از اشتغال، خودکفایی و 

خوداتکایی این مرزوبوم را رقم می زند.

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی در 
ادامه افزود: سال های گذشته روز دهم تیر به عنوان 
روز صنعت و معدن نام گذاری ش��ده بود که امروزه 
ای��ن عنوان به روز ملی صنع��ت و معدن در تقویم 
کشور لقب گرفته تا در این روز از تولیدکنندگان و 
صنعتگران توانمندی که در این عرصه توانس��ته اند 
موفقیت های خوبی به دس��ت بیاورند و تحول های 
بزرگی در بنگاه های تولیدی خود ایجاد کنند تقدیر 

شود.
وی در ادامه افزود: خوش��بختانه سالیان متوالی 
است که این اتفاق در حال رخ دادن است و در این 
روز مراس��می به منظور تقدیر از زحمات، فعالیت ها 
و یادآوری تالش ها و خدم��ات تولیدکنندگان این 

عرصه برگزار می شود.
بهبود�صنعت�لوازم�خانگی��

 مدیرکل دفت��ر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی 
در بخش دیگری از صحبت های خود به برنامه های 

اقدامات وزارت صمت
 برای بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی 

مدیرکل�دفتر�صنایع�برق،�فلزی�و�لوازم�خانگی�در�گفت�وگو�با�صمت�تشریح�کرد:�
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این اداره در س��ال جاری اش��اره ک��رد و گفت: در 
اداره کل صنای��ع برق، فل��زی و لوازم خانگی وزارت 
صم��ت که بخش زی��ادی از حوزه ه��ای مختلف را 
تحت پوشش قرار داده اس��ت، برنامه های مختلفی 
ب��ه منظ��ور خودکفای��ی و اعتالی صنعت کش��ور 

هدف گذاری شده است.
گ��ردان در ادامه تصریح کرد: بخش بزرگی از این 
برنامه ها به بازار لوازم خانگی مربوط است. با توجه به 
نیاز مردم به این حوزه و با توجه به وجود مشکالتی 
از قبی��ل تخصیص ارز و تامی��ن برخی از مواد اولیه 
ک��ه در زمین��ه تولید وج��ود دارد، بهب��ود صنعت 
لوازم خانگی یکی از موضوعات اصلی برای این اداره 

و وزارت صمت محسوب می شود.
وی اف��زود: وزارت صمت مصمم اس��ت تا با توجه 
به تولید و توان داخلی، بازار کشور را تامین کرده و 
از طرفی نیز عمق س��اخت داخل کشور نیز افزایش 

یابد.
ساماندهی�عرضه�ورق�های�فوالدی��

مدی��رکل دفتر صنایع برق، فل��زی و لوازم خانگی 
با اش��اره به اینکه درحال حاضر عمق ساخت داخل 
لوازم خانگی در کاالهای مختلف بیش از ۶۰ درصد 
اس��ت بیان کرد: در س��ال جاری از ابعاد مختلف به 
صنعت لوازم خانگی توجه ویژه ای خواهیم داشت تا 
هم خودکفایی کش��ور را در این زمینه رقم بزنیم و 

هم مایحتاج موردنیاز مردم را تامین کنیم.
در�حال�توافق�با�تولیدکنندگان�هستیم��

گ��ردان در ادام��ه بیان ک��رد: س��اماندهی عرضه 
ورق های فوالدی از دیگر مواردی است که در دستور 
کار ای��ن اداره قرار دارد. ورق های فوالدی، مایحتاج 
بس��یاری از صنای��ع مختلف کش��ور مانن��د صنایع 
خودروسازی، لوازم خانگی، فلزی و حرارتی است که 
با توجه به تفویض اختیاری که از اواس��ط خردادماه 

امس��ال به معاونت امور صنایع وزارتخانه داده شده 
اس��ت حتماً س��اماندهی ط��رف عرض��ه و تقاضای 
ورق های فوالدی انجام خواهد ش��د و همچنین در 
تالش��یم تا ورق های فوالدی با روش های آسان تر و 

ارزان تر به دست تولیدکنندگان برسد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود به 
وج��ود مش��کالتی که زوج ه��ای ج��وان در تامین 
جهیزیه دارند اش��اره کرد و گفت: با تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در حال توافقاتی هس��تیم تا یک سری 
از مایحتاج موردنظ��ر آنها که اغلب ارز و مواد اولیه 
هس��تند را با روش های سهل تر و ارزان تر در اختیار 
آنها قرار دهیم تا تولیدکنندگان نیز یک سبد کاال با 
قیمت مناسب در اختیار ما قرار دهند که ما نیز این 

سبد کاالیی را به زوج های جوان اختصاص دهیم.
مدی��رکل دفتر صنایع برق، فل��زی و لوازم خانگی 
در بخ��ش دیگری از صحبت های خود و در پاس��خ 
به س��وال صمت درباره علت اصلی نابسامانی اخیر 

ب��ازار لوازم خانگ��ی بیان ک��رد: چند دلی��ل در این 
نابس��امانی تاثیر گذار بوده اس��ت؛ قیمت نهاده های 
تولید از س��ال گذش��ته تاکنون افزایش پیدا کرده 
و همچنی��ن علی رغ��م داخلی س��ازی ۶۰ درصد از 
تولیدات لوازم خانگی در کش��ور همچنان بخشی از 
قطعات حوزه لوازم خانگی وارداتی اس��ت که قاعدتاً 
با افزایش قیم��ت ارز، قیمت لوازم خانگی نیز تحت 

تاثیر قرار گرفته و افزایش می یابد.
گ��ردان در ادامه به اعمال تحریم ها علیه کش��ور 
اشاره کرد و گفت: اعمال تحریم ها موجب کند شدن 
سرعت ورود اجرا و قطعات برای تولید شده است که 

این امر نیز روند تولید را دچار خلل می کند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه ما در میزان تولید 
لوازم خانگی در کشور با مشکل مواجه نیستیم بیان 
کرد: در سال گذشته و با وجود تمام مشکالت، تولید 
لوازم خانگی در داخل نس��بت به س��ال ۹۷ رشد ۱۰ 
درصدی داشت و امسال نیز رشد تولید ۳۰ درصدی 

نسبت به سال ۹۸ هدف گذاری شده است.
مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی در 
ادامه اظهار کرد: ازآنجاکه س��امانه ۱۲۴ تا دو هفته 
قبل به روزرس��انی نش��ده بود مبنای مشخصی برای 
برخورد با متخلفان نیز وجود نداش��ت، از همین رو 
با تفاهم و توافقی که با تولیدکنندگان داش��تیم آنها 
قب��ول کردند که ب��ا افزایش ۲۵ درص��دی در اقالم 
خانگ��ی و ۲۰ درصد در کاالی تلویزیون قیمت های 
جدید را در س��امانه ۱۲۴ ثبت کنند تا با این مبنا با 
متخلفان و گرانفروشان برخورد قانونی به عمل آید.

گردان در پایان با اش��اره به وجود کاالهای قاچاق 
در بازار اظهار کرد: وجود این کاالها در بازار موجب 
افزایش تنش و جو روانی در بازار می شود لذا برخورد 
با عاملین وجود این کاالها در بازار با توجه به شرایط 

کنونی کشور بیش ازپیش احساس می شود.

در سال گذشته و با 
وجود تمام مشکالت، 
تولید لوازم خانگی در 
داخل نسبت به سال 

۹۷ رشد ١٠ درصدی 
داشت و امسال نیز 

رشد تولید ۳٠ درصدی 
نسبت به سال ۹۸ 

هدف گذاری شده است
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قرار گرفت��ن روزی در تقویم ملی ب��ا عنوان »روز 
صنع��ت و مع��دن« نه تنها ی��ک گرامیداش��ت بلکه 
حامل بار معنایی عمیقی اس��ت که شرایط تاریخی، 
جغرافیای��ی و فرهنگی زیادی برای همنش��ینی این 
واژه ه��ا در برگ دهم تقویم تیرماه دس��ت به دس��ت 
هم داده اند که شایسته اس��ت با دیدی ژرف تر بدان 

نگریسته شود.
ازجمل��ه نکات قاب��ل  تامل، کنار هم ق��رار گرفتن 
دو واژه مع��دن و صنعت در کنار یکدیگر اس��ت که 
متبادر کننده موقعیت استثنایی سرزمینی در کشور 
م��ا به برک��ت ذخایر معدنی خدادادی از یک س��و و 
یادآور ضرورت ایجاد ارزش افزوده باالتر از این منابع 
و پیش��گیری از خام فروشی و هدررفت سرمایه های 

ملی از طریق توسعه صنعت است. 
پ�رواز�ف�والد�خراس�ان�ب�ا�دو�ب�ال�معدن�و���

صنعت
روز صنعت و معدن فرصتی اس��ت تا ضمن تبیین 
و معرفی دس��تاوردها و نیز بیان چالش ها و توفیقات 
پی��ش روی صنعت کش��ور از تالش ه��ای بی وقفه و 
خس��تگی ناپذیر غیوزن��ان و م��ردان پوالدین عرصه 
صنع��ت و معدن به عنوان س��ربازان جهاد اقتصادی 

قدردانی شود.
»فوالد خراس��ان« به عنوان یکی از قطب های مهم 
تولید فوالد و حلقه ارزشمند صنایع معدنی در شرق 
کش��ور مصمم است مس��یر خویش را برای حفظ و 
ارتقای جایگاه خود در نقش��ه جامع فوالد کش��ور و 
دس��تیابی به چش��م انداز ترسیم ش��ده هموار کند و 
با اس��تعانت از خداوند قادر متع��ال از طریق تکمیل 
زنجی��ره تولید از مع��دن تا محصول نهای��ی آغازگر 
فصل نوینی باشد که اعتالی فوالد خراسان از ثمرات 

شیرین آن خواهد بود.
فوالد خراسان با تمرکز بر رشد و توسعه اقتصادی 
منطق��ه، اهتم��ام خ��ود را ب��رای رس��یدن به هدف 
بلندم��دت خویش ک��ه تولید پایدار فوالد اس��ت به 
کار گرفته و بر این اعتقاد اس��ت که تمرکز بر توسعه 
پایدار و اجرای برنامه های جامع، می تواند بر توس��عه 
منطقه ای، اش��تغال زایی، ایج��اد ارزش افزوده باالتر و 
پیش��گیری از خام فروشی را به عنوان مأموریت هایی 

ملی و محلی به انجام رساند.
درحال حاضر و در میان صنایع و معادن خراس��ان 
رض��وی، ف��والد خراس��ان یک��ی از اقتصادی ترین، 

پایدار ترین و رقابت پذیرتری��ن بنگاه های کارآفرینی 
است که با اشتغال مستقیم ۲۸۰۰ نفر )که با احتساب 
ح��وزه حمل ونقل ب��ه ۵۰۰۰ نفر بال��غ می گردد( و 
هزاران میلیارد تومان گردش مالی ساالنه، بالغ بر ۱۰ 
درصد درآمدهای مالیاتی استان را پوشش می دهد. 

توس��عه فوالد خراس��ان کاماًل هدفمن��د، مطالعه 
ش��ده و حول س��ه مح��ور تکمی��ل زنجی��ره تولید، 
ارتقای ارزش افزوده و صرف��ه در مقیاس اقتصادی و 
پایداری و کاهش ریس��ک ها بوده است. در یک دهه 
گذش��ته هم زمان با اجرای طرح های توسعه، تمامی 
زیرس��اخت های مربوط به انرژی، ش��بکه حمل ونقل 
ریل��ی، ش��بکه انتقال نیرو و فضای س��بز مجتمع به 
بی��ش از دو براب��ر افزایش یافته و ای��ن منطقه را به 
یکی از قطب های اصلی توس��عه فوالدس��ازی کشور 

بدل نموده است.

ترجمه�عملی�اقتصاد�مقاومتی��
فوالد خراسان در اوج تحریم های ظالمانه اقتصادی 
ب��ا خودب��اوری و خوداتکایی بالغ ب��ر ۱۹۰۰ میلیارد 
تومان پروژه را توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی 
مدیریت و اج��را نموده اس��ت. اقداماتی که می توان 
از آن به عن��وان »ایرانیزه ش��دن کاره��ای بزرگ و از 
مصادیق واقعی اقتصاد مقاومتی« در راستای منویات 

رهبر انقالب تعبیر نمود. 
این ش��رکت ب��ا اقدام ب��ه revamp و نوس��ازی 
فوالدس��ازی ش��ماره۱ خ��ود و تمهی��د فناوری های 
جدی��د، گام های موثری به وی��ژه در کاهش مصارف 

انرژی و ارتقای راندمان تولید برداشته است.
بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور در سال های 
اخیر در حوزه محیط زیست، دارای عنوان واحد نمونه 
کشوری و استانی است و مجموع سرمایه گذاری هایی 
که از س��وی ش��رکت تاکنون در زمین��ه حفاظت از 
محیط زیس��ت و تولید پایدار، اس��تقرار سیستم های 
مدیریتی، نصب تجهیزات کاهنده آلودگی، توسعه و 
نگهداری فضای سبز و اقدامات فرهنگی در این حوزه 
صورت گرفته بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان می باش��د. 
ازجمل��ه اقدام��ات مه��م در زمینه محیط زیس��ت، 
کاهش۴۰درصدی مصرف آب برای آبیاری گس��تره 
۲۷۰ هکتاری فضای سبز و حفظ اکوسیستم در این 

مجموعه است.
از افتخارات دیگر این صنعت عظیم به عنوان معین 
اقتصادی توس��عه منطقه در خراسان رضوی، کسب 
تندیس بلورین تعالی سازمانی، اخذ جوایز ملی واحد 
نمون��ه صنعتی، مدیری��ت انرژی، مدیری��ت فناوری 
اطالعات و ... اس��ت که در کنار رکوردهای چشم گیر 
تولید، ف��روش و صادرات نام این مجتمع را در میان 
۱۰۰ ش��رکت برتر ایران و ۵۰ ش��رکت بورسی برتر 

کشور ثبت کرده است.
گفتنی اس��ت مجتمع فوالد خراسان با بهره گیری 
از پیش��رفته ترین فن��اوری و اس��تانداردهای ملی و 
بین الملل��ی محص��ول و مدیری��ت، عالوه ب��ر تولید 
محص��والت نهای��ی فوالدی ش��امل مقاطع س��بک 
ساختمانی ش��امل انواع میلگرد )س��اده و آجدار( با 
ظرفیت تولید س��االنه ۶۰۰ هزار ت��ن، هم اکنون در 
حال تولید س��االنه ۱.۴ تن ش��مش فوالدی و سایر 
محصوالت زنجیره تولی��د، یعنی۱.۶میلیون تن آهن 

اسفنجی و ۲.۵ میلیون تن گندله در سال است.

ایرانیزه شدن کارهای بزرگ در فوالد خراسان؛ 
مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی

 کسب تندیس 
بلورین تعالی سازمانی، 
اخذ جوایز ملی واحد 

نمونه صنعتی، مدیریت 
انرژی، مدیریت فناوری 
اطالعات و ... است که 

در کنار رکوردهای 
چشم گیر تولید، فروش 

و صادرات نام این 
مجتمع را در میان ١٠٠ 

شرکت برتر ایران و 
۵٠ شرکت بورسی 

برتر کشور ثبت کرده 
است
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دهم تیرماه براساس مصوبه  شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، روز صنعت  و معدن نامیده شده  است.

گرامیداشت و نام گذاری این روز، فرصت مغتنمی 
اس��ت تا به  مهم ترین عوامل رش��د و شاخصه های 
اصلی توس��عه و موتور محرکه  اقتصاد یعني بخش 

صنعت و معدن پرداخته شود.
جامعه ج��وان ایران ام��روز در تفکر دس��تیابی 
ب��ه راه تعال��ی و گذر از موانع و مش��کالت دیرینه 
تحق��ق اقتصاد متعالی مل��ی، نیازمند برنامه جامع 
و متوازن توس��عه و اش��تغال مولد می باشد. بخش 
معدن و صنایع معدنی می توانند به عنوان پیشران 
و خط مقدم اقتصاد کش��ور ارزش آفرینی و عرضه 

اندام کند.
توسعه�کمی�و�کیفی�صنایع�معدنی��

با نگاهی گ��ذرا به کارنامه موفق معادن و صنایع 
معدنی در یک دهه گذش��ته و ب��ا تکیه به نگرش 
دولت و مجاهدت های متخصصین و کارشناس��ان 
داخلی در توس��عه کمی و کیفی صنایع معدنی در 
ای��ران به خوبی به اهمیت جای��گاه صنایع معدنی 

دست خواهیم یافت.
 توج��ه ب��ه ظرفیت بالق��وه معادن و گس��ترش 
اکتشافات معدنی در پهنه های ارزشمند سنگ آهن 
کش��ور  و ایجاد طرح های استانی و ملی در بخش 
صنایع معدنی به  ویژه فوالد، نشان از اهمیت رشد 
و توسعه فعالیت معدنی به عنوان یک فاکتور مهم 
در سیاس��تگذاری های هدفمند ب��رای ریل گذاری 
صحیح جاده اقتصاد پویا و متعالی در جامعه است.
 در این مس��یر  تصمیم های اتخاذشده در دولت، 
مجلس، س��رمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران 
در هم��ه بخش های اداری کش��ور باید به ش��کل 
مکم��ل یکدیگر  و در یک راس��تا عمل کرده و به 

گونه ای که به پیش��برد اه��داف تحقق برنامه های 
توس��عه سند چش��م انداز  و تحقق جهش تولید به 

عنوان  شعار سال باشد.
تحریم�های�ظالمانه�و�جهش�تولید��

یکی از مهم ترین موانع رش��د و توسعه در بخش 
صنعت و معدن، تحریم های ظالمانه ای است که از 
س��وی آمریکا حوزه اقتصاد و صنعت را هدف قرار 

داده است. 
نام گ��ذاری مدبرانه س��ال جاری از س��وی رهبر 
معظم انقالب اس��المی، نش��انه حمایت عالی ترین 

مقام نظ��ام جمهوری اس��المی از تولید و صنعت 
به عنوان  تنها راهکار برون رفت از ش��رایط حساس 
ناشی از تحریم های ظالمانه ای است که یک جانبه 
و غیرقانونی تحمیل شده است. از همین رو تکریم 
و تجلیل تالشگران این حوزه قطعاً موجب دلگرمی 
و افزایش انگیزه کارگزاران و کارآفرینان در تحقق 

وظیفه ملی جهش تولید خواهد شد.
توجه�به�ساخت�داخل�و�تولید�کیفی��

از دیگر مظاهر ترقی و تحرک در تولید؛ پرداختن 
به مقوله س��اخت داخل و کاهش ارزبری با تمرکز 

علی�امرایی،���

مدیرعامل�شرکت�صنایع�معدنی�فوالد�سنگان

صنایع معدنی، 
موتور محرک 

اقتصاد ملی



دهم تیرماه

بر هم افزایی و مشارکت جدی و پرشتاب در تولید 
کیفی و بیش��تر می باشد که در این مسیر ضرورت 
اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام و تحقق تولید 
کاالی کیفی ساخت داخل، موجب افزایش تولید، 
ایجاد اش��تغال،  رونق صادرات می گردد. همچنین 
ن��گاه جامع بر  ارتق��ای راندمان تولی��د، مدیریت 
واردات و استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی را باید 
به عنوان راهبردهای کالن همواره در نظر داشت.  

بی ش��ک ب��ا تکیه بر پتانس��یلهای غن��ی معدنی 
و توانمندیه��ای حاصل��ه صنعتی در کن��ار منابع 
اجتماع��ی  س��رمایه های  و  انس��انی  ارزش��مند 
توانمن��د که از کلیدی ترین عناصر چرخه توس��عه 
اقتص��ادی محس��وب می ش��وند و ب��ا مدیری��ت 
جهادی و هوش��مندانه مدیران این عرصه  ش��اهد  
حماس��ه آفرینی های ارزش��مند در بخش صنعت و 
معدن که زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور است 

باشیم.
نگاهي اندیش��مندانه و واقع گرایان��ه به وضعیت 
موج��ود کس��ب وکارها به ویژه در بح��ران بیماری 
کرونا  این نکته را نمایان می سازد که باید به دنبال 
ثبات اقتصادی و آرامش سیاس��ی حاکم بر تولید و 

اشتغال باشیم.
تامین�امنیت�سرمایه�گذاری��

تحق��ق امنی��ت س��رمایه گذاری یک��ی از مبانی 
رش��د تولید و رونق اقتصادی ب��وده که باید تالش 
کرد جامعه اقتص��ادی را از بحران های اجتماعی و 
بین الملل��ی مصون بداریم که این هنر دیپلماس��ی 

اقتصادی یک کشور است.

حمایت�از�کاالی�ایرانی��
یکی از ضروریات توانمندسازی اقتصاد کشور در 
تقویت صنایع کوچک و حمایت از کاالهای ایرانی 
و ت��الش در تولید کیفی محص��ول و ایجاد رقابت 
در عرضه محصول س��اخت داخل اس��ت. با نگاهی 
به توانمندیهای بخش صنعت و معدن در خواهیم 
یاف��ت که رونق کس��ب وکارهای رای��ج و موردنیاز 
جامعه ۸۰ میلیونی ایران خود بزرگ ترین ش��بکه 
اقتصادی پایدار اس��ت که بای��د با یک برنامه ریزی 
مدون و مسئوالنه درصدد تحقق ان برآییم.  اولویت 
سیاست های اقتصادی کشور باید بر  نهادینه کردن 
فرهنگ ارتقای کیفیت تولید ملی و مصرف کاالی 

داخلی مبتنی شود.
پاسداشت�محیط�زیست��

 به طورکل��ی تحق��ق امنی��ت  س��رمایه گذاری 
و  اس��تقرار نظ��ام عدالت اقتص��ادی و اجتماعی 
در جبه��ه تولی��د و اقتصاد ملی زمینه س��از یک 
دوره طوالنی آرامش اقتص��ادی و رفاه اجتماعی 
خواهد بود. پرداختن به مسئله آموزش و پژوهش 
ازجمله نکات دیگری ک��ه باید به آن توجه کرد. 
از دیگر الزامات توس��عه صنعت و معدن توجه به 
مس��ئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیس��ت 
اس��ت. وظیفه  انس��انی و اسالمی ش��هروندان در 
احترام به طبیعت، رعایت مسائل زیست محیطی 
و مدیریت  بهینه منابع آب و انرژی بس��یار حائز 

اهمیت است.
باید  در بهره گیری از منابع خدادادی حساسیت 
ویژه ای داشته باشیم و برای شکرگزاری استفاده 

از مناب��ع خ��دادادی، ب��ا رفتار صحی��ح و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی در تامین منافع مشترک 
فرهنگی و اجتماعی ش��رکای تج��اری و جامعه 

تالش مجدانه ای داشته باشیم.
از طرف دیگر اس��تقرار نظ��ام عدالت اقتصادی 
و اجتماعی، نیازمند اتاق های فکر و تش��کل های 
ق��وی صنف��ی جه��ت هدای��ت برنامه ریزی ها به 

واقعیت های اقتصاد ملی است. 
در نهای��ت باید گف��ت که روز مل��ی صنعت و 
معدن را میت��وان روز تجدیدعهد و پیمان بخش 
دولت��ی و بخش خصوصی دانس��ت.  روز صنعت 
و معدن؛ روز بزرگداشت ش��أن، منزلت و گرامی 
داشت تمامی کارآفرینان سخت کوش و پرتالش 
میهن عزیزمان، ایران اس��ت که نقش کلیدی در  
حوزه اقتصاد و تحقق اهداف متعالی کشور دارند. 
جامعه ما قدردان تالش و نقش آفرینی صادقانه و 
س��تودنی مردان و زنانی اس��ت که با حضور خود 
در س��نگر جهاد اقتصادی، اقتدار ایران اس��المی 
را س��رلوحه امور خویش قرار داده اند و مشکالت 
پی��ش رو را با پش��تکار طی نموده و مش��کالت و 
چالش ها هرگز مانع همت و غیرت این مجاهدان 

واقعی عرصه کار و تولید و اشتغال نبوده است .
در پای��ان فرا رس��یدن دهم تیرم��اه، روز ملی 
صنع��ت و مع��دن را به هم��ه تولیدکنن��دگان، 
تمام��ی  و  مدی��ران  معدن��کاران،  صنعتگ��ران، 
کارشناس��ان این عرصه تبریک عرض می کنم و 
از درگاه ای��زد متعال، آرزوی موفقیت روزافزون و 

سربلندی دارم.
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