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از ۵۰۰  بی��ش  بتن ری��زی  روزه��ای گذش��ته  در 
مترمکعب در س��ازه ccm سایت فوالدسازی مجتمع 
فوالد قائنات انجام شد. گفتنی است ماهیانه حداقل ٣ 
ه��زار مترمکعب در این بخش از مجتمع فوالد قاینات 

بتن ریزی انجام می شود
فخرآب��ادی، مدیرمجتمع ف��والد قائنات درخصوص 
این اقدامات چش��مگیر و بی نظیر اظهار داش��ت: »به 
مناس��بت عید غدیر و در راس��تای تاکی��دات کمیته 
راه ان��دازی ب��ه ریاس��ت جناب آق��ای دکت��ر نادری، 
مدیرعامل محترم شرکت ملی فوالد ایران، در شرایط 
بس��یار طاقت فرس��ای جوی و وجود بیم��اری کرونا، 
خوشبختانه با همدلی مثال زدنی، عملیات کابل کشی 
۱۵ کیلومتری که شامل تمامی کابل های مارشالینگ 
اتاق کنترل می باش��د انجام شد و واحد احیاء چندکام 

موثر به افتتاح و بهره برداری نزدیک شد.
آبگيری�مخزن��٧۵هزار�مترمکعبی��

مدی��ر مجتمع ف��والد قائنات در ادام��ه ضمن بیان 
اقدام��ات و تالش ه��ای سخت کوش��انه پرس��نل این 
ش��رکت، خبر از آبگیری مخ��زن ٧۵ هزار مترمکعبی 
این مجتم��ع داد و افزود: »همزمان ب��ا عید پربرکت 
غدی��ر، در پ��ی برقدارش��دن چاه ش��ماره ۴ مجتمع، 
عملی��ات آبگیری مخزن عظیم ٧۵ ه��زار مترمکعبی 
مجتمع و سیراب ش��دن آن پس از سال ها خشکی و 
تشنگی؛ بارقه های امید در دل همکاران مجتمع فوالد 
قائنات درخش��یدن گرفت و انتشار این اخبار در بین 
اهالی منطقه بر خوشحالی زائدالوصف آنها افزود. این 
اقدامات، عیدی بس��یاری خوبی به مردم شهرس��تان 

قائنات ودیگرهموطنان بوده است«.
رکورد�در�شمع�کوبی��

متخصصین و پرس��نل ایرانی مجتمع فوالد قائنات 
توانس��تند با نص��ب بی��ش از ۶۰۰ ش��مع حفاری و 
بتن ری��زی درکمتر از یک س��ال، رک��ورد دیگری در 
س��اخت این مجتمع عظیم از خود به ج��ای بگذارند. 
آبان ماه س��ال ٩٨ دس��تگاه حفاری شمع، وارد سایت 
قائنات شد که به دلیل سرمای زمستان و شیوع کرونا، 
تعطیالت مکرر باعث وقفه در عملیات ش��مع کوبی و 
بتن ریزی ش��د اما خوش��بختانه با تالش شبانه روزی 
پرس��نل مجتمع قائنات تعداد ۶٣۰ شمع به عمق ٢٢ 

تا ٢٧ متری حفاری و بتن ریزی شد.
عملیات ش��مع کوبی ق��رار بود تا اس��فند ۱٣٩٩ به 
اتمام برس��د اما پش��تکار و تالش ش��بانه روزی باعث 
ش��د که این عملیات ش��ش ماه زودتر به پایان برسد. 
نص��ب کوره فوالدس��ازی ک��ه در م��دت دو هفته در 
قائنات صورت گرف��ت را می توان یک کار بزرگ فنی 

و مهندسی قلمداد کرد که با توان متخصصان داخلی 
به س��رانجام رسیده است. امید می رود که پیمانکاران 
هرچه س��ریع تر عملیات نصب س��ایر تجهیزات را نیز 
به پایان برس��انند تا در آین��ده ای نزدیک این طرح به 

بهره برداری برسد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی فوالد ای��ران در خصوص 
کوره نصب شده اظهار داش��ت: »این کوره ذوب ۱۴۰ 
تنی اس��ت و ب��رای تولید س��االنه ٨۰۰ هزارتن ذوب 

مورداستفاده قرار خواهد گرفت«.
نادری خاطرنش��ان ک��رد: »پیمانکاران و مش��اوران 
طرح با توج��ه به اهمیت این پروژه متعهد ش��دند تا 
عقب ماندگی های گذش��ته را جب��ران کنند و در یک 
اقدام جه��ادی، نصب تجهی��زات واحد فوالدس��ازی 

قائنات را به پایان برسانند«.
علی همت، رئیس هیئت مدیره ش��رکت ملی فوالد 
ایران نیز اظهار داشت: »نصب کوره، مدت ها به دالیل 
مختل��ف معطل مانده بود و جا دارد که از متخصصان 
داخلی که این کار بزرگ را به سرانجام رساندند تشکر 

کنم«.
فخرآبادی، مدیر مجتمع فوالد قائنات نیز در خصوص 
مشخصات فنی و کارکرد کوره نصب شده گفت: »کوره 
ق��وس الکتریکی نصب ش��ده، تامین کنن��ده ۱۴۰ تن 
م��ذاب برای واحد ریخته گری بیلت اس��ت که انتقال 
مذاب از کوره به تاندیش ها و ماشین ریخته گری بیلت 
توس��ط پاتیل و جرثقیل ذوب صورت می گیرد. نقش 
کوره قوس الکتریکی، آماده سازی مذاب با استفاده از 

آهن اسفنجی و قراضه فوالدی است.
متوس�ط��� فش�ار� ب�رق� تابلوه�ای� �س�اخت�

صنعتگ��ران توانمند یزدی توانس��تند ظرف مدت ٢۴ 
روز با ساخت تابلوهای برق فشار متوسط، بزرگ ترین 
رکورد در این زمینه را در آسیا و اروپا برجای بگذارند.

درپی تصمیم کمیته راه اندازی واحد احیای مستقیم 

مجتمع فوالد قائنات، مبنی برس��اخت هرچه سریع تر 
تجهی��زات و اقالم اساس��ی موردنیاز ای��ن مجتمع در 
رایزن��ی با س��ازندگان غرب��ی و آس��یایی، هیچکدام 
حاضرنش��دند تجهیزات مذکور را کمتر از ش��ش ماه 
تولید وتحوی��ل دهند. مدیریت واحد توانمندس��ازی 
و بومی س��ازی ش��رکت ملی فوالد ای��ران با همکاری 
مدیری��ت مجتم��ع فوالد قاین��ات درمذاک��ره با چند 
شرکت ایرانی برای ساخت این تجهیزات موفق شدند 
یک ش��رکت تولیدتابلوهای برق در یزد راشناسایی و 

قرارداد الزم را منعقد نمایند.
شرکت ایرانی س��ازنده تابلوهای برق فشار متوسط 
برخالف ش��رکت اروپایی که عمدتا مدت زمان شش 
تا هش��ت ماه را برای ساخت این تجهیزات اعالم کرده 
بودند، متعهد ش��د ظرف م��دت ٢۴ روز این تابلوها را 
ساخته وتحویل نماید تا برگ زرین دیگری به صفحات 

پرافتخارصنعت ایران افزوده شوند.
واحد�توليد�آهن�اسفنجی�افتتاح�شد��

واحد تولید آهن اسفنجی مجتمع فوالد قائنات ٢٢ 
اسفندماه با حضور علیرضا رشیدی، سرپرست شرکت 
ملی فوالد ایران افتتاح و به بهره برداری و تولید رسید.

واح��د تولید آهن اس��فنجی مجتمع ف��والد قائنات 
فعالیت خود را در س��ال »جهش تولید« در حالی در 
روزهای پایانی سال آغاز کرد که ظرفیت تولید آن ٧۰ 
تن آهن اسفنجی در س��اعت عنوان شده است. واحد 
احیای مستقیم این مجتمع که تولید آهن اسفنجی را 
در دس��تور کار خود قرار داده است با صرف هزینه ای 
بالغ ب��ر ۱۰۰ میلیون یورو فعالیت خ��ود را آغاز کرد. 
گفتنی اس��ت با فعالیت این واحد صنعتی که با هدف 
تامین بخش��ی از نی��از داخلی خ��وراک کارخانه های 
فوالدس��ازی و نی��ز زنجیره کامل تولید افتتاح ش��ده 
اس��ت، به طور متوسط برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم 

و ۴ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.

رکوردی ديگر در مجتمع فوالد قائنات
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ناصر�بزرگمهر-�مدیر�مسئول�موسسه�مطبوعاتی�صمت��
    
به نام او که هرچه بخواهد همان می شود.

 شنبه آخر امسال، مثل بخشی از زندگی بالتکلیف است.
شنبه آخر سال، قبل از ظهر سال ۱٣٩٩ است.

شنبه آخر سال، بعدازظهر سال ۱۴۰۰ شروع شده است.
شنبه آخر سال، ساعت ۱٣ و ٧ دقیقه و ٢٨ ثانیه تخم مرغ روی سفره هفت سین 
در خیال ما چرخیده و خورشید به نقطه اعتدال بهاری در برج فلکی حمل رسیده 
و دع��ا کرده ایم که یا محول الحول و االحوال، حال ما را، حال عزیزان ما را، حال 
بس��تگان ما را، حال دوس��تان ما را، حال بیماران ما را، حال همکاران ما را، حال 
همسایگان ما را، حال همشهریان ما را، حال خوانندگان ما را، حال همه یاران ما 
را، حال مردم ما را، حال مملکت ما را، حال آب وهوا و خاک و زندگی ما را، حال 

کره زمین ما را، حال زمین و زمان ما را به بهترین احوال بگردان.
شنبه آخر سال، سال قدیمی است، سال ۱٣٩٩ است.
شنبه آخر سال، سال جدید است، سال ۱۴۰۰ است.

شنبه آخرسال، نیمه های دو سیب است.
سال جدید در سال قدیم متولد می شود.

شنبه است، 
اول هفته است، 

اول ماه است، 
اول سال است، 

اول قرن است، 
اول بهار است.
سال گاو است.

سالی که گذشت، سال موش بود، سال عجیبی بود.
سالی که گذشت، مثل سال های قحطی، مثل سال طاعون، مثل سال وبا، سال 

کرونا بود. 
سالی که گذشت، سال امید نبود، بیشتر به سال های ناامیدی شبیه بود.

سالی که گذشت، در میان آسمان و زمین طی شد.
سالی که گذشت، زندگی نه سیاه بود و نه سفید، خاکستری خاکستری بود.

سالی که گذشت، تالشی برای زنده بودن بود و در هیچ کجای آن، تدبیر راهی 
نداشت.

سالی که گذشت، هرچه بود گذشت.
سالی که گذشت را باید کنار گذاشت و از ذهن شست.

پرونده سالی که گذشت را باید بست، خوبی ها و بدی هایش را تجربه آینده کرد 
و از روی آن گذش��ت، کامی��ون حمل زباله را بای��د از ذهن دور کرد و به روزهای 

بهتر، به افق دورتر، به آینده روشن تر دل بست.
به روایتی تا چند روز دیگر، هفته آینده آخرین سال قرن چهاردهم آغاز می شود 

و یا به روایتی دیگر قرن پانزدهم هجری آغاز می شود.
ش��اید هم شما این یادداشت را در روزهای سال جدید بخوانید، و نوروز بر شما 
فرخنده گذشته باشد و از برکت آفتاب ۱۴۰۰ روشنایی بسیار بر شما تابیده باشد.
باید باور کنیم که با همه سیاهی های ذهن، سیاهی های دل، سیاهی های جیب، 

سالی که گذشت 
و سالی که می آيد
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س��یاهی های روزگار سیاست و مدیریت و اقتصاد، هرصبح نشانه رفتن شب سیاه 
ظلمانی اس��ت، خورش��ید طلوع می کند تا بگوید تاریکی ماندنی نیست، گردش 

افالک و نظم خداوندی در همین رفتن ها و آمدن ها تعریف می شود.
من هیچ اعتقادی به این نمادهای ساخته ش��ده ذهن ها در موش و گاو و پلنگ 
و نهنگ و اژدها و مار و اس��ب و گوس��فند و خوک و میمون و مرغ و خروس و 
سگ و گربه ندارم. اما وقتی دیگری باور دارد، به ذهن او احترام می گذارم، بنا بر 
اعتقادات دیرینه مشرق زمینیان، بر هرسال عالمت حیوانی حاکم است که سال 

از رفتارهای آن تاثیر می پذیرد.
سالی که گذشت، ظاهراً سال آقا موشه بود که حیوانی متجاوز، مهاجم و بی قرار 
است که حریم و حرمت نمی شناسد. موش نماد همان ضرب المثل قدیمی است 
که دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد و ناظر بر این موضوع اس��ت که باید 
مواظب فضولی های بیجای آقا موش��ه می بودیم، در باورها آمده که س��ال موش 
سال پول های ناامن است. موش کوچولو به سیاست و تجارت عالقه مند است، اما 
موجودی احساس��اتی و دالل صفت است و نماد بی برکتی است، سال موش، سال 

وام و قرض گرفتن ها بود.
سالی که می آید، ظاهراً سال گاو است و گاو نماد خودداری، متانت، کم رویی و 
انضباط است. می گویند گاو برخالف باور عمومی، حیوان هوشیاری است که این 
هوش را پش��ت چهره ساده اش مخفی می کند، او به راحتی می تواند اعتماد قلبی 

دیگران را به خود جلب کند.
می نویسند که گاو موجودی اندیشمند است، تنهایی را دوست دارد، هدفش را 
با پش��تکار تعقیب می کند، اگر خشمش برانگیخته شود، افراطی و متعصب است 

و بهتر اس��ت زیاد سر به سرش نگذارید، خودش را در میدان های گاوبازی نشان 
داده است، یک دنده و لجوج و نافرمان است، اما با مهربانی می توان شیرش را هم 
دوشید، اما اگر کسی پایش را در کفش او بکند، آن روی گاوی اش باال می آید و 

دیگر کسی جلودارش نیست.
گاوها از متجدد ش��دن و نوگرایی دوری می کنند و خودکامه و زورگو هستند. 
گاو از تجارت دوری می کند و برای کشاورزی خلق شده است. گاو کله شق است 
اما اهل کار و س��ختی هم اس��ت و در مش��اغلی که ارتباطات زیادی الزم دارد، 

به دلیل خوی تنهایی، ممکن است مشکل به وجود آورد.
اما در سال گاو مردم باید به اعتقاد طالع بینی چینی ها، بیشتر به فکر سالمتی 

خود باشند و به کودکان و بستگان خود نیز توجه بیشتری نشان دهند.
اگر همه آنچه گفته اند یک باور غلط باش��د، اما در این اوضاع واحوال کرونایی، 
حتماً باید بیش��تر مواظب ویروس بدذات چینی کرونا باش��یم تا سالمتی مردم و 

خودمان حفظ شود.
به هرحال اگر از روی تفنن و طنز هم به این نمادها بنگریم، چیزی از باورهای 

جمعی مردم کم نخواهد شد.
 من فقط می توانم آرزو کنم که در سال موش و گاو و ببر و اژدها و هر حیوان 
دیگری، جهان رنگ صلح را به خود ببیند و ملت و مملکت ما، در آرامش روزگار 
بگذرانند و تنگناها برطرف ش��ود و روزهای بهتر و لحظات ش��ادتر برای یکایک 

مردم ما فراهم آید.

 آمین



کارنام��ه�سال��1۳۹۹از�نگاه�کارشناس��ان؛

سالـی که گذشـت
آماره�ای اقتصادی گویای همه چیز هس�تند. 
گوی�ی ب�ه نمایندگ�ی از تم�ام ارکان جامع�ه 
برمی خیزند و رازهایی را برمال می سازند که زبان 
سیاست گذاران، مس�ئوالن و حتی کارشناسان 
از گفت�ن آنه�ا قاص�ر اس�ت. وی�روس کرونا با 
تبدیل ش�دن به یك وی�روس همه گیر جهانی، 
پیامدهای اقتصاد بس�یاری داشت و تقریبا همه 
کش�ورهای دنی�ا از آن متاثر ش�ده اند؛ بنابراین 
انتظ�ار می رود اقتص�اد جهانی س�ال 2۰2۰ را با 
ی�ك رک�ود قابل توجه س�پری کرده باش�د. در 
این میان، ایران نیز مانند بس�یاری از کش�ورها 

درگی�ر ای�ن همه گی�ری جهانی ش�ده و در 
نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناش�ی 

از آن رن�ج می برد. در وضعیتی 

که رکود، گرانی، فس�اد، بیکاری و کاهش سطح 
رفاه اجتماعی به دنبال فشار تحریم ها به باالترین 
س�طوح خود رس�یدند، به ناگاه اقتص�اد ایران با 
بح�ران جدیدی مواجه ش�د؛ بحران�ی که نه تنها 
ایران بلک�ه کل جهان را در ش�وك آمدنش فرو 
برد؛ بحرانی که با ش�یوع گون�ه جدیدی ویروس 
از چین آغاز ش�د و رفته رفته به تمام کشورهای 
جهان رسید و خیلی زود تمام معادالت اقتصادی 
کش�ورها را به ه�م زد. ویروس تاج�دار اقتصاد 
ایران را با رکود تورمی همراه کرد و نااطمینانی از 

ش�رایط آین�ده، ابع�اد مش�کالت را پیچیده تر 
کرد. اقتصاد ایران در نیمه نخس�ت س�ال 1399 
بی ثباتی قابل مالحظه ای را تجربه کرد که در کنار 
مش�کالت بلندمدت تا حد زیادی ناشی از تداوم 
و تش�دید تحریم ه�ای بین المللی، ق�رار گرفتن 
در لیس�ت سیاه FATF، ش�یوع بیماری کرونا و 
نااطمینانی ناش�ی از انتخاب�ات ایاالت متحده در 
آب�ان  بود، ام�ا انتخابات آبان امری�کا و ورود جو 
بایدن به کاخ س�فید تا حدی این روند را اصالح 
ک�رد. با این هم�ه اقتصاد ایران س�ال ناآرامی را 
پشت س�ر گذاش�ت.  در این ویژه نامه به بررسی 
ابع�اد مختل�ف اقتص�اد ایران در س�ال 
1399 پرداختی�م و پرون�ده یك 

سال دیگر را بستیم.

34
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مازی�ار�بيگل�و�-�دبي�ر�انجمن�س�ازندگان���
قطعات�و�مجموعه�های�خودرو�کشور

 س��ال ٩٩ را قطعه سازان کشور در حالی  شروع 
کردن��د که بزرگ ترین مش��کل آنها تخصیص ارز 
بود. به این ترتیب با تخصیص نیافتن ارز موردنیاز، 
مواداولیه و قطعات منفصله وارد شده در گمرکات 
کش��ور دپو ش��دند. در ای��ن زمان س��امانه های 
تخصیص ارز بس��ته بودند و همین موضوع باعث 
شده بود تا قطعه سازان با مشکل بسیاری روبه رو 

باشند.
فض��ای پرابه��ام دیگ��ر، افزای��ش بس��یار نرخ 
مواداولیه تولید داخل بود. از این رو هنوز مشخص 
نبود که خودروسازان برای اصالح قیمت قطعات 
چه برنامه ای دارند. بنابراین ۶ ماه نخست سال به 

درگیری های ارزی و قیمتی گذشت.
انجمن، جلسات بسیاری با نهادها و سازمان های 
مختل��ف ازجمله مقام عالی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، بانک مرک��زی و ... داش��ت که نتایج 
خوبی برای قطعه س��ازان به دس��ت آمد؛ از جمله 
آنکه خودروسازان باید هر ٣ ماه یک بار بر مبنای 
قیم��ت ارز میانگین، قرارداده��ا را اصالح کنند. 
درحال حاضر تا ٨۰ درصد قراردادها اصالح ش��ده 
است. از سوی دیگر س��ازوکارهایی اتخاذ شد که 
بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تامین کند. از مرداد 
با جلس��ات هفتگی که با نهاده��ای پولی و ارزی 

کشور داشتیم وضعیت بهبود پیدا کرد.
همچنی��ن امس��ال کمبود نقدینگ��ی همچون 
س��نوات گذش��ته هم وجود داش��ت و همچنان 
قطعه س��ازان نس��بت به عدم پرداخ��ت به موقع 
مطالبات ش��ان مشکل داش��تند و این موضوع تا 

پایان سال ادامه داشت.
انجمن مس��ائل را با جدیت پیگی��ری کرد و با 
جلسات متعددی که با دو مدیرعامل ایران خودرو 
و س��ایپا داش��ت س��ازوکارهای جدید پیدا ش��د 
از جمل��ه این س��ازوکار خرید دین ب��ود. برخی 
قطعه سازان مطالبات خود را بدین ترتیب دریافت 

کردند و این موضوع کمک زیادی به تولید کرد.
روزهای پایانی نیمه اول س��ال اولین جلس��ات 
برای انتش��ار اوراق گام برگزار شد و درحال حاضر 
که در پایان س��ال ق��رار داریم برخی از مس��ائل 
فنی آن هنوز باقی مانده اس��ت. دو خودروس��از 
ب��زرگ اعتبار موردنیاز خود را از طریق اوراق گام 
دریاف��ت کردند. پیگیر هس��تیم از طریق وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت از س��ال ۱۴۰۰ بتوانیم 
سازوکارهایی گذاشته شود که قطعه سازان بتوانند 
هر چه زودتر به مطالبات خود دست پیدا کنند. 

س��ال ٩٩ هر دو خودروساز یک محصول جدید 
ارائه دادند؛ ش��اهین س��ایپا و ت��ارا ایران خودرو. 
زنجیره تامین در این شرایط بسیار سخت تحریم، 
زحمت ه��ای زیادی برای خودروس��ازی کش��ور 

کش��یدند. درحال حاضر دو خ��ودرو جدید آماده 
پالک گذاری هس��تند. برای نخستین بار بود که 
صنعت خودرو در شرایط تحریم توانست با تکیه 
بر توان قطعه سازی داخل دو خودرو جدید تولید 

و به سبد محصوالت خود اضافه کند.
آخرین مس��ئله میزه��ای خودکفای��ی بود که 
تع��داد زی��ادی از آنها برگزار و قطعات س��فارش 
شده تولید و به ثمر رس��ید. تقریبا ۴۰۰ میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی با این داخلی س��ازی انجام 
شد. همچنین قطعه سازان در پایان سال در حال 
آماده کردن خود هس��تند تا در فروردین ۱۴۰۰ 
پنجمین میز تخصصی صنعت خودرو برگزار شود 

که عایدی ارزی زیادی دارد.
بزرگ ترین دس��تاورد این بود که زنجیره تامین 
و قطعه س��ازان در اوج تحریم و سختی های سال 
٩٩ توانس��تند افزایش ۶۰ درص��دی تیراژ تولید 
خودرو را رقم بزنند. این موفقیت سبب شد تولید 
بخش صنعت هم از روند منفی خارج ش��ود. این 
مس��ئله هم مرهون زحمات و تالش های نخست، 
زنجیره تامین و قطعه سازان کشور و در ادامه هم 

خودروسازان بود.
سال آینده هم، تمرکز روی چند اولویت اساسی 
خواهد بود؛ نخست حل مشکل ارزی با پیگیری از 
سازمان های ارزی و پولی است که با خودروسازان 
در این ب��اره در حال مذاکره هس��تیم. بخش��ی از 
مسائل مالی قرار است با انتشار اوراق گام از سوی 
انجم��ن پیگیری ش��ود.اولویت دوم افزایش تیراژ 
تولید دو خودرو جدید اس��ت که امسال با تولید 
پایینی آغاز ش��د تا از حجم نارضایتی که در بازار 
وجود دارد کاس��ته ش��ود. در کنار این دو اولویت 
مولفه های ارتقا کیف��ی قطعات نیز از موضوعاتی 

است که با جدیت دنبال خواهد شد.

دستاوردهای 
قطعه سازی 
در سال 99

آدرس :تهران- شهرك غرب، میدان صنعت، خیابان خوردین،
 نرسیده به بلوار دریا، انتهای کوچه توحید یکم، نبش 21 متری گلها، پالك 3 ، طبقه 5

www.iapma.ir :وب سایت
   info@iampa.ir :ای�می��ل

شماره تماس:  ۰21-86195۰79 
۰21-86195۰29                      

شماره فکس: ۰21-8857411۰
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س��ال ٩٩ همان طور  که انتظار می رفت سالی دشوار بود. در تحلیل کنونی، 
نوس��انات یک ساله شاخص های کالن اقتصاد ازجمله نرخ تورم،  مسکن، سکه 

و دالر )به عنوان ارز مرجع( را بررسی کرده ایم.
دستيابی�به�وعده�آقای�رئيس،�کاری�بس�دشوار�است��

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که از شاخص قیمت ها در کشور اعالم 
کرد از ارقام بس��یار باالیی برای نرخ تورم خبر داد؛ براساس این گزارش تورم 
س��االنه در حالی تا پایان بهمن به ٣۴.٢ درصد رسیده که نرخ تورم نقطه ای 
بیش از ۴٨ درصد است و نرخ تورم برای خوراکی ها به مراتب از میانگین تورم 
ساالنه و نقطه ای پیشی گرفته است. به گزارش  براساس این آمار، در واقع از 
ابتدای امسال و برمبنای نرخ تورم ماهانه مشخص بود که دستیابی به وعده 
رئیس کل بانک مرکزی کاری بس دشوار است. کسری بودجه بیش از ۱٣۰ 
هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته موجب شده بود باز هم استقراض 
از بانک ها در دس��تور قرار بگیرد. این در حالی است که چنین سیاستی یک 
اقدام انبس��اطی در شرایط تورمی محسوب می شود زیرا با افزایش پایه پولی 
از طریق افزایش نقدینگی، پول پر قدرت را وارد چرخه اقتصاد می کند. مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی برآورد می کند که از هر ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی کس��ری بودجه که از این طریق جبران می شود ٢ درصد بر نرخ تورم 

اضافه خواهد شد.
 به این ترتیب، در حالی که اقتصاد ایران درگیر یک رکود ش��دید اس��ت و 
تقاضا برای کاالهای بادوام کاهش جدی پیدا کرده، به دلیل کس��ری بودجه 
دولت نرخ تورم همچنان رو به افزایش رفته و برای س��ومین س��ال پی در پی 
نرخ افزایش قیمت ها به بیش از ٣۰ درصد  رسیده است. باید توجه داشت که 

با وجود اینکه در ۴٧ سال گذشته همواره اقتصاد ایران با تورم شتابان )یعنی 
تورم دو رقمی( مواجه بوده اما فقط در ٧ س��ال آن نرخ تورم به بیش از ٣۰ 
درصد رسیده که ٣ سال آن در ٣ سال اخیر رخ داد. در این میان در کل این 
دوران هم تنها ٢ بار نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد گذش��ته؛ یک بار در سال ٧۴ 
و بار دیگر هم در س��ال ٩٨. به این ترتیب، در ٣ س��ال گذش��ته نرخ تورم به 
شکلی بی سابقه افزایش یافته است. حتی اگر نرخ تورم در اسفند ماه افزایش 
نیابد، که تقریبا بعید است، مجموع تورم ٣ سال گذشته بیش از ۱۰۶ درصد 
ش��ده اس��ت. در کل دهه ٩۰ برای ۵ سال و در سال های ٩۱، ٩٢، ٩٧، ٩٨ و 
٩٩ بیش از ٣۰ درصد بوده اس��ت. از ای��ن رو، در حالی که در دهه ۵۰، ۶۰ و 
٨۰ تورم بیش از ٣۰ درصد در کشور تجربه نشده بود و در دهه ٧۰ هم تنها 
در ٢ س��ال ٧٣ و ٧۴ چنین ارقامی به  دس��ت آمد، در نیمی از دهه ٩۰ تورم 

به این رقم رسید.
البته باید مدنظر داشت که در سال های ٩۵ و ٩۶ هم برای نخستین بار پس 
از انقالب در ٢ سال پی در پی نرخ تورم تک رقمی شد. اما به نظر می رسد این 
رکورد هم نتواند عملکرد ضعیف و تاریخی اقتصاد کش��ور در دهه آخر قرن 

چهاردهم را توجیه کند. 
در  س��ال جاری هم در حال��ی نرخ تورم میانگین تا پای��ان بهمن  به ٢.٣۴ 
درصد رس��یده که کمترین تورم ماهانه به دی ماه تعل��ق دارد. این در حالی 
اس��ت که در مهرماه نرخ تورم به ٧ درصد رس��یده بود که باالترین نرخ تورم 
ماهانه در تمام ماه های پس از سال ٩٧ را پس از مهرماه ٩٧ از آن خود کرده 
است. در مهر ٩٧ نرخ تورم ماهانه به رقم عجیب ٧.۱ درصد رسیده بود. نکته 
این است که کل تورم کشور در سال ٩۶ تنها ٩.۶ درصد بود اما با گذشت ٧ 

سال رکـوردهـا

نوسانات�یک�ساله�شاخص�های�کالن�اقتصاد�زیر�ذره�بين
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ماه از سال ٩٧ نرخ تورم یک ماه به بیش از ٧ درصد رسید.
باید توجه داشت که اگر در یک سال مداوم هر ماه نرخ تورم ٧ درصد باشد، 
در پایان سال نرخ تورم بیش از ٩۰ درصد خواهد بود. حتی نرخ تورم دی ماه 
که ۱.٨ درصد بود هم )کمترین تورم ماهانه س��ال ٩٩( اگر در همه ماه های 

سال تکرار می شد باز هم به نرخ تورم حدود ٢۰ درصدی برسیم.
به این ترتیب، همان طور که از آمار مشخص است نرخ تورم در همه ماه های 
امس��ال باال بوده اما ش��تاب تورمی در ماه های تیر تا آب��ان  بیش از هر زمان 
دیگری بود. در این ۵ ماه مجموع نرخ تورم به بیش از ٢۵ رس��ید حال آنکه 
در ۶ ماه دیگر مجموع نرخ تورم به ۱٢.٩ درصد رس��ید. بنابراین بیش��ترین 
فش��ار تورمی امسال به ماه های تابستان و ٢ ماه نخست پاییز باز می گردد. با 
پی��روزی جو بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده به تدریج از 
فش��ار تورمی در کشور کاسته ش��د اما در هر حال هنوز شاخص قیمت ها با 
شتاب زیادی رو به جلو حرکت کردند. گرچه پس از آبان ماه و مشخص شدن 
نتایج انتخابات امریکا از ش��تاب میانگین تورمی کاسته شد اما همچنان نرخ 
تورم برای خوراکی ها باالتر از نرخ میانگین بود به نحوی که نرخ تورم نقطه ای 
خوراکی ها حدود ٢۰ درصد بیش از تورم عمومی تمام کاالها و خدمات شد.

رکورد�شکنی�دالر�روی��۳۲هزار�تومان��
امس��ال در حالی آغاز شد که نرخ هر دالر امریکا در روز نخستین سال ۱۴ 
ه��زار و ٩۰٣ تومان بود. نرخ دالر تقریبا از نیمه دوم س��ال ٩۶ روند فزاینده 
قیمتی خود را آغاز کرد. در آن سال نرخ دالر در ابتدای سال ٣ هزار و ٧۴٨ 
تومان بود اما نوس��انات به تدریج از ارزش پول ملی به نحوی کاست که برای 
نخس��تین بار در این سال نرخ هر دالر امریکا وارد کانال ۴۰۰۰ تومانی شد و 
سرانجام در پایان سال با نرخ ۴٢۵۰ تومانی سال را به پایان رساند. در سال 
٩٧ و پس از اینکه ترامپ در اردیبهش��ت ماه اع��الم کرد دولت مطبوعش تا 

آبان م��اه دوباره تحریم ها را علیه ایران برقرار خواهد کرد، نوس��انات ارزی به 
اوج خود رس��ید. در این سال باالترین نرخ دالری که به ثبت رسید ۱۵ هزار 

و ۶٧ تومان بود.
در س��ال ٩٨ با اینکه باالترین نرخ تورم ایران در سال های پس از انقالب و 
بعد از س��ال ٧۴ با نرخ ۴۱ درصدی به  دست آمد، اما بازار ارز تب  و تاب سال 

٩٧ را نداشت. در این سال نرخ هر دالر امریکا در ارزان ترین حالت خود ۱۱ 
هزار و ۱۵۵ تومان و در گران ترین حالت ۱۵ هزار و ٧۵٧ تومان شد. پس در 
قیاس با سال ٩٧ و ٩٩ وضعیت نرخ ارز در سال ٩٨ از ثبات نسبی بیشتری 
برخوردار بود. با این همه از آنجا که اثرات تورمی تضعیف ارزش پول ملی با 
تاخیر خود را در ش��اخص قیمت ها نشان می دهند، افزایش قیمت ها در این 

سال، هم از سال ٩٧ و هم از ٩٨ بیشتر بود. 
در س��ال ٩٩ اما وضعیت باز هم دگرگون ش��د. در این س��ال کمترین نرخ 
دالر ۱۴ هزار و ٩۰٣ تومان بود و باال نرخ به ثبت رس��یده برای آن ٣۱ هزار 
و ٨۵۶ توم��ان بود. به این ترتیب، نوس��انی بی��ش از ۱۰۰ درصد در بازار ارز 
کش��ور حاکم بود. این ش��رایط با نزدیک شدن به انتخابات امریکا و به ویژه تا 
زمان��ی که خبرها از پیش بودن ترامپ بود، به روند افزایش��ی خود ادامه داد 
اما پس از شکس��ت ترامپ تا حدودی بازار آرام گرفت. به هر حال در س��ال 
ج��اری باالترین نرخ تاریخ دالر امریکا به ثبت رس��ید. باالترین نرخ دالر در 
سال جاری در روز ٢۶ مهر به  دست آمد. نرخ هر دالر امریکا در حالی ابتدای 
مرداد ماه از مرز ٢۰ هزار تومان گذشت که ٢ ماه بعد کانال ٣۰ هزار تومانی 
را هم رد کرده بود و به رکوردی نزدیک به ٣٢ هزار تومان رسید. پس از این 
تاریخ به تدریج از روند فزاینده قیمت ها کاس��ته شد تا اینکه هم اکنون حدود 

٢۵ هزار تومان است. 
بررس��ی آمار نرخ دالر در طول امس��ال نشان می دهد روند فزاینده کاهش 
ارزش پول ملی از ابتدای س��ال تا ٢٧ مهر به ش��کل یکنواخت و مداوم ادامه 
یاف��ت. البت��ه پس از ٢٧ مهر نرخ ها تعدیل ش��د و به تدری��ج روند کاهش تا 
بهمن ماه ادامه داش��ت. البته این رویه هم دوامی نداش��ت و در روزهای اخیر 
اندکی نرخ ها به سمت باال تعدیل شدند. با توجه به افزایش همیشگی تقاضا 
برای ارز در ماه های آخر س��ال، به نظر می رس��د ای��ن افزایش اخیر چندان 
تعجب برانگیز نباشد و حتی در شرایط کرونا هم همچنان متقاضیان مسافرت 

در کشور آن قدر هستند که بتوانند بر نرخ ارز اثرگذار باشند.
به این ترتیب، نوس��انات حدود ۱٧ هزار تومانی نرخ دالر در س��ال جاری 

بیشترین نوسان ریالی بوده که نرخ ارز در ایران داشته است. 
با توجه به اینکه پیش بینی می ش��ود در ادامه مذاکراتی میان ایران و غرب 
شکل خواهد گرفت و احتمال کاهش تحریم از سوی کاخ سفید وجود دارد، 
انتظار می رود بازار در س��ال آینده نوسان کمتری داشته باشد و شرایط برای 

یک ثبات نسبی فراهم باشد.
نوسان��۳1۲درصدی�سکه�یک�گرمی��

نرخ سکه گرمی و گرم طالی ۱٨ عیار نیز در ادامه تضعیف ارزش ریال در 
س��ال جاری نوسانات فراوانی داشتند و رکوردهای زیادی هم باقی گذاشتند. 
س��ال در حالی آغاز ش��د که نرخ هر سکه یک گرمی ٩٨۰ هزار تومان بود و 
ارزش ه��ر گرم طالی ۱٨ عی��ار نیز ۶۰٢ هزار و ۶۰۰ توم��ان بود. از تیرماه 
به تدری��ج تورم در این بخش ش��کلی فزاینده به خود گرفت و تقریبا تا پایان 
مهر به باالترین نرخ خود رس��ید. در این بخش هم با کم شدن تنش ها میان 
ای��ران و امریکا وضعیت بازار تا حدودی بهبود پیدا کرد و آرامش نس��بی بر 

بازار طال حاکم شد.
در حالی س��که یک گرم��ی با قیمت ٩٨۰ هزار تومانی س��ال خود را آغاز 
کرد که در گران ترین روز س��ال، یعنی در ٢٧ مهر قیمت آن از ٣ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان نیز بیش��تر ش��د. به این ترتیب، قیمت هر سکه یک گرمی 
در طول امس��ال نوسانی ٣۱٢ درصدی داش��ت. این سطح از نوسان حتی از 
نوس��ان نرخ دالر هم که در بهترین حالت اندکی از ۱۰۰ درصد بیش��تر شد 

هم بیشتر است. 
در آغاز فروردین امس��ال نرخ هر س��که یک گرمی ٩٨۰ هزار تومان بود و 
ی��ک ماه بعد نرخ آن ۱۰ هزار تومان نیز ارزان تر ش��د. اما از خرداد به تدریج  
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عزم تورمی نرخ س��که نیز جزم شد و در آغاز خرداد نرخ هر سکه یک گرمی 
به ی��ک میلیون و ٨۰ هزار تومان افزایش یافت. یک ماه بعد ش��تاب تورمی 
ش��دت گرفت تا در آغاز مرداد نرخ به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برس��د. 
در فاصله آغاز مرداد تا آغاز شهریور ٩۰ هزار تومان دیگر بر ارزش سکه یک 
گرمی افزوده شد. در آغاز مهر قیمت سکه وارد کانال ٢ میلیون تومانی شده 
بود. در این ماه تورم قیمتی تا آنجا پیش رفت که نرخ سکه یک گرمی حتی 

وارد کانال ٣ میلیون تومانی هم بشود.
 به هر حال پس از مدتی از تب و تاب قیمتی در بازارها کاس��ته ش��د و در 
اول آبان پس از ۴ روز تداوم کاهش قیمت، نرخ هر سکه گرمی به ٢ میلیون 
و ٧۰۰ هزار تومان رس��ید. در اول آذر ماه قیمت هر س��که یک گرمی به ٢ 
میلی��ون و ۵۰۵ هزار تومان رس��ید و یک ماه بعد باز ه��م ۱٨۵ هزار تومان 

ارزان تر شد تا قیمت آن به ٢ میلیون ٣٢۰ هزار تومان برسد. 
آغ��از بهمن همزمان ش��د با ن��رخ ٢ میلیون و ٢۰۰ ه��زار تومانی برای هر 
س��که یک گرمی. در آغاز اسفند  نیز قیمت هر سکه یک گرمی به ٢ میلیون 
و ۴۵۰ هزار تومان رسید. باید توجه داشت در شرایط تورمی از آنجا که نرخ 
س��که تمام بهار آزادی یا نیم سکه به شدت باال می رود، متقاضیان خرد بازار 
به س��مت س��که یک گرمی که قاعدتا ارزان تر است می روند. به همین دلیل 
شتاب تورمی در آن می تواند به مراتب بیش از انواع مسکوکات دیگر باشد. 

سکه یک گرمی با نرخ ۶۰٢ هزار و ۶۰۰ تومانی وارد سال ٩٩ شد. پس از 
گذشت یک ماه نرخ هر گرم سکه طالی ۱٨ عیار با افزایش ٩ هزار تومانی به 

۶۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
 در آغاز خرداد شدت تورم باالتر رفت و از این رو، نرخ هر گرم طال با ورود 
به کانال ٧۰۰ هزار تومانی به ٧٣۶ هزار و ٧۰۰ تومان رس��ید. در فاصله یک 
ماه تا تیرماه ش��رایط به گونه ای رقم خورد که در روز اول تابستان ٩٩ کانال 
٨۰۰ ه��زار تومانی هم فتح ش��د تا قیمت هر گرم ط��الی ۱٨ عیار به ٨۰٢ 
هزار و ٧۰۰ تومان برس��د. روند فزاینده قیمتی باز هم ادامه یافت و در مرداد 
م��اه با ورود به کانال ٩۰۰ ه��زار تومانی ارزش گرم طال به ٩۶۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان برس��د. در آغاز ش��هریور باز هم کانال باالتری پیموده شد و قیمت به 
ی��ک میلیون و ۴٩ هزار و ۱۰۰ تومان رس��ید. در مهرماه کانال عوض کردن 
شدتی چندبرابر پیدا کرد به نحوی که در فاصله میان شهریور تا مهر نرخ طال 
کانال های متعددی را طی کرد تا روز آغاز مدارس در کش��ور ارزش هر گرم 

طالی ۱٨ عیار به یک میلیون و ٢٣۵ هزار و ۶۰۰ تومان برسد.
 در روز ٢۴ مهر امسال نرخ طال به باالترین نرخ خود رسید تا هر گرم آن با 
نرخ یک میلیون و ۴٩۴ هزار و ۴۰۰ تومان در میان مشتریان و فروشندگان 
خرید و فروش شود. در اول آبان و اول آذر ماه به ترتیب نرخ هر گرم طالی 
۱٨ عی��ار ی��ک میلی��ون و ٣۵۶ ه��زار و ٨۰۰ تومان و ی��ک میلیون و ۱۴۰ 
هزار تومان اعالم ش��د تا روند فزاینده قیمتی به این ترتیب متوقف شود. در 
نخس��تین روز زمستان قیمت هر گرم طالی ۱٨ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ 
هزار و ٢۰۰ تومان رس��ید و در اول بهمن قیمت آن ٩٩٢ هزار و٣۰۰ تومان 
اعالم ش��د. در آغاز اسفند دوباره نرخ هر گرم طالی ۱٨ عیار وارد کانال یک 

میلیون تومانی ش��ده و به این ترتیب با نرخ یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ٨۰۰ 
تومان به فروش رفت.

افزایش��۲۶۶درصدی�نرخ�سکه�طرح�جدید��
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در حالی در آغاز امسال ۶ 
میلیون و ٢٨ هزار تومان بود که پس از نوسانات فراوان سال ٩٧ کمتر کسی 
انتظار افزایش ش��تابان نرخ را در سال جاری داشت. اما کاهش ارزش برابری 
ریال و دالر خبر از کاهش قدرت پول ملی می داد و این کاهش ارزش خود را 
در نرخ برابری با دیگر کاالها و به ویژه طال با سرعت زیادی نشان خواهد داد. 

نوسان نرخ طال در سال ٩٩ افزون بر ٢۶۶ درصد بود. 

در آغاز اردیبهش��ت نرخ هر س��که طال تمام بهار آزادی طرح جدید اندکی 
افزایش یافت اما تا آغاز خرداد وارد کانال ٧ میلیون تومانی شد و به ارزش ٧ 
میلیون و ۴٢۶ هزار تومان دست به دس��ت شد. در آغاز تیر نرخ آن وارد کانال 
٨ میلیونی شد و در حد فاصل تیر تا مرداد کانال ٩ و ۱۰ میلیونی را هم رد 
کرد. تا آغاز مهر رکوردش��کنی سکه همچنان ادامه یافت و بر این اساس نرخ 
هر س��که طال به ۱٣ میلیون و ٢٩۰ هزار تومان رسید. روند فزاینده افزایش 
ن��رخ ت��ا آنجا ادامه یافت که در ٢۴ مهرماه نرخ هر س��که طالی طرح جدید 
به ۱۶ میلیون و ٨۶ هزار تومان رس��ید. پس از این روند کاهشی آغاز شد. تا 
اینکه در آغاز بهمن ماه هر سکه طرح جدید با ارزش ۱۰ میلیون و ٢٨٨ هزار 
تومان دست به دست شد. در آغاز اسفند اندکی قیمت ها افزایشی شد تا ارزش 

هر سکه تمام بهار آزادی به ۱۱ میلیون و ۵۱٨ هزار تومان رسید.
تورم��۹٧درصدی�مسکن��

براس��اس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه مس��کن در 
بهمن امسال به رقم ٩٧.٢ درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت 
ب��ه دی ماه نیز تورم این بخش ٣.٧ درصد بوده و به این ترتیب نرخ میانگین 
هر مترمربع واحد مس��کونی در تهران و در بهمن ٩٩ به ٢٨ میلیون و ٣٨٩ 
هزار و ۱۰۰ تومان رس��یده است. یک س��ال قبل در بهمن ٩٨ میانگین نرخ 
مس��کن در تهران به ازای هر متر مربع ۱۴ میلیون و ٣٩٧ هزار تومان که در 
عرض یک س��ال نزدیک به ٢ برابر افزایش یافته اس��ت. این در حالی که نرخ 
مس��کن در ابتدای سال ٩۶ به ازای هر مترمربع حدود ۴ میلیون تومان بود. 

همچنین نرخ اجاره مسکن افزایش ٣٢ درصدی داشته است.
 با توجه به عقب ماندگی نرخ اجاره بها از نرخ مس��کن، انتظار می رود حتی 
اگر نرخ تورم مسکن هم کنترل شود تا مدتی پیامدهای تورمی آن در بخش 

اجاره بها ادامه داشته باشد.
ای��ن افزایش ن��رخ البته به رکودی بزرگ دامن زد ب��ه نحوی که در بهمن 
امس��ال نس��بت بهمن ٩٨ کاهش ٧۰ درصدی را تجربه ک��رد. در بهمن ٩٨ 
مجموع��ه معامالت ملک در س��طح تهران ۱٣ هزار و ٢۶۴ م��ورد بود اما در 
بهمن امس��ال این رقم کاهشی چش��مگیر پیدا کرد تا در نهایت به ٣ هزار و 

٩۱٧ معامله برسد.
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ایدرو با ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صنعتی 
کشور با رویکردهای توس��عه فناوری و دانش فنی، 
توسعه مدیریت در صنعت، توسعه سرمایه گذاری های 
صنعتی و نوس��ازی و بهسازی صنایع؛ ضمن اجرای 
طرح های بزرگ، س��رمایه گذاری مستقیم  با هدف 
توس��عه زمینه های اولویت دار صنایع هدف را با نگاه 

کالن انجام می دهد.
ایدرو از نیم قرن پیش آغازگر توس��عه صنعتی در 
کشور بوده و با توسعه زیرساخت های صنعتی سهم 

بسزایی در تولید ناخالص ملی داشته است.
امسال همزمان با پنجاه و چهارمین سال فعالیت 
این س��ازمان، انعطاف پذیری و چابکی در انطباق با 
ش��رایط روز صنعت، و تولید کش��ور یکی از الزامات 
مهم مدنظر ایدرو به عنوان پرتجربه ترین س��ازمان 

توسعه ای کشور است.
عمق�ساخت�داخل�و�تامين�مالی�پایدار��

از برنامه های این س��ازمان در سال جاری می توان 
ب��ه  تکمیل طرح ها و پروژه ه��ای نیمه تمام، تعمیق 
ساخت داخل و تامین مالی پایدار از برنامه های ایدرو 
در راس��تای تحقق جهش تولی��د نام برد، همچنین 
اجرایی شدن اولویت های ابالغی جایگزینی واردات 
در طرح های تولید پارچه چادر مشکی، تولید گوشی 
تلفن همراه، تولید موتورس��یکلت برقی و تولید تایر 
سنگین را از دیگر برنامه ایدرو در سال جاری عنوان 

کرد.
ای��ن س��ازمان درحال حاض��ر ٣۴ ط��رح و پروژه 
را در دس��ت اج��را دارد. از ای��ن تع��داد، ٢۵ طرح 
س��رمایه گذاری، ی��ک ط��رح در ح��وزه پیمانکاری 
عمومی، ٢ مورد مدیریت طرح و ۶ مورد پروژه های 
جهش تولید اس��ت. همچنین پروژه یابی در مناطق 
مح��روم و کمتر برخوردار را یک��ی دیگر از اقدامات 

سازمان گسترش است.
ضم��ن اینک��ه ای��درو در ۱٢ اس��تان ٣٩ ط��رح 
اولوی��ت دار را شناس��ایی کرده و ب��رای همکاری با 
بخش خصوصی در خصوص شناسایی سرمایه گذار 
فراخوان عمومی داده اس��ت. ارزش س��رمایه گذاری 
ای��ن طرح ها ۱٩٣ ه��زار میلیارد ریال براورد ش��ده 
اس��ت که سبب اش��تغالزایی مس��تقیم ۵۶۰۰ نفر 

خواهد شد.
ط��رح تکمیل مجمت��ع صنعتی اس��فراین، واحد 
بی��و اتانول س��وختی کرمانش��اه، ط��رح تولید بیو 
ایمپلنت ه��ای ال��و گرافت در تهران و کرمانش��اه و 

طرح تولید فیلتر ه��ای تصفیه آب در ایالم از جمله 
طرح های هستند که امسال به بهره داری می رسند.

گام�بلن�د�ای�درو�در�تکمي�ل�ف�از��14پارس���
جنوبی

معاون وزیر صمت و سرپرس��ت سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران در جریان بازدید از فاز ۱۴ 
پ��ارس جنوبی و در نشس��ت با مجری طرح این فاز 
تاکید کرد: »برای ایدرو به عنوان نخستین سازمان 
توس��عه ای ک��ه بیش از نی��م قرن به طور مس��تمر 
در ح��ال اج��رای طرح های عظیم و حیاتی کش��ور 
می باش��د ش��تاب بخش��ی و تکمیل این پروژه یک 

دغدغه و اولویت ملی است.
تجربه و دانش انباش��ته ای��درو در اجرای فازهای 
۱، ۶، ٧، ٨، ۱٧ و ۱٨ پ��ارس جنوب��ی یک مزیت و 
سرمایه ملی است که در سایه اعتماد وزارت نفت به 
توان متخصصن داخلی در فاز ۱۴ بیشترین تبلور و 

نمود را یافته است.«
وی اف��زود: ای��ن س��ازمان ب��ا ثب��ت رکوردهای 
افتخارآمی��ز در بخ��ش دریای��ی و س��اخت س��کو 
و س��ازه های دریای��ی ف��از ۱۴ پ��ارس جنوب��ی به 
وس��یله متخصصان داخلی توانس��ت در مقام راهبر 
کنسرسیوم س��ازندگان فاز ۱۴ نگاه و دغدغه کالن 

خود را با وزارت نفت همگام کند.
نقش�ویژه�ایدرو�در�صنعت�خودروسازی��

معاون وزی��ر صمت و رئیس هیئ��ت عامل ایدرو 
تصریح ک��رد: »علیرغم ش��دت تحریم ه��ای اخیر، 
خودروس��ازی همچنان جز، تاثیرگذارترین صنایعی 
اس��ت که توانس��ت با توجه به ظرفیت های داخلی 
کش��ور تحریم ها را به خوبی مدیریت کند.به عنوان 
بخ��ش سیاس��ت گذار و از طرف وزی��ر صمت اعالم 
می کنم که توسعه محصوالت بر پایه هم افزایی مراکز 
دانش بنیان و بخش های تولیدی برای داخلی سازی 
حداکثری قطعات، یکی از سیاس��ت های جدی این 

وزارتخانه است«.
وی همچنی��ن صنعت خودروس��ازی را در حوزه 
افزایش تولید و ارائه محصوالت آن هم در شرایط و 

تنگنای تحریم، موفق ارزیابی کرد.
صالح��ی نی��ا همچنی��ن اظه��ار ک��رد: »وزارت 
صم��ت حمایت از صنایع م��ادر و صنایع زنجیره ای 
کوچک ت��ر آنها در چارچوب برنامه ه��ای واقع بینانه 
و کیفیت مح��ور را در دس��تور کار دارد و روش های 
حمایتی را برای خودروسازان و قطعه سازان در نظر 

گرفته و آنها را همراهی می کند«.
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: »برنامه افزایش 
تولید انواع خودرو از سوی این سازمان طراحی و به 
وسیله خودروس��ازان در حال اجراست که استمرار 
این روند افزایش��ی با تعامل و پش��تیبانی نهادهای 

پولی و بانکی محقق می شود«.
محس��ن صالح��ی نیا با اش��اره به دس��تاوردهای 
مناس��ب صنعت خودروسازی در تعمیق و گسترش 
س��اخت داخ��ل قطع��ات، نقدینگی جه��ت تزریق 
ب��ه موقع به زنجی��ره تامین و قطعه س��ازان خودرو 
و اجرای طرح های توس��عه محص��ول و فناوری را 
ضرورتی کلیدی برش��مرد و افزود: »علی رغم متنوع 
بودن ش��یوه های تامین منابع مالی خودروسازی ها 
در نهایت س��هم پش��تیبانی نهادهای پولی و بانکی 
در این زمینه بس��یار اثرگذار اس��ت که با مشارکت 
موثر این حوزه ش��اهد استمرار مثبت تولید خودرو، 
افزایش عرضه ب��ه مصرف کنندگان نهایی و منطقی 
ش��دن قیمت ها در بازار و کارخانه با هدف پاسداری 

از حقوق مشتریان و تولیدکنندگان خواهیم بود«.
وی رفع کاستی های ناشی از زیان انباشته صنعت 
خ��ودرو و حف��ظ روند صع��ودی ش��مارگان تولید 
را مس��تلزم تعام��ل بیش از پی��ش بخش صنعت و 

حوزه های مالی کشور برشمرد.
مع��اون وزیر صمت همچنی��ن اقدامات طراحی و 
توسعه پلت فرم و مشترک سازی حداکثری قطعات 
در عی��ن رعایت کیفیت و تنوع مورد نظر مش��تری 
را مس��یر مناس��ب کاهش هزینه های تولید خودرو 
بیان کرد که در حال انجام است و به طور مشخص 
طراح��ی و تولید گونه های کم مصرف موتور و بهبود 
قوای محرکه هم در راستای صرفه های واحد مقیاس 
و هم در مسیر کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفی 

در ایران خودرو صورت پذیرفته است.

داخلی سازی حداکثری،
 در اولويت ايدرو
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همزمان با پایان سال ۱٣٩٩ و ورود به سال تقویمی 
جدید، بررس��ی روند توسعه و دستاوردهای اقتصادی و 
صنعتی کشور و همچنین تدوین برنامه های پیش رو در 

دستور کار بسیاری از نهادها قرار گرفته  است. 
بخ��ش مع��دن در س��ال های اخیر توانای��ی خود را 
به عن��وان پایه قابل ات��کای اقتصادی به جای نفت ثابت 
کرده و توجه به این بخش از الزامات امروز کشور است. 
در ای��ن میان غلتاندن چرخه فعالیت های معادن باری 
س��نگین بوده که سال هاست بر دوش صاحبان معادن 
و فعاالن صنایع معدنی قرار دارد. اما با پررنگ تر ش��دن 
وجه��ه معدن برای مس��ئوالن کش��ور، در س��ال اخیر 
برنامه هایی در راس��تای توسعه و گسترش بهره برداری 

مناسب از این بخش مورد توجه قرار گرفته  است. 
به همین جهت بررس��ی دستاوردهای ساالنه معدنی 
و آنچ��ه ب��ر معادن و فعاالن معدنی در یک س��ال اخیر 
گذش��ت، موض��وع گفت وگوی  با کارشناس��ان 

معدنی بوده که در ادامه می خوانید:
عل��ی معصومی، عض��و هیات مدی��ره و دبیر انجمن 
تحقیق و توس��عه صنایع و معادن درباره مباحث فعلی 
بخش  معدن کشور گفت: در این حوزه دو دسته موضوع 
قابل بحث هس��تند؛ یکی مس��ائل این بخش و دیگری 
مش��کالت آن. منظور از مش��کالت موضوعاتی اس��ت 
که امروزه کش��ور در تمامی ابعاد دچار آن ش��ده است. 

تحریم، کرونا و نوس��انات اقتصادی را می توان از دسته 
مشکالت دانس��ت. مسئله نیز به دالیل ریشه ای وجود 
موانع و مشکالت در مسیر رشد و توسعه بخش معدنی 
کش��ور اتالق می ش��ود.  وی افزود: از نظر کارشناسان، 
اصلی ترین و مهم ترین مسئله موجود در معادن کشور، 
بهره وری پایین بخش معدن اس��ت. نکته حائز اهمیت 
آن است که درباره بهره وری پایین یک بنگاه اقتصادی 
صحب��ت نمی کنیم، بلکه درباره بهره برداری کم از یک 
بخش کالن و مهم اقتصادی بحث می شود و این موضوع 

به طور ویژه قابل توجه است.
خام�فروشی�دليل�کاهش�بهره�وری��

معصوم��ی با اب��راز نارضایتی از پایین ب��ودن میزان 
بهره برداری از بخش معدن، گفت: از نظر کارشناس��ان، 
اگر از تمام توانمندی های بخش معدن اس��تفاده کنیم، 

ای��ن بخش به راحت��ی می تواند جایگزی��ن درآمدهای 
نفتی ش��ود، اما ای��ن اقدام به دلیل به��ره وری پایین از 
بخ��ش معدن تاکنون ص��ورت نگرفت��ه و همچنان بر 
درآمدهای نفتی تکی��ه داریم.وی افزود: یکی از دالیل 
مهم پایین بودن بهره وری بخش معدن را می توان نبود 
ارزش اف��زوده باال و مناس��ب برای این بخش دانس��ت. 
محص��والت معدنی عمدتا به ص��ورت خام فروخته یا با 
ارزش افزوده بسیار پایین وارد بازار می شوند. همچنین 
در بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی بعضی از حلقه ها را 
به ط��ور کل��ی نداریم. به این معنا ک��ه بعضی از صنایع 
معدن��ی باید در زنجیره ارزش افزوده ماده معدنی جای 
گیرند، این درحالی است که برخی از محصوالت معدنی 
از روی اجبار به ش��کل خام فروخته می ش��ود. می توان 
گفت ریش��ه موضوعات مطرح ش��ده، کمبود فناوری و 

همچنین بحث های مدیریتی و تولیدی است.
توليد�داخلی�فناوری�معدنی��

علی معصومی با اش��اره به لزوم اس��تفاده از فناوری 
و ن��وآوری در اقتص��اد به ویژه در بخ��ش معدن گفت: 
متاسفانه به نظر می رسد امروزه حضور فناوری در بخش 
معدن کم اس��ت و باید تصمیمات مهمی در جهت رفع 
این مش��کل اتخاذ ش��ود. از نظر کارشناس��ان و فعاالن 
معدن��ی، این فناوری های موردنیاز کش��ور از دو طریق 
قابل تامین اس��ت؛ راه نخس��ت واردات است و دیگری 

سال استارت آپی و دانش بنیان  معادن



نامه ـژه      ویـ
 نــــوروز
1   4   0   0

41

تولید. تولید فناوری به آن معناس��ت که ش��رکت های 
دانش بنیان و پژوهشگاه های مربوطه با بکارگیری علوم 
و فنون اقدام به تولید این دس��ت فناوری ها کنند. وی 
اف��زود: تا امروز بخش مع��دن از فناوری و نوآوری های 
روز بهره من��د نش��ده و به همین دلی��ل فعاالن معدنی 
نتوانسته اند محصوالت خود را با ارزش افزوده مناسبی 
به بازار عرضه کنند؛ به طوری که معادن کشور به دلیل 
شرایط نامناسب فناوری و اقتصادی، به طور میانگین با 
راندمان ٣۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند. البته 
الزم به ذکر اس��ت که در برخی از صنایع معدنی مانند 
فوالد طی سال گذشته اقدامات موثر و خوبی انجام شده 
و این فعالیت ها موجب تسهیل روند کار و رونق بیشتر 
صنعت فوالد شده اما به طور کل راندمان و ارزش افزوده 

هم در بخش معدن و هم صنایع معدنی پایین است.
ورود�استارت�آپ�ها�به�معادن��

دبیر انجمن تحقیق و توس��عه صنایع و معادن درباره 
اقدامات ش��کل گرفته در جهت توس��عه بخش معدن 
کشور توسط س��ازمان ها و نهادهای مربوطه طی سال 
اخیر گفت: امس��ال ش��یوع ویروس کرونا بس��یاری از 
کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی راه برخی 
فعالیت های اقتصادی را سد کرد. می توان گفت تحریم 
و شیوع ویروس کرونا از جمله عواملی هستند که طی 
این یک  سالی که رو به پایان است، باعث شدند فعالیت 
زیادی در راس��تای گس��ترش معادن و رفع مش��کالت 
ای��ن حوزه صورت نگیرد. با این وجود امس��ال اقدامات 
مناس��بی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در جهت توس��عه ش��رکت های دانش بنی��ان در بخش 
مع��دن ص��ورت گرف��ت. وی در ادامه افزود: امس��ال 
بس��یاری از ش��رکت های دانش بنیان وارد بخش های 
اقتصادی معادن شدند و آغاز به فعالیت کردند؛ به عنوان 
مثال یکی از ش��رکت های دانش بنیان ماده معدنی را با 
نانو ترکی��ب و محصولی جدید وارد بازار کرد؛ بنابراین 
می ت��وان گفت امس��ال عمده اقدامات توس��عه ای، در 
بخش ش��رکت های دانش بنیان بوده  اس��ت. یکی دیگر 
از اقدام��ات مهم و موثر ش��کل گرفته در حوزه معدن، 
ایجاد سیس��تم »تاپ« بود. معاونت آموزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سیستم تاپ را 

باهدف ایجاد رابطه بین دانش��گاه و معدن برقرار کرد تا 
فناوری های علمی وارد بخش معادن شود.

ارجحيت�مسائل�بر�مشکالت��
علی معصومی ضمن تاکید بر ارجحیت حل مس��ائل 
بر رفع مشکالت به دلیل اهمیت ریشه ای مسائل افزود: 
تا به حال برنامه هدفمندی برای توس��عه سطح فناوری 
و تکمیل زنجیره های ارزش افزوده، تدوین نشده  است. 
در گام نخس��ت باید هدف گذاری مش��خصی برای هر 
بخ��ش معدنی صورت گی��رد و طبق این هدف گذاری، 
زنجیره ارزش افزوده آن مش��خص ش��ود. همچنین در 
ادامه اقداماتی در جهت باال بردن س��طح زنجیره ارزش 
اف��زوده و تکمیل حلقه های مفق��وده آن صورت گیرد. 
قس��مت مهم بعدی و تکمیل کننده این بخش، تحقیق 
و توسعه فناوری است، چراکه در صورت نبود این بخش 
پ��س از ورود فناوری به معدن و تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده، در سال های آتی به مسائل و مشکالت امروزی 
باز خواهیم گش��ت. ظرفیت حل هر ٣ مورد گفته شده 
در کشور ما وجود دارد و تنها باید زیرساخت های الزم 
ب��رای راه اندازی این قس��مت ها )هدف گذاری، تعیین 
زنجی��ره ارزش افزوده و تحقیق و توس��عه فناوری( در 

بخش معدن کشور در نظر گرفته  شود.
ل�زوم�بررس�ی�س�االنه�عملکرده�ا�براس�اس���

اهداف�برنامه
محمدرض��ا بهرام��ن، رئی��س خانه مع��دن ایران در 
گفت وگو با  در بررسی عملکرد یک  سال گذشته 
بخش معدن گفت: برای بررس��ی این مهم باید دید چه 
اندازه از برنامه های هدف گذاری ش��ده، عملیاتی شده و 
تاثیر آن طرح در هر بخش به چه شکل بوده  است. عالوه 

بر آن با بررس��ی س��االنه عملکرد حوزه معدن می توان 
در صورت وجود نقص یا س��هل انگاری، به رفع مش��کل 
پرداخت و نباید ش��ناخت این گونه دس��ت اندازها را به 
چند س��ال بعد موکول کرد. در این صورت بدون ش��ک 
توس��عه کش��ور به ویژه بخش معدنی از سرعت بیشتری 
برخوردار خواهد ش��د. رئیس خانه معدن ایران با تاکید 
بر اینکه امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم توسعه 
ب��ود ب��ه وضعیت معادن در تحقق اهداف برنامه شش��م 
توسعه اشاره  کرد و گفت: امروزه اهمیت معادن و جایگاه 
این بخش در کش��ور ما پررنگ تر ش��ده  اس��ت. در سالی 
که گذش��ت برنامه شش��م توسعه آخرین روزهای خود 
را سپری کرده و الزم است در پایان این برنامه بررسی 
شود چه میزان از این برنامه تحقق یافته  است. به عقیده 
م��ن بخش معدن ب��ر خالف اغلب بخش های اقتصادی 
و صنعتی کش��ور، در اجرای برنامه شش��م توسعه کشور 
شرایط تقریبا مناسبی داشته و سهم قابل قبولی از برنامه 
یادش��ده در این بخش مهم اقتصادی کش��ور عملیاتی 
شده است؛ هرچند این پیشرفت ها در حوزه اکتشافات 
معدن��ی نب��وده و غالبا در صنایع معدنی و ارزش افزوده 
شاهد عملیاتی شدن بخشی از برنامه ششم توسعه کشور 
بوده ایم؛ به ویژه در س��ال گذش��ته شرایط مناسبی برای 
صنایع فوالدی و گسترش آنها مهیا شد. البته باید یادآور 
شد در سال گذشته شیوع ویروس کرونا و تحریم، روند 
امور معدنی کشور مانند واردات ماشین آالت و تجهیزات 
معدنی را مختل کرد. همچنین برنامه های جامع توسعه 
تدوین ش��ده متناس��ب با ظرفیت باالی معادن نبوده و 
انتظار می رود در برنامه های آتی از بخش معدنی کشور 

بهره برداری مناسب تری انجام شود.
سخن�پایانی...��

سالی که بر کشور گذشت، سال سختی بود و به عقیده 
کارشناس��ان اهمیت اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای 
غیرنفتی و سرمایه های ملی و معدنی بیش از پیش نمایان 
شد. ارزش بخش معدن کشور و ظرفیت آن برای تولید و 
جذب سرمایه های بین المللی بر کسی پوشیده نیست؛ 
از همین رو انتظار می رود با تدوین برنامه هایی هدفمند 
در سال آتی، شاهد روند درخشان بخش معدن و صنایع 

معدنی در کشور باشیم. 
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با ش��روع همه گیری ویروس کرونا در دنیا یکی 
از دغدغه ه��ای اصلی مردم تامین مواد ش��وینده 
و ضدعفونی کنن��ده ب��ود. در بیش��تر کش��ورها 
قفس��ه های مربوط به این محصوالت به س��رعت 
خالی ش��د و وضعیت به ش��کل بح��ران درآمد. 
اما در کش��ور ما وضعیت به گون��ه ای دیگر رقم 
خورد. شرکت های تولیدکننده مواد بهداشتی در 
آس��تانه نوروز ۱٣٩٩ با حداکثر ظرفیت مشغول 
تولید محصوالت ش��وینده ش��دند و بس��یاری از 
ش��رکت های تولیدکننده محصوالت آرایشی نیز 
با تغییر مس��یر خط تولید خ��ود، اقدام به تولید 
محلل های ضدعفونی کننده کردند و نیاز کش��ور 
برطرف ش��د. جالب اینکه می��زان این فعالیت ها 
به حدی بود که در ماه های بعد دس��ت اندرکاران 
حت��ی از ام��کان ص��ادرات مازاد مصرف کش��ور 
س��خن به میان آوردند. اما ب��ا توجه به تحریم ها 
و دش��واری واردات م��واد اولی��ه، افزایش تولید 
ب��ه تدریج موجب کاه��ش ذخیره اس��تراتژیک 
انبارهای کش��ور و نگرانی تولیدکنندگان و گالیه 
آنها از روند ترخیص مواد اولیه شد. اما حاال پس 
از گذش��ت این ماه ها و در آس��تانه سال ۱۴۰۰ 
وضعیت فرآورده های آرایشی و بهداشتی چگونه 
است؟! بدون شک بخش��ی زیادی از کم و کیف 
چش��م انداز کش��ور در ای��ن حوزه در گ��رو رفع 

مشکالت و موانع کنونی است.
داروس��از،  بقای��ی  ارتب��اط محم��د  ای��ن  در 
تولیدکنن��ده و مش��اور اداره کل فرآورده ه��ای 
آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو اعالم 
کرد: »تحریم های اقتصادی و مش��کالت مربوط 
به آن مربوط به یکی دو س��ال اخیر نیس��ت و ما 
همواره در طول این سال ها در حوزه های مختلف 
تجاری با تحریم های گوناگون ابرقدرت ها مواجه 
بوده ایم. بنابرای��ن فعاالن حوزه این موضوع را به 
عنوان یکی از ش��رایط فعالیت های تجاری خود 
پذیرفته اند و تالش می کنند کش��ور را در مسیر 

تولید قرار دهند و موانع را بردارند«. 
بقای��ی در این باره افزود: »البته خوش��بختانه 
با وجود همه مس��ائل و مشکالت فعلی در حوزه 
اقتصاد، هنوز بحران��ی در مورد تامین مواد اولیه 
در کش��ور رخ ن��داده اس��ت و واردات همچنان 

از کانال ه��ای مختل��ف ادام��ه دارد و در اختیار 
تولیدکنن��دگان قرار میگیرد ام��ا اگر این روند با 
همین س��بک و سیاق ادامه پیدا کند و نهادهای 
سیاس��ت گذار و تصمیم گیرن��ده و در راس آنه��ا 
بانک مرکزی و س��ازمان گمرک کش��ور در این 
باره تس��هیالتی را در نظ��ر نگیرند، به طور حتم 
در آینده با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد و 
تولید محصوالت بهداشتی و آرایشی تحت تاثیر 

قرار خواهد گرفت«.
از�وضعيت�ترکيه�درس�بگيریم��

و  آرایش��ی  فرآورده ه��ای  کل  اداره  مش��اور 
بهداش��تی س��ازمان غ��ذا و دارو درب��اره ل��زوم 
الگوپذی��ری سیاس��ت های تج��اری و اقتصادی 
کشور از تجربه های کشورهای دیگر عنوان کرد: 
»نکت��ه ای که م��ا در این چند س��ال همواره هم 
به صاحبان صنعت و هم دس��ت اندرکاران وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت تذک��ر داده و میدهیم 
این اس��ت که برای اتخاذ تصمیمات درس��ت، به 
وضعیت کشور ترکیه در این صنعت توجه کنند. 
وی گفت: »ترکیه به عنوان یکی از کش��ورهای 
موفق در زمین��ه تولید محصوالت بهداش��تی و 
آرایشی در س��ال های اخیر با تحریم های جزئی 
مواجه بوده است اما درحال حاضر مشکالت بسیار 

جدی ای را تجربه می کند.
 این کش��ور به رغ��م اینک��ه از تولیدکنندگان 
قدرتمند در این حوزه اس��ت و بازارهای مطلوبی 
را نیز در اختیار دارد ولی به دلیل اینکه همزمان 
با توس��عه ش��رکت های تولیدکننده و برندینگ، 
س��رمایه گذاری های الزم و مناس��ب برای تولید 
مواد اولی��ه این صنعت را در کش��ور خود انجام 
نداده، درحال حاضر دچار مشکالت اساسی شده  

است«.
بقایی در این مورد تصریح کرد: »باید ترکیه را 
به عنوان یک مس��یر آزموده شده در نظر بگیریم 
و در مس��یر اش��تباه قدم نگذاریم. اما متاس��فانه 
می بینیم که ب��ه دلیل نبودن ی��ک برنامه ریزی 
جامع و مدون درباره صنایع بهداش��تی و آرایشی 
در کش��ور و فراهم نشدن زیرس��اخت های الزم 
برای تولید مواد اولیه این صنعت، باز هم در این 

سال ها اقدام موثری انجام نشده است«.

همچنان�نيازمند�واردات�هستيم��
بقایی همچنین درباره میزان وابستگی کشور به 
واردات افزود: »درحال حاضر شاید تنها در برخی 
موارد در حوزه مواد شوینده توان تولید این مواد 
اولی��ه را یافته ایم اما همچن��ان میتوان گفت که 
درحال حاض��ر تقریبا ٩٩ درصد ب��ه واردات مواد 
اولیه و تولیدات کشورهای دیگر وابسته هستیم«.
وی در ادامه اظهار داش��ت: »در یک سال اخیر 
اقدامات��ی انج��ام گرفته اس��ت ولی آنه��ا نیز در 
بهترین حال��ت تامین کننده تنها حدود ۵ درصد 
از نیازهای تولید محصوالت ش��وینده، بهداشتی 
و آرایش��ی خواهد بود و نمی تواند تاثیر زیادی بر 

خودکفایی کشور در این زمینه داشته باشد«.
مشاور اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
س��ازمان غذا و دارو تاکید کرد: »تحریم ها وجود 
داشته باشند یا نه، در هر حال ما دیر یا زود باید در 
زمینه تولید مواد اولیه در کش��ور اقدام کنیم تا به 
عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت 
شوینده، بهداشتی و آرایش��ی در منطقه، بتوانیم 
مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را در کشور تولید 
کنی��م و در کنار آن نیم نگاهی نیز به صادرات این 
مواد به بازار ۱۴٨۰ میلیونی کشورهای این حوزه 
داش��ته باش��یم. البته هدف نهایی ما نباید تولید 
مواد اولیه باش��د بلکه باید با تقویت زیرساخت ها 
به تولید محصول نهایی و تامین بازارهای داخلی 
و خارجی توجه ویژه داش��ته باشیم و تالش هایی 
جدی در زمینه بازاریابی و برندینگ داشته باشیم. 
ع��الوه بر این تولیدکنندگان ما باید توجه ویژه ای 
به بس��ته بندی کاالها که نقش مهمی در ضریب 
نف��وذ آن در بازارهای مختل��ف داخلی و خارجی 

دارد داشته باشند«. 
قاچاق�نه�ولی�تقلب�چرا��

بقای��ی در بخش دیگری از صحبت های خود با 
اش��اره به موضوع قاچاق فرآورده های بهداشتی و 
آرایش��ی عنوان کرد: »طبیعی اس��ت اگر کاالیی 
اصل باش��د و ف��ردی قصد قاچاق آن را داش��ته 
باش��د، با توج��ه به افزایش قیم��ت ارز و کاهش 
ارزش پ��ول مل��ی، ای��ن کار به هی��چ وجه برای 
قاچاقچی، فروش��نده و مصرف کنن��ده به صرفه 

نخواهد بود«.

مشاور�اداره�کل�فرآورده�های�آرایشی�و�بهداشتی�سازمان�غذا�و�دارو:

تقلب بدتر از قاچاق
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وی ضم��ن تفکیک دو مقول��ه قاچاق و قاچاق 
کاالی تقلبی گفت: »ما در حال حاضر از رویارویی 
با مبحث کاالی قاچاق دور ش��ده ایم و بیش��تر با 
تولید کاالهای زیرپله ای و تقلبی مواجه هستیم 
زی��را محصوالتی که با ن��ام برندهای خارجی در 
بازاره��ای داخلی دیده می ش��وند، در اکثر موارد 
تقلبی هستند. این موضوع بازار خاکستری ای را 
در حوزه محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی ایجاد 
کرده اس��ت که عالوه بر تضعیف حوزه تولید در 
کش��ور، س��المت مصرف کنندگان را نیز با خطر 
مواجه می کنند. این محصوالت به دلیل اینکه در 
داخل کشور تولید می شوند چندان تحت نظارت 

ستاد قاچاق کاال و ارز نیستند«.
و  آرایش��ی  فرآورده ه��ای  کل  اداره  مش��اور 
بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو مبارزه با این نوع 
تخلف را دش��وار عنوان کرد و گف��ت: »به دلیل 
رواج و همه گیری بازارهای مجازی و فروش این 
اجن��اس از طریق ش��بکه های اجتماعی، کنترل 
تولید و عرضه این محصوالت تقلبی بسیار دشوار 
اس��ت و عرضه کنن��دگان و تولیدکنن��دگان این 

کاالها به راحتی قابل شناسایی نیستند«.
وی در عین حال تصریح کرد: »اما اگر بخواهیم 
چاره ای ب��رای جلوگی��ری از ورود این کاالها به 
بازارهای داخلی بیابیم، تنها راه موجود، حمایت 
از تولید کاالی داخلی اس��ت ک��ه تحت نظارت 
ارگان های ذی ربط و بارعایت اس��تانداردها اقدام 
ب��ه این کار می کنند. منظور از حمایت تنها این 
نیس��ت که مناب��ع مالی در اختی��ار تولید کننده 
ق��رار گیرد. اگرچه تامین مناب��ع مالی نیز نوعی 
حمایت تلقی می شود ولی در کنار آن، نهادهای 
باالدستی باید در روند تولید تسهیل گری کنند«.

بقای��ی در این زمینه تاکید ک��رد: »وضعیت و 
کیفیت و اس��تاندارد محصوالت تولید داخل در 
حوزه آرایش��ی و بهداشتی در سطح قابل قبولی 
ق��رار دارد و می ت��وان با ات��کا به ای��ن کیفیت، 
مصرف کنن��دگان را ب��ه س��مت مص��رف ای��ن 
فرآورده ها س��وق داد اما در عین حال باید برنامه 
های��ی را برای خارج کردن محصوالت تقلبی که 
با نام برنده��ای خارجی به مصرف کنندگان ارائه 

می شود نیز تدوین کرد«.
خودتحریمی�بالی�بزرگتری�است��

و  آرایش��ی  فرآورده ه��ای  کل  اداره  مش��اور 
بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو در بخش دیگری 
از صحبت ه��ای خود عنوان ک��رد: »در هر حال 
ت��ا روزی ک��ه خودکفای��ی در تولید م��واد اولیه 
حاصل ش��ود، تحریم ها و س��ایر عوامل بازدارنده 
واردات م��واد اولیه، اتفاقاتی اس��ت که در طول 
این سال ها با آنها مواجه خواهیم بود و مسئوالن 
دس��ت اندرکار در نهادهای مختلف باید همه این 

م��وارد را در نظر بگیرند ت��ا بتوانیم با تمهیدات 
مناسب در شرایط فعلی به تولید ادامه دهیم. ما 
با وج��ود تمام تحریم های خارجی همچنان قادر 
به واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان هستیم 
اما باید بتوانیم خودتحریمی ها و مشکالت داخلی 
در ح��وزه تجارت را نیز برط��رف کنیم. تا امروز 
با مش��کالت فراوانی در گمرک ب��رای واردات و 
ترخی��ص مواد اولیه تولید مواجه بوده ایم که این 
مشکالت بیشتر به دلیل تصمیمات بانک مرکزی 
و سیاس��ت های انقباضی ارزی بوده  اس��ت. یکی 
از مش��کالت بزرگ داخلی م��ا در دوران تحریم 
این است که در حوزه تامین مواد اولیه و واردات 
جامعی��ت تصمیم گیری وجود ن��دارد و تعامالت 

بین سازمانی سازنده، کمتر دیده می شود«. 
ک��ه  می بینی��م  »همچن��ان  اف��زود:  وی 
دس��تورالعمل ها از ه��م منفک هس��تند و حتی 
گاهی با یکدیگر تناقص دارند. تطابق دادن همه 
این دس��تورالعمل ها و مصوب��ات موازی، تکراری 
و متناق��ض در گمرک و اعم��ال نظر ارگان های 
مختلف، همواره زمان بر و فرسایش��ی است. زیان 
این اتالف وق��ت در نهایت ب��رای تولیدکنندای 
خواهد بود که مجبور اس��ت خ��ط تولید خود را 
تا رس��یدن مواد اولیه متوقف کند. البته در نگاه 
کلی ت��ر، زیان اقتص��ادی را برای کل کش��ور به 

همراه دارد«.
مشاور اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو همچنین یادآور شد: »حقیقت 
این اس��ت که متاسفانه ساختار اداری موجود در 
کشور ما به هیچ وجه تولیدمحور نبوده و نیست 
و معموال در این س��ال ها به صورت تمام و کمال 
در اختیار واردات محصول نهایی بوده است و ما 
هرگز یک سیستم جامع برای واردات مواد اولیه 
نداش��ته ایم. با چنین ساختاری چطور می توانیم 
به جهش تولید که مس��ئله کلیدی امروز اقتصاد 
ماست و بارها بر آن تاکید شده دست پیدا کنیم 

و چط��ور می توانی��م آن را ن��ه فقط به 
صورت شعار، که به صورت یک 

هدف قابل دست یابی 
پیگیری کنیم؟!«. 

ای��ن  در  بقای��ی 
ب��اره تصری��ح ک��رد: 

تولیدکنن��ده  »وقت��ی 
گاه��ی ح��دود ۵ تا ۶ ماه 
در چرخه تخصیص ارز تا 
ترخیص م��واد اولیه مورد 
نی��از خط تولی��د خود از 
گم��رک معط��ل می ماند 
چطور می توان��د با تولید 
حداکث��ری، به��ره وری را 

در تولید ایجاد کند و به توس��عه اقتصادی کشور 
کمک کند؟«.

توليد�ما�نياز�به�هماهنگی�دارد��
وی در م��ورد ل��زوم ایج��اد یکپارچگ��ی در 
سیاستگذاری های واردات و مشکالت موجود در 
ای��ن بخش نیز گفت: »در این س��ال ها نهادهای 
مختلف دخیل در حوزه واردات همواره به صورت 
جزی��ره ای عم��ل کرده اند و متاس��فانه هریک از 
آنه��ا تولیدکنن��ده و واردات تولی��د را به عنوان 
تامین کننده بخش��ی از نیازهای مالی سیس��تم 
خود  می بینند و هیچ توجهی به این نکته ندارند 
که تولیدکننده برای ترخی��ص مواد اولیه ای که 
تامین آن با فراز و نشیب ها و دشواری های بسیار 
ف��راوان روب��ه رو بوده چه رنج هایی را پشت س��ر 

گذاشته است«. 
بقای��ی عنوان ک��رد: »تولید کننده م��ا پس از 
پش��ت سر گذاش��تن دش��واری های تحریم های 
اقتص��ادی ت��ازه با هفت خوان مش��کالت داخلی 
از جمله تخصیص و تامین ارز روبه رو می ش��ود. 
این وضعی��ت را به هیچ وجه نمیتوان حمایت از 
تولید یا مدیریت جهادی در جهش تولید نامید و 
هیچ همخوانی با اقتصاد مقاومتی و جهش تولید 
ن��دارد. ضمن اینکه نمی توان تقصیر آن را نیز به 

گردن تحریم های خارجی انداخت«.
وی در پایان گفت: »در هر حال تولیدکنندگان 
ما با تمام س��ختی های موج��ود در عرصه تولید 
همچنان س��عی می کنند تا چراغ تولید را روشن 
نگاه دارند و وجود ای��ن موانع فقط باعث از بین 
رفتن وقت و انگیزه تولید کننده میشوند؛ و به نظر 
می رسد در شرایطی که باید تالش هرچه بیشتر 
در راس��تای افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی 
در این حوزه انجام ش��ود با تصمیمات نامناسب، 
مناب��ع موجود خود را نیز در هزار توی مقررات و 

قوانین دست و پاگیر معطل می کنیم«.
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سال ٩٩، سال درگیری و چالش مدیریت های شهری 
در کل ای��ران با مس��ئله کرونا و مش��کالت اقتصادی 
بود. اما ش��هرداری اصفهان در این دوران توانس��ت با 
همدلی شورای اسالمی شهر، تالش مدیران، کارکنان، 
متخصصان و کارگران شریف، نه تنها بر مشکالت فائق 
آید بلکه اتفاقات خوبی را برای شهر و شهروندان رقم 
بزند. در این ش��رایط، قطار عمران از حرکت نایستاد و 
حتی با ش��تاب بیشتری به پیش رفت. در این گزارش 

به برخی از این اتفاقات می پردازیم.
برنامه�های�»هر�یکش�نبه،�یک�افتتاح«�توجه�به���

همه�مناطق�و�محالت�شهر�
حاال دیگر، هر یکش��نبه یک افتتاح، عنوان شناخته 
ش��ده و امیدبخش��ی برای مردم اصفهان است. مردم 
این عنوان را در س��طح شهر، بنرها، رس��انه ها، رادیو 
و تلویزی��ون، فضای مجازی و ... دیده و ش��نیده اند و 
البت��ه نم��ود و مصداق عینی آن را ه��م در محالت و 
مناطق خود شاهد بوده اند. در سال ٩٩ »هر یکشنبه، 
ی��ک افتتاح« صدها پروژه کوچ��ک و بزرگ خدماتی، 
عمرانی، فرهنگی، ورزش��ی، اقتصادی و اجتماعی و ... 
را به مردم مناطق ۱۵ گانه تقدیم کرد. از افتتاح اولین 
مرکز توانمندس��ازی بانوان در یکی از مناطق محروم 
با حض��ور دکتر ابتکار گرفته تا تجهیز و توس��عه ٢۰ 
ورزش��گاه در مناطق مختلف ش��هر؛ ازجمله ورزشگاه 
س��هراب در منطقه کم برخوردار اصفهان یعنی منطقه 
۱۴، از افتتاح فرهنگسرای تخصصی کودک تا خیابانی 
در منطقه ۱٢ که ٢۰ سال مطالبه مردم بود. از افتتاح 
مجموعه گردش��گری گیاهان گرمسیری در باغ گل ها 
تا افتت��اح پروژه بزرگ نمایش��گاه بین المللی اصفهان 
و ...، از ورود ماش��ین آالت جدی��د خدمات ش��هری و 
عمران��ی، پروژه های گردش��گری مانند پ��روژه مرمت 
شده حمام ش��اهزاده ها، موضوعات فرهنگی، مذهبی 
مانن��د پروژه های س��اماندهی و مرم��ت تخت فوالد، 
افتت��اح مجموعه ه��ای فرهنگی مانند فرهنگس��رای 
اس��تاد مظاهری در منطق��ه ۱٢، پروژه های مربوط به 
شهر هوشمند مانند ارائه خدمات الکترونیک سازمان 
تاکس��یرانی و پروژه اصکیف، این ها تنوع موضوعات و 
رس��یدگی مدیریت ش��هری به همه نیازهای شهر به 

صورت همه جانبه را نشان می دهد.   
خيابان�ه�ای��� آفت�اب،� پ�ل� از� بهره�ب�رداری�

آسمان�و�تابان�
بهره ب��رداری از پروژه بزرگ پل آفتاب و خیابان های 

تابان و آس��مان از سوی شهرداری اصفهان، از اتفاقات 
خوب و امیدبخش به ویژه برای شهروندان مناطق ۱۰، 

۱۴ و ٧ اصفهان بود.  
ای��ن پروژه ه��ا مطالبه چندس��اله ش��هروندان چند 
منطق��ه اصفهان بود و با احداث آنه��ا به دلیل حذف 
تردد خودروهای س��نگین و کامیون ها از داخل شهر، 
س��االنه جان ده ها ش��هروند از تصادف نجات می یابد. 
تقاطع آفتاب در محل تقاطع بزرگراه شهید اردستانی 
با حلقه حفاظتی اس��ت که شامل پلی بتنی با حدود 
پنج هزار مترمربع مس��احت است و چهار رمپ و لوپ 

را در برمی گیرد.   
کاهش آلودگی هوا و ترافیک، تس��هیل دسترسی ها 
به ویژه دسترسی به فرودگاه اصفهان و افزایش ایمنی 
تردد شهروندان زینبیه، خیابان بعثت، میدان جوان و 

...، از دیگر مزایای احداث این پروژه هاست. 
همچنین خیابان تابان، مسیر اتصال به رینگ چهارم 
را شامل می شود که دارای ٩۰۰ متر طول و ٧۶ تا ٣۶ 
متر عرض اس��ت. با احداث خیابان های تابان، آسمان 
و پل آفتاب زمان سفر ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرد که 
از نظر کارشناس��ان این میزان کاهش تاثیرات زیادی 
در کاهش مصرف س��وخت و در نتیج��ه آلودگی هوا 

خواهد داشت. 
تحقق��8۵درصدی�بودجه�۹۹،�بودجه��۹هزار���

ميلياردی�سال��1400
درحالیکه در س��ال ٩٨، شهرداری اصفهان با پشت 
سر گذاشتن همه مشکالت اقتصادی که بخش زیادی 

از آن ناش��ی از رکود حاکم بر کشور بود و توانسته بود 
٩۱ درصد از بودجه چهار هزار و یکصد میلیارد تومانی 
س��ال ٩٨ را محق��ق کند، رقم بودجه س��ال ٩٩ را به 

شش هزار میلیارد تومان افزایش داد.  
تحقق بودجه سال جاری شهرداری به ٨۵ درصد تا 
بهمن ماه رس��ید و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی 
از فروش تراکم در شهرداری با وصول در سال ۱۴۰۰ 
تحق��ق بودجه را ب��ه نزدیک ب��ه ۱۰۰ درصد خواهد 

رساند.  
ب��ا توجه به الیح��ه درآمدهای پایدار که از س��وی 
شهرداری در ش��ورای اسالمی شهر به تصویب رسید، 
تنوع درآمدهای ش��هرداری در سال ٩٩ شکل تازه ای 
ب��ه خود گرفت و با افزای��ش تمرکز بر جذب درآمد با 
س��رمایه گذاری و اجرای مشارکتی طرح ها که کارکرد 
کاهش هزینه برای ش��هر دارد، توجه شهرداری برای 
چارچوب اقتصاد ش��هر معطوف به کاهش درآمدهای 
ناش��ی از ف��روش تراک��م جلب ش��د؛ در این راس��تا 
ش��هرداری در الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ کاهش ۴۰ 
درص��دی این ن��وع درآمد را نس��بت به گذش��ته در 

ردیف های بودجه پیش بینی کرد.  
ش��هرداری با ابزار رایزنی و چانه زنی توانسته بخش 
قابل توجهی از منابع درآمدی حاصل از سرمایه گذاری 
و نیز عدم اتکا به تراکم فروشی را در الیه های مختلف 
بودجه ٩ ه��زار میلیارد تومان��ی ۱۴۰۰ ایجاد کند تا 
خزانه ش��هر ب��ا چالش تحقق ت��وازن منابع و مصارف 

روبرو نشود.

اتفاقات�مهمی�که�شهرداری�اصفهان�در�سال��۹۹رقم�زد؛

تداوم امید در نصف جهان 
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همس��ویی بودج��ه ۱۴۰۰ به عن��وان اولین بودجه 
برنام��ه راهب��ردی ۱۴۰۵ ب��ا اه��داف ای��ن برنامه به 
عنوان سندباالدس��تی اصفهان که ن��گاه بلند مدت به 
روند توس��عه و توازن امکانات در ش��هر دارد، از دیگر 

ویژگی های بودجه ۱۴۰۰ است. 
دریافت�نش�ان�کاندیداتوری�ش�هر�دوستدار���

کودک��
شهرداری اصفهان در سال ٩٩ به عنوان اولین شهر 
ایران نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را طی 
مراس��می با حضور نماینده یونیس��ف، مدیران وزارت 
کش��ور، وزارت امور خارجه و مدیران استانی و شهری 
دریافت کرد تا به صورت رس��می به ش��بکه شهرهای 

دوستدار کودک جهان، بپیوندد.  
بهره�برداری�از�شهرک�نمایشگاهی�اصفهان����

تا دو س��ال گذش��ته تنها هفت قرارداد برای اجرای 
پروژه نمایش��گاه بزرگ اصفهان منعقد شده بود اما در 
این دوره تعداد قراردادها به ٩٣ مورد افزایش یافت تا 
روند اجرای طرح را تس��ریع کند. طی یک و نیم سال 
از آغ��از مجدد اجرای طرح ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه 
شد و فاز نخست نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال 
٩٩ در اختی��ار فعاالن صنعت نمایش��گاهی کش��ور و 
شهروندان قرار گرفت تا در شرایط کرونایی، حمایت از 
بخش تولید، کارآفرینی و توسعه اشتغال محقق شود.  
نمایش��گاه ب��زرگ اصفه��ان ب��ه لح��اظ موقعیت 
جغرافیایی در امتداد س��الن اجالس س��ران، مجاورت 
ف��رودگاه اصفه��ان و در رینگ چهارم ترافیکی ش��هر 
قرار گرفته اس��ت و فضای س��بز و طراحی این پروژه 
به گونه ای برنامه ریزی ش��ده اس��ت که سبب حضور 
چندین س��اعته ش��هروندان و بازدیدکنندگان در این 
مکان ش��ود. بهره برداری از فاز نخس��ت سایت جدید 
نمایش��گاهی اصفه��ان، ۱۶ هزار مت��ر مربع به فضای 

سرپوشیده نمایشگاهی استاندارد کشور افزود.  
افتتاح�س�الن�گلس�تان�ش�هدا،�تحقق�آرزوی���

چهل�ساله��
قدرت ال��ه نوروزی، ش��هردار اصفهان گفته اس��ت: 
»س��الن گلستان ش��هدا در مجاورت گلستان شهدای 
اصفهان برای خدمت رس��انی بهتر ب��ه خانواده معظم 
شهدا، جانبازان و ایثارگران توسط شهرداری اصفهان 
احداث شده است. شهرداری در روزهای سخت اجازه 
توقف این پ��روژه را نداد و این پ��روژه که آرزوی ۴۰ 
ساله مردم بوده، همزمان با سالگرد شهادت بسیاری از 
شهیدان سرافراز دفاع مقدس به بهره برداری می رسد«. 
طرح اج��رای این پروژه جزو پروژه  های مش��ارکتی 
ش��هرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و استانداری 
اصفهان بود و قرار بر این بود که با س��هم یک  س��ومی 
هریک از شرکا س��اخته شود اما در سال های اخیر به 
جز هزینه ای که بنیاد شهید برای ساخت سقف سالن 
پرداخ��ت کرد، هی��چ اعتبار دیگری از س��وی بنیاد و 

استانداری برای طرح اختصاص داده نشد. 

طوالنی  ش��دن پ��روژه منج��ر به این ش��د تا طبق 
دستور ش��هردار اصفهان، شهرداری تکمیل این طرح 
را برای احترام به خانواده ش��هدا و ایثارگران عهده دار 
ش��ود که این خارج از تعهدات اولیه بود. آزادس��ازی 
مغازه ه��ای روبه روی این طرح بعد از ٣۰ س��ال انجام 
ش��د و ش��هرداری همه توان خود را ب��ه کار گرفت تا 
این عملیات با کسب رضایت کامل از ساکنین منطقه 

انجام شود.   
مناط�ق��� پروژه�ه�ای� آغ�از� و� بهره�ب�رداری�

کمتربرخوردار��
ش��هرداری اصفهان در س��ال ٩٩ با رویکرد عدالت 
فضای��ی و توس��عه مت��وازن، پروژه ه��ا را ب��ه مناطق 
کمتربرخوردار برد. به عنوان نمونه، تبدیل منطقه ۱۵ 
به نقط��ه کانونی یکی از ابرپروژه ه��ای اصفهان یعنی 
رینگ چهارم ش��هر، عالوه بر آزادس��ازی بس��یاری از 
راه های بسته که ارتباط این منطقه با سایر نقاط شهر 
را دشوار کرده است می تواند جاذبه های سرمایه گذاری 
در ای��ن منطقه را با ایجاد ارزش افزده حاصل از اجرای 
مجموعه پروژه های رینگ چهارم به خصوص پل های 

شهید سلیمانی فراهم آورد. 
یا منطقه ۱٢ با قرار گرفتن در ورودی شهر اصفهان 
ش��اهد ورود روزانه صدها خودروی عمومی، اتوبوس و 
مینی بوس از شهرهای همجوار برای تردد در اصفهان 
است؛ این موضوع سبب ایجاد یک چالش برای منطقه 
و شهر و آن هم تردد خودروهای آالینده سایر شهرها 
در شهر اصفهان شده بود. رفع این مسئله نیاز به ایجاد 
یک پارک س��وار برای هدایت و مدیریت ترددها برای 
ورود به ش��هر اصفهان را داش��ت که منجر به ساخت 
پارک س��وار عاش��ق آباد با مس��احت ۱٧ هزار و ۵۰۰ 
مترمرب��ع و با مبلغ اجرای ۵٨ میلی��ارد ریال و مبلغ 

تملک ۴۵۰ میلیارد ریال شد. 
مرک��ز  آرم��ان،  مت��ری   ۶۰۰ خیاب��ان  اح��داث 
توانمندس��ازی بانو امامی، خیابان سازی محور اتصالی 
مح��الت عاش��ق آباد و ش��هرک مهدی��ه به ش��هرک 

امیرکبی��ر و ... از دیگ��ر طرح هایی بود که امس��ال در 
محالت کمتربرخوردار تکمیل و در اختیار شهروندان 

منطقه قرار گرفت.  
آغ�از�عملي�ات�جبه�ه�غرب�ی�خ�ط�دو�مت�رو���

اصفهان�
حف��اری ۶,۵ کیلومتری جبهه غربی خط دوم مترو 
در روزهای پایانی س��ال ٩٩ با تی بی ام ٩,۵ متری از 
اولین ایس��تگاه در جبهه غربی ایستگاه مدرس نجفی 
آغاز ش��د. ادامه مسیر بعد از خیابان مدرس نجفی، از 
هسته مرکزی ش��هر، میدان امام حسین )ع(، خیابان 
آیت اهللا طالقان��ی، خیابان صاحب روض��ات و خیابان 
کهندژ خواهد بود که از س��وی قرارگاه خاتم االنبیا در 

حال انجام است.
ای��ن بخش از پ��روژه خط دوم مت��روی اصفهان در 
همین ابتدای کار توانس��ته رکورده��ای قابل توجهی 
را به ثبت برس��اند که از آن جمل��ه می توان به حمل 
کاترهد و ش��یلد عظیم دس��تگاه تی بی ام )دس��تگاه 
حفار( به صورت یکپارچه که سبب باال بردن کیفیت و 
کاهش زمان مونتاژ دستگاه می شود، ثبت رکورد یک 
ه��زار و ۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی در عمق ٢۵ متری 
زمین طی یک شیفت کاری، انجام دمونتاژ کامل مین 
بیرینگ )دستگاه حفاری(، سیل گذاری و مونتاژ مجدد 
آن برای اولین بار توس��ط مهندس��ین و کارشناسان 

داخلی اشاره کرد.   
پيشرفت�چشمگير�ابرپروژه�ها����

برنامه ری��زی و طراحی برای آغ��از اجرای طرح های 
جدید از یک س��و و تداوم اجرای طرح های باقی مانده 
در ش��هر از س��وی دیگر، نیاز به افزای��ش توان فنی و 
مالی ش��هرداری در این دوره مدیریت شهری داشت. 
بر همین اس��اس ش��هردار اصفهان سیاست خود را بر 
تکمیل پروژه های نیمه تمام و ضروری ش��هر در سال 

آغازین شورای پنجم شهر اصفهان اعالم کرد.   
پیشرفت سالن اجالس س��ران از سال ٩۰ تا ٩۶ به 
٣٨ درصد رس��یده بود در این دوره مدیریت شهری با 
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پرداخت بدهی های قبلی پیمان��کاران،  به ٩۰ درصد 
افزای��ش یافت و اعتبار قراردادهای منعقدش��ده برای 
مرکز همایش های بین المللی ش��هر اصفهان با پیشی 
گرفتن از همه طرح های عمرانی شهر به ۶۰۰ میلیارد 

تومان افزایش یافت. 
آغاز�ساخت�خط�دوم�متروی�اصفهان��

این خط ٢٣ کیلومتری مترو توانست با شکستن 
رکوردهای حفاری مترو در ۱٩ س��ال گذش��ته به 
حف��اری ۵ و نیم کیلومتر از یک جبهه در ش��مال 
ش��رق اصفهان دس��ت پیدا کند. با آغ��از عملیات 
حفاری از بخش غربی ش��هر، سرعت اجرای کار دو 

برابر و زمان اجرا به نصف کاهش می یابد.
 براس��اس ارزیابی کارشناس��ان خط دوم متروی 
اصفه��ان می تواند س��االنه ب��ا تحق��ق ٢۵ درصد 
پیش��رفت ظرف مدت چهار سال به مرحله ساخت 
ایس��تگاه ها و حف��اری کام��ل برس��د و به دس��ت 
ریل گذاری و نواخته ش��دت ص��وت حرکت قطارها 

سپرده شود. 
مجموعه�پل�های�شهيد�سردار�سليمانی��

این پ��روژه به عنوان بخش مهم��ی از رینگ ٧٨ 
کیلومتری ش��هر اصفهان در فروردین ماه سال ٩٨ 
آغاز ش��د و با توجه به اینکه زم��ان اجرای طرح از 

س��وی مهندس��ان و کارشناس��ان عمران��ی حدود 
٢۰ م��اه تخمین و برنامه ریزی ش��ده بود، این طرح 
توانس��ت با ش��رایط ویژه پاییز ٩٨ و حاکم ش��دن 
ش��رایط کرونای��ی، با کمتری��ن انح��راف از برنامه 
زمان بندی به پیش رفته و اکنون به پیشرفت بیش 

از ٩۰ درصدی دست پیدا کند. 
اتفاقات�کالن�فرهنگی����

اما برای توس��عه نمی توان ب��دون توجه به حوزه 
فرهن��گ پیش رف��ت. در س��ال ٩٩ اتفاقات خوب 
فرهنگ��ی هم رقم خ��ورد. راهیابی کتاب های طرح 
»کالس شهر« از اصفهان به مقطع دبستان یکی از 
این اتفاقات بود. سه کتاب کار طرح »کالس شهر« 
با دریافت مجوز از س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
وزارت آموزش و پرورش در سرفصل درسی کالس 
اول دبس��تان ق��رار می گی��رد. هدف ط��رح کالس 
ش��هر، آموزش مفاهیم ش��هروندی به دانش آموزان 
در حوزه هایی مانند فرهنگ پس��ماند، حمل ونقل، 

فضای سبز و ... است.   
فعالیت طرح کالس ش��هر در دوران کرونا نه تنها 
متوقف نش��د بلکه با ش��رایط موج��ود خود را وفق 
داده، آنالی��ن ش��د و تولید محت��وای الکترونیکی، 
مولتی مدیا و نرم افزارهای تعاملی را در دس��تور کار 

قرار داد و هم اکنون در سامانه کنترل کیفیت منابع 
آموزش��ی و تربیتی مکتوب وزارت آموزش وپرورش 

نیز بارگذاری شده است. 
توان�هفت��

 این پروژه آموزش��ی برای ارائ��ه ۱۰ میلیون نفر 
ساعت مهارت  های کسب وکار به شهروندان اصفهانی 
اس��ت و تاکنون دس��تاوردهایی همچون برگزاری 
٣۰۰ ساعت محتوای آموزشی، برگزاری ٨۵ کارگاه 
تخصصی آموزشی در شش حوزه کارآفرینی، جذب 
هش��ت هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان به این پروژه، 
آم��وزش حداقل دو الی ۴۴ س��اعت ب��رای هر نفر، 
برگزاری ۵٢ رویداد آموزش��ی اع��م از همایش ها، 
سمینارها، نشست های تخصصی و .... داشته است. 

رونمایی�از�سند�صنایع�دستی��
این سند طی ٢ ماه توسط دفتر پژوهش سازمان 
فرهنگی، تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان و دفتر 
نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو - ایران در استان 
اصفهان بررس��ی و نتیجه در قالب ویرایش اول این 

سند تهیه شد. 
ویرای��ش اول س��ند بح��ران کرونا و رک��ود بازار 
صنایع دستی اصفهان؛ بررسی راهکارهای خروج از 

رکود در ۶ فصل تدوین شده است.  
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راه�اندازی�فرهنگسرای�مجازی�شهرداری���
اصفهان

 ایده راه اندازی فرهنگس��رای مجازی ش��هرداری 
اصفه��ان در دوران کرونا به واقعیت پیوس��ت تا به 
ج��ای برگزاری رویدادهای فرهنگی و تجمع مردم، 
ش��هروندان برنامه ها را از خانه ب��ه صورت مجازی 
پیگیری  کنند. در فرهنگس��رای مج��ازی تولیدات 
س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی شهرداری 
اصفه��ان در کنار فیلم های س��ینمایی مطرح دنیا 

قابل مشاهده است. 
شهروند�دیپلمات��

فراخوان ش��هرداری اصفهان برای همه ایرانیان 
کنش��گری که می توانند ب��ا ایده ها ی��ا ارتباطات 
بین المللی خ��ود در زمینه ه��ای مختلف، تقویت 
ارتباط اصفهان با ش��هرهای خواهرخوانده را رقم 
بزنند؛ ای��ن موضوع اصلی ابتکار طرح »ش��هروند 
ام��ور  و  ارتباط��ات  کل  اداره  در  دیپلم��ات« 
بین الملل ش��هرداری اصفهان اس��ت. ٢۵۰ طرح 
و ای��ده از اول دی م��اه تا آخر بهمن م��اه ٩٩ برای 
این موضوع دریافت ش��ده است؛ البته این طرح ها 
در مرحله بررس��ی اولیه و غربالگری است تا وارد 
پروس��ه داوری از س��وی نماین��دگان وزارت امور 

خارجه، مرکز پژوهش  های ش��ورای اسالمی شهر، 
دانشگاه  های اصفهان و اتاق بازرگانی شود.      

برگزاری�اولين�جشنواره�سينمایی�آنالین���
در�شرایط�کرونا�

می گفتند جش��نواره ک��ودک امس��ال را برگزار 
نکنید اما عده ای هم معتقد بودند استمرار برگزاری 
جشنواره در شرایطی که کرونا حال و هوای کودکان 
و خانواده ها را مکدر کرده بیشتر الزم است. پخش 
و داوری مجازی و آنالین س��ی و س��ومین دوره از 
جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
سبب ش��د تا هزار کودک و نوجوان فرصت محک 
زدن اندیش��ه ها و س��الیق هن��ری خ��ود در حوزه 
فیلم س��ازی و نمایش را به دست آورند و جشنواره 
سی و سوم، رویکردی جدید با عنوان اشتراک ایده 
و دغدغه ها را به فضای جش��نواره ای کش��ور اضافه 
ک��رد. این جش��نواره، اولین جش��نواره س��ینمایی 
آنالین کش��ور را رقم زد و تجربه خوبی برای دیگر 

جشنواره های کشور برای برگزاری آنالین شد.   
اتفاقات�خوب�محيط�زیستی����

اتصال کمربند س��بز اصفهان پس از ٢۰ س��ال از 
غرب ش��هر یک��ی از اتفاقات خوب محیط زیس��تی 
شهرداری اصفهان در سال ٩٩ بود. کاشت درخت در 

کمربندی سبز شهر اصفهان با احداث پارک جنگلی 
پرتو در مجاورت پاالیش��گاه، ریه تنفسی جدیدی را 
برای اصفهان مهیا می کند. با این اقدام پس از سالها 

احداث کمربند سبز اصفهان از سر گرفته شد. 
توسعه�شهر�الکترونيک����

 ش��هر با چند کلیک تدبیری بود که شهرداری 
اصفه��ان ب��رای ش��رایط کرون��ا و ب��رای کاهش 
مراجعات ش��هروندان به شهرداری پیش بینی کرد 
و آن را توس��عه داد. در همین راس��تا ش��هروندان 
 my.isfahan.ir اصفهان��ی با مراجعه ب��ه آدرس
و دریافت کد رهگیری می توانند درخواس��ت های 
خود را برای دریافت ۱۱٨ خدمت ثبت کنند تا با 

کاهش ترددها در سطح شهر روبرو باشیم.  
دیپلماسی�شهری���

 در ش��رایط کرونا، مدیران شهرداری اصفهان با 
خالقیت توانستند ارتباط با شهرهای خواهرخوانده 
را تقویت کنند. باب گفتگوهای آنالین و مجازی باز 
شد، ش��هردار اصفهان از بهمن ماه تقریباً هر هفته 
با یک س��فیر گفتگوی مجازی داش��ت. همچنین 
جلس��ات تبادل تجربیات کرونایی با چندین شهر 
و ش��هردار جهان، تشکیل ش��د و ارتباطات قوت 

گرفت.
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یک��ی از گالیه ه��ای اهال��ی تج��ارت در بخ��ش 
محص��والت کش��اورزی، موانعی اس��ت ک��ه باعث 
جلوگیری از رونق این بازار پرسود می شود. موانعی 
که ب��ه گفته کارشناس��ان با برنامه ری��زی و تعامل 
قابل حل است و می تواند روزنه های تجاری بسیاری 
را برای کش��ور باز کند. اما این موانع چیست و چه 
مشکالتی در مس��یر صادرات محصوالت کشاورزی 
ما وجود دارد؟ برای یافتن پاس��خ س��واالت خود با 
س��یدرضا نوران��ی، نماینده ات��اق بازرگانی و رئیس 
اتحادی��ه مل��ی محصوالت کش��اورزی ب��ه گفتگو 

نشستیم. 
در�مجم�وع�وضعيت�کش�اورزی�ایران�در���

دنيا�را�چگونه�ارزیابی�می��کنيد؟�
اینکه م��ا از توان تولیدی خود در کش��ور در هر 
زمینه ای دفاع کنیم، موضوع عجیبی نیس��ت ولی 
برای اینکه بدانیم جایگاه کش��ور ما و پتانسیل آن 
در حوزه کش��اورزی و باغداری در چه حد اس��ت، 
می توانیم به بررس��ی ها و آمارهای جهانی مراجعه 
کنی��م. بر اس��اس داده های جهانی ای��ران با توجه 
ب��ه دارا بودن ۱۱ اقلی��م از ۱٣ اقلیم جهانی، دارای 
ظرفیت های بس��یار باالیی در زمینه کش��اورزی و 
تولید محصوالت در این حوزه است که طبیعتاً این 
قابلیت در هر استان کشور و با در نظر گرفتن چهار 
فصل می تواند تنوع بی نظیری از محصوالت مختلف 
در ای��ن ح��وزه را ب��رای تامین نیازه��ای داخلی و 
صادرات داشته باشد. فائو در گزارش های خود اعالم 
کرده است که ایران عالوه بر اینکه می تواند نیازهای 
خود در زمینه محصوالت کشاورزی را برطرف کند، 
ای��ن قابلی��ت را نیز دارد تا کلیه کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس را در این خص��وص موردحمایت قرار 
دهد. با در نظر گرفتن ظرفیت های مناطق مختلف 
کش��ور، ما می توانیم در این زمینه س��رمایه گذاری 
کنیم تا ع��الوه بر رفع نیازهای داخلی، با پرداختن 
به ص��ادرات این محص��والت گام بلندی در جهت 

ارزآوری و بی نیازی از اقتصاد نفتی برداریم.
یعنی�شما�اعتقاد�دارید�که�می�توان�اقتصاد���

ایران�را�بر�پایه�تجارت�محصوالت�کش�اورزی�
شکل�داد؟

نه به طور کامل ولی جداول و آمارهای ارائه شده 
در این زمینه می تواند برآورد مناسبی از قابلیت های 
مناطق مختلف کشور در زمینه تولید و صادرات را 

در اختی��ار ما قرار دهد که با توجه به اقتصاد رو به 
نابودی نفت و حذف ش��دن آن از اقتصاد ما، توجه 
به این موضوع بسیار پراهمیت تر از گذشته خواهد 
بود. البته باید توجه داش��ت که در این مسیر نقش 
دولت به عنوان حامی و ناظر بس��یار مهم اس��ت و 
باید تا حد امکان موانع موجود در مسیر پرپیچ وخم 
صادرکنن��ده ایرانی را بردارد و خود با مانع تراش��ی 
جل��وی ارزآوری این ح��وزه را نگیرد. کش��ور ما از 
نظر منابع طبیعی غنی اس��ت و با یک برنامه ریزی 
درس��ت و اس��تفاده از ابزارهای مناسب، می توان از 
این ظرفیت ها در موعد مناسب بهره برد؛ این امکان 
در حالی در اختیار ما قرار دارد که تمام کشورهای 
همسایه و منطقه در تمام فصول به این محصوالت 
نیاز دارند و ما می توانیم بازارهای دائمی محصوالت 
کشاورزی خود را در کشورهای هدف داشته باشیم.

م��ا با وجود حدود ۱۶ میلیون هکتار س��طح زیر 
کش��تی ک��ه در م��زارع و باغات کش��ور در اختیار 
داریم، ح��دود ۱٢۰ تا ۱٣۰ میلی��ون تن محصول 
تولید می کنی��م؛ درحالی که اگر از فناوری روز دنیا 
به��ره ببریم می توانیم محصوالت خود را تا دو برابر 
افزایش دهیم. این افزایش تولید می تواند به افزایش 
صادرات بینجامد و ارزآوری مناسبی را برای کشور 

به همراه بیاورد.
این�قابليت�ها�تا�چه�حد�اجرایی�شده�اند؟��

نکته قابل توجه همین جاست؛ در همین گزارش ها 
ذکر ش��ده اس��ت که ح��دود ٣۰ ت��ا ٣۵ درصد از 
محصوالت کشاورزی ما تبدیل به ضایعات می شود 
و این موضوعی اس��ت که باید توجه ویژه ای نسبت 
به آن صورت گیرد. در واقع ما باید سامان دهی این 
کار را ب��ه افراد دارای تخصص و تجربه بس��پاریم و 
دولت نی��ز باید در عرصه فراهم آوردن تس��هیالت 

برای صادرات اقدام کند.

یعنی�تمام�مش�کالت�ما�مربوط�به�این�ميزان���
ضایعات�است؟!

خی��ر؛ این موض��وع تنها یکی از مش��کالت ما در 
ح��وزه ص��ادرات محصوالت کش��اورزی اس��ت. ما 
س��ال های س��ال اس��ت که با تحریم های اقتصادی 
مختلفی روبرو بوده ای��م. تحریم ها همواره به عنوان 
یک دیوار در برابر شکل گیری بازارهای صادراتی ما 
عم��ل کرده اند. بنابراین مجبور هس��تیم که در این 
ش��رایط از مس��یر اصلی صادرات خارج شویم و این 
فرآیند را به صورت مویرگی انجام دهیم. یعنی برای 
صادرات کاال به کش��وری مثل کان��ادا مجبوریم که 
پای یک کش��ور ثالث را هم به این موضوع باز کنیم 
و این کار را در چند مرحله انجام دهیم که همه این 
افزایش مراحل هزینه بر اس��ت. به عالوه محصوالت 
کش��اورزی اغلب فسادپذیر هستند و طوالنی شدن 
مراحل ممکن است موجب ضایع شدن برخی از این 
محصوالت شوند. البته باید موانع داخلی موجود در 

مسیر صادرات را هم به این موارد اضافه کنیم.
ای�ن�موان�ع�داخل�ی�ش�امل�چه�م�واردی���

هستند؟
ص��ادرات  در  تاثیرگ��ذار  موضوع��ات  از  یک��ی 
محصوالت کش��اورزی ما در این س��ال ها این است 
که ما در این حوزه همواره به صورت جزیره ای عمل 
کرده ای��م و با ای��ن رویه نمی توان ب��ه جهش تولید 
دس��ت یافت. جهش تولید ب��ا حرکت  های مقطعی 
حاصل نمی ش��ود؛ در واقع این موضوع زمانی اتفاق 
می افت��د که ما ظرفیت های مناطق مختلف کش��ور 
خود را بشناسیم، برای آنها برنامه ریزی دقیق داشته 
باش��یم و در نهای��ت با ی��ک تفکر واحد به س��مت 
بازاره��ای جهانی پی��ش برویم. ما اگ��ر قصد داریم 
نقش محص��والت کش��اورزی در ص��ادرات و نظام 
صادراتی کشور را پررنگ کنیم، باید زیرساخت های 
مناس��بی را برای این موض��وع در نظر بگیریم. زیرا 
با تصمیم��ات و دس��تورالعمل های خلق الس��اعه و 
س��لیقه ای نمی توانیم در پی توسعه و جهش تولید 
و ص��ادرات باش��یم. بان��ک مرکزی، گم��رک، اتاق 
بازرگانی، وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت همگی در ی��ک جبهه قرار دارند و 
هریک تا حدودی در جهش صادرات موثر هس��تند 
 که رسیدن به این هدف انسجام و همکاری همه آنها 

را می طلبد.

کشاورزی ايران در حسرت بازارهای جهانی
در�گفت�و�گوی�صمت�با�رئيس�اتحادیه�ملی�محصوالت�کشاورزی�مطرح�شد:
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ش��مار زی��ادی از مردم و س��هامداران به س��راغ 
خری��د بیت کوین رفته اند. این ح��وزه چه چالش ها 
و فرصت های تجاری ای ب��ه همراه دارد؟ در همین 
رابطه با امید علوی، کارش��ناس ح��وزه رمزارزها و 

تجارت الکترونیک به گفتگو نشستیم.
استفاده�از�ظرفيت�رمزارزها�در�کشور��

امید علوی اظهار داش��ت: »این موضوع را از چند 
جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. امروزه به وسیله 
توکنایز کردن بس��یاری از پروژه ه��ای بزرگ مانند 
طرح های نیروگاهی و عمرانی وس��یع را می توانیم 
به راحتی انجام دهیم و بدون محدودیت در انتقال 
و جابجای��ی پول، س��رمایه گذار خارج��ی را جذب 
این پروژه ها کنیم. همچنین می توانیم با اس��تفاده 
از زیرس��اخت های رمزارزها این س��رمایه گذاری ها 
را در قال��ب ico و ipo ب��ه راحت��ی جذب کنیم و 
س��رمایه گذاران نیز از این طریق به دور از تحریم ها 

بتوانند از منفعت این پروژه ها سود ببرند«.
وی افزود: »بخش دیگر به فری لنس��رها و کسانی 
مربوط می ش��ود که در حوزه های مرتبط با فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات فعالیت می کنند. در خارج از 
کش��ور شرکت هایی هس��تند که با این ها همکاری 
می کنند. به طور قطع بزرگ ترین چالشی که در این 
میان وجود دارد موضوع پرداخت هاست. استفاده از 
رمزارزها به این موضوع سرعت می بخشد. ما اکنون 
شاهد هستیم اکثر کسانی که کار فریلنسری انجام 
می دهن��د پرداخت خود را از طری��ق رمزارزها و به 
ص��ورت بیت کوین، اتریوم یا تتر انجام می دهند که 
بس��یار سریع، مطمئن و راحت اس��ت. البته برخی 
خدمات هس��تند که ما از خارج از کش��ور دریافت 

می کنیم. 
بزرگ ترین چالش م��ا در این خصوص نیز بحث 
پرداخت اس��ت. در اینجا ه��م رمزارزها به کمک ما 
می آیند و ما می توانیم به راحتی پرداخت موردنیاز 
را انج��ام و خدم��ات موردنظر را ب��دون درگیری با 
چالش هایی مانند س��وئیفت، ویزاکارت و تحریم ها 
دریاف��ت کنی��م. ام��روزه بس��یاری از مرچنت ها و 
درگاه ه��ای پرداخ��ت، رم��زارزی هس��تند ک��ه ما 
می توانیم با اس��تفاده از آنها بسیاری از سایت های 

داخلی و خارجی خرید با رمزارز انجام دهیم«.
روند�تجارت�الکترونيک�در�آینده��

عل��وی در بخش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود 
به آینده تجارت الکترونیک در کش��ور اش��اره کرد 
و گفت: »فناوری در ٢۰ س��ال گذش��ته در ایران و 

جهان با سرعت باالیی پیشرفت کرده است. امروزه 
تحوالتی مانند تحولی که تس��ال در خودروس��ازی 
ایجاد کرده اس��ت، تحولی ک��ه اینترنت و صفحات 
اجتماعی و سوشال مدیا در زندگی ما ایجاد کرده و 
همچنین تاثیری که اینترنت اشیا بر سبک زندگی 
انس��ان ها داش��ته اس��ت، رخ داده اند. به عقیده من 
در تمام این س��ال ها جای خالی دو چیز احس��اس 
می ش��ده و آن بح��ث ذخیره س��ازی اطالع��ات و 
جابجای��ی ارزش بوده اس��ت. ام��روزه بحث حریم 
خصوصی برای ما از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
ما در ش��رایط کنونی شاهد این موضوع هستیم که 
ش��رکت هایی مانند فیس بوک، گ��وگل و آمازون به 
وض��وح حریم خصوصی اف��راد را نقض می کنند. با 
آنالین تر ش��دن سبک زندگی مردم این موضوع در 
میان آنها از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. 
بالکچین راهکاری است که در این حوزه محصوالت 
زیادی را از آن ش��اهد خواهیم بود. به عقیده من با 
اینکه رمزارزها تنها گوشه ای از بالکچین هستند اما 
از اهمیت بس��یار باالی��ی برخوردارند چرا که بحث 
تحول نظام پرداخت و ذخیره ارزش موجب خواهد 
ش��د که در دنیا، فناوری با س��رعت به حرکت خود 

ادامه دهد«.
وی گف��ت: »محدودیت های پرداخت و جابجایی 
ارزش، حرکت فناوری در دنیا را کند کرده اس��ت. 
در همین راستا سیستم های سنتی باید کنار بروند 
و ج��ای خود را به خدمات ش��فاف و امنی همچون 
بالکچین ه��ا و رمزارزها بدهند. از آنجا که ما درگیر 
تحریم ها هس��تیم ظرفیت بیش��تری برای استفاده 
از رمزارزها داری��م. این موضوع می تواند نقطه قوتی 
برای رش��د هر چه س��ریع تر این فن��اوری در ایران 

باشد«.
عل��وی افزود: »در بح��ث بالکچین نی��ز همواره 
دغدغه های فراوانی پیرامون موضوع شفافیت وجود 
داشته است. حکومت و حاکمیت تا سقف مشخصی 

از شفافیت استقبال می کند. به عقیده من ۱۰ سال 
آینده دهه ای خواهد بود که دولت ها کارمند واقعی 
م��ردم خواهند بود و م��ردم از حالت ب��رده دولت 
بودن خارج خواهند ش��د. بیت کوین سلطه پول به 
خصوص دالر را در دنیا کاهش خواهد داد. س��ابق 
بر این س��لطه پول در دست دولت ها بود و با شروع 
به کار رمزارزها این سلطه از دولت ها گرفته خواهد 
ش��د. دولت ها برای تامین اعتبار و حفظ ارزش پول 
خ��ود مجبور خواهند بود که به مردم خدمات بهتر 
و شایس��ته تری ارائه کنند. حتی مردم می توانند به 
دولت ه��ا فش��ار بیاورند تا در سیس��تم های پولی و 
بانکی خود ش��فافیت بیشتری داشته باشند. اکنون 
بانک های مرکزی در تمام دنیا هر زمان که با چالش 
روبرو می ش��وند اقدام به چاپ پ��ول می کنند. این 

موضوع موجب می شود که مردم متضرر شوند«.
امنيت�سرمایه�گذاری�در�حوزه�رمزارزها��

وی گف��ت: »در بازارهای مختلف��ی مانند بورس، 
طال و سکه هم امنیت کاملی وجود ندارد. البته من 
مردم را به سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها تشویق 
نمی کن��م چرا که این حوزه کاماًل تخصصی اس��ت. 
خطای دولت جایی اس��ت که س��رمایه گذاران را به 
سرمایه گذاری در حوزه خاص تشویق می کند. امروز 
سرمایه گذار بسیار آشفته است و از طرفی نقدینگی 

نیز بسیار سیال است.
 بنابراین کافی اس��ت که سرمایه گذار هدف خود 
برای سرمایه گذاری را پیدا کند. هدف سرمایه گذار 
حف��ظ ارزش دارایی خود اس��ت. س��رمایه گذاران 
بیت کوی��ن را مح��ل ام��ن و ب��ا ارزش��ی ب��رای 
سرمایه گذاری می دانند. حال اگر حاکمیت درصدد 
است که از این موقعیت استفاده کافی را ببرد باید با 
قانون گذاری صحیح، نگاه عمیق و کارشناسی، عدم 
برخورد سلبی و استفاده از تجربیات گذشته به این 

مهم دست پیدا کند«.
عل��وی همچنین گف��ت: »برخورد س��لبی باعث 
می ش��ود از مناف��ع رمزارزها دور بمانی��م و به امید 
م��ردم ضربه بزنیم و فرصت ها را از دس��ت بدهیم. 
در این صورت در چند س��ال آینده که قیمت بیت 
کوین به ٢۰۰ هزار دالر رس��ید حس��رت خواهیم 
خ��ورد. زمانی ک��ه بیت کوین ۴ ه��زار دالر بود ما 
قیمت ب��رق را صادراتی کردیم و اجازه اس��تخراج 
ندادیم. کش��ورهایی موفق شدند که با قانون گذاری 
صحیح و ایجاد بستر مناس��ب برای سرمایه گذاران 

خود فعالیت آنها را تسهیل کردند«.

اميد�علوی،�کارشناس�حوزه�رمزارزها�و�تجارت�الکترونيک:

آينده تجارت الكترونیک در کشور
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س��ال ٩٩ از س��وي رهبر معظم انقالب اسالمي، 
س��ال »جهش تولید« نام گرفت. بر همین اس��اس 
گروه صنعت��ی ایران خودرو بر خود فرض دانس��ت 
تا در راستای فرمایش��ات معظم له، اعتالی صنعت 
خ��ودروي کش��ور و بی اث��ر ک��ردن تحریم ه��ای 
ظالمان��ه علیه ملت ایران، عزم خ��ود را جزم  کند 
و جهادگون��ه وارد کارزار تولی��د و توس��عه ش��ود. 
ازای��ن رو ب��ا تالش ه��ای ش��بانه روزی کارگ��ران و 
صنعتگران دلس��وز، موفق شد در حوزه های تولید، 
محصوالت جدید، داخلی س��ازی، طراحی و ساخت 
پلتفرم، طراحی و س��اخت گیربکس، ارتقای موتور 
و ... دس��تاوردهای شایسته ای را به نمایش بگذارد. 
اکنون ش��عار م��ا می توانیم از س��وی گروه صنعتی 
ایران خودرو به عبارت »ما توانس��تیم« تبدیل شده 
تا یک بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزوبوم را به 
رخ جهانیان بکش��د. آنچه در پي مي آید چکیده اي 
از  دس��تاوردهای این گروه صنعتي در سال جهش 

تولید است.
رکوردشکني�آبي�پوشان���

گ��روه صنعتي ایران خودرو در ش��رایط س��خت 
تحریمي بر س��ر پیمانش با م��ردم ماند و قیدوبند 
وابس��تگی را از دس��ت و پای خود گشود تا جهش 
تولید ب��ه واقعیت��ی انکارناپذیر تبدیل ش��ود. این 
خودروساز بزرگ کشور با وفاق و همدلی سازندگان 
زنجی��ره تامین از م��رز تولید ۵۰۰ هزار دس��تگاه 
خودرو عبور و هدف تولید را به صورت کامل محقق 

کرد.
همچنی��ن گروه صنعتی ایران خودرو در ۱۱ ماهه 
امسال،  موفق به افزایش سهم هشت درصدی از کل 
بازار س��واری کشور شد و عالوه بر آن، بیش از ۵۱ 
درصد از س��هم بازار کل کشور در بخش سواری و 
سنگین را نصیب خود کرد. س��هم ایران خودرو در 
بازار خودروهاي س��واري در پایان ۱۱ ماهه امسال 

به بیش از ۵۵ درصد رسید 
این امر در شرایطي محقق شد که این خودروساز 
اول کشور توانست عالوه بر کم اثر کردن تحریم های 
ظالمانه بر ش��رایط ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا 
فائ��ق آمده و با ایجاد محیط��ی امن کاری، رونق را 
در خطوط تولید حفظ کند. در س��الي که گذشت، 
امضاي سه میثاق نامه با قطعه سازان داخلي با هدف 
افزایش تیراژ و عرضه خودرو به بازار صورت گرفت 

تا س��ازندگان داخلي در این جنگ نابرابر اقتصادي 
با هم��ت و پش��تکار مثال زدنی خود، دوش��ادوش  
ایران خودرو در مس��یر توس��عه صنع��ت خودروی 

کشور گام بردارند.
بر مبنای س��ند نقش��ه راه محصول و پلتفرم، به 
منظور کاهش وابس��تگی به مناب��ع تامین خارجی 
و تقوی��ت برنده��ای داخلی مقرر ش��د، ب��ا تداوم 
رون��د طراحی و توس��عه محصوالت جدی��د با برند 
ایران خودرو، سهم برند پژو و سایر برندهای خارجی 
در س��بد محصوالت کاهش و سهم محصوالت برند 
ایران خودرو طی سال های آتی تا٧۰ درصد افزایش 

یابد. 
از دیگ��ر موفقیت ه��اي بزرگ ترین خودروس��از 
کش��ور در س��ال جهش تولید، مي توان به رشد ٣۶ 
درصدی تولید س��االنه نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل، باوجود توقف تولید محصوالت مونتاژي، عبور 
از تولی��د مکانیکي روزانه دو هزار و ٩۵٢ دس��تگاه 
در آذرم��اه و تولید تجاري روزانه چهار هزار و ٧٩۶ 
دس��تگاه در همی��ن ماه، رش��د ۶۵ درصدي تولید 
تجاري س��نگین در نیمه اس��فند امسال نسبت به 
مدت مشابه س��ال، احیاي خط تولید اتوبوس پس 
از ٩ س��ال، طراحي و توس��عه کامیون و کشنده با 
پلتف��رم داخل��ي، طراحي و توس��عه اتوبوس برقي، 
هیبریدي و آمبوالنس با پلتفرم داخلي و نوس��ازي 

ناوگان حمل ونقل  عمومي اشاره کرد.
توسعه�محصوالت�جدید��

توس��عه محصوالت جدید بر پای��ه فناوري روز و 
نیازهاي مش��تریان، امري ضروري براي ماندگاري 
هر خودروساز در بازار است، محصوالت ایران خودرو 
نه تنه��ا در خص��وص ویژگي هاي فن��ي و امکانات 
رفاهي ارتق��اي قابل توجه��ی داش��ته اند بلکه این 
خودروساز کشور با طراحي و توسعه پلتفرم جدید، 
محصول ت��ارا را با تکیه با تمرک��ز بر خودکفایي و 

افزایش ساخت داخل به تولید رسانده است.
به روزرس��اني و داخلي سازي بسیاري از فناوری ها 
و امکانات این خودروها تا پیش ازاین بدون شرکاي 
خارجي میسر نبود. در سال جهش تولید محصوالت 
دنا پالس توربوش��ارژ اتوماتی��ک، ٢۰٧ پانوراما، رانا 
پالس با سقف شیشه اي، سمند بهینه و تارا  به سبد 

محصوالت ایران خودرو اضافه شد.
طراح��ي و توس��عه محص��ول جدید ت��ارا نیز در 

کارنام��ه عملکرد ایران خودرو در س��ال ٩٩ به ثبت 
رس��یده است. تارا، س��تاره صنعت خودروي کشور 
اس��ت که اولین های بس��یاری را با خ��ود وارد بازار 
خواهد کرد. س��دان جدید ایران خ��ودرو در زمینه 
امکان��ات تکنولوژی و قوای محرک��ه یک گام فراتر 
از تمامی خودروهای بومی کش��ور بوده و به دنبال 
کس��ب بیش ترین عم��ق داخلی س��ازی در تولید 
اس��ت. طبق برنامه ریزي هاي کیفي صورت گرفته، 
تارا به عنوان دومین محصول ایراني با پنج س��تاره، 
صدرنشین جدول کیفیت خواهد شد. با تولید تارا، 
طراحي و توس��عه دو محص��ول جدید دیگر نیز در 
کالس ک��راس اوور و هاچ بک کم مص��رف به بازار 

خودروي کشور معرفي خواهد شد.
توسعه�قواي�محرکه�با�اتکا�به�دانش�ایراني���

توس��عه محص��والت ایران خ��ودرو در بخش هاي 
مختلف پلتفرمي ازجمله قواي محرکه و گیربکس، 
وجه تمایز مهمي  را در بازار خودرو ایجاد کرده است. 
این خودروس��از همواره در مس��یر توسعه و تکوین 
محص��والت حرکت ک��رده و دس��تاوردهاي مهمي 
را نیز با تکیه بر توان مهندس��ان و تکنیس��ین هاي 

داخلي کسب کرده است.
ایران خودرو در س��ال جهش تولید دستاوردهاي 
نوین��ي از جنس دانش بین��ان را در کارنامه خود به 
ثبت رساند. رونمایي از نخستین پیشرانه سه استوانه 
ایراني و افتتاح خط تولید گیربکس شش س��اعته با 
اتکا به توان مهندس��ي و طراح��ي و دانش نیروي 
جوان و متخصص داخلي ازجمله اقدامات توسعه اي 
این شرکت است. با تولید خانواده موتور کم مصرف 
سه اس��توانه ایرانی، عالوه بر کاه��ش ٢۵ درصدی 
میزان تولید گاز ه��ای گلخانه ای، صرفه جویی کلی 
یارانه س��وخت برای ش��مارگان تولید یک میلیون 
و ٢۰۰ ه��زار دس��تگاهی در یک دوره پنج س��اله، 
حدود ۶٨۴ میلی��ون دالر خواهد بود. همچنین  با 
تولید روزانه حدود ٧۰۰ دس��تگاه خودروی مجهز 
به گیربکس شش س��رعته، س��االنه ٩ میلیون لیتر 
کاهش مصرف سوخت نصیب اقتصاد کشور خواهد 

شد.
گام�ه�اي�اس�توار�ایران�خ�ودرو�در�مس�ير���

خودکفایي�
صنع��ت خودرو ب��ا بهره گیری از ت��وان داخلی و 
دانش مهندس��ان ایرانی، موفق شد تا بدون تکیه بر 

یک�سال�تالش�ماندگار�در�صنعت�خودروي�کشور؛�

دستاوردهاي ايران خودرو از جنس توانستن 
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همتایان خود در خارج از مرزهای کش��ور، قطعات 
موردنیاز را داخلی س��ازی کرده و تولید محصوالت 
خود را استمرار بخش��د. این موفقیت موجب شد 
ت��ا عزت نفس و عزم صنعتگران فزون��ی یافته و با 
روحیه ای دوچندان برای دستیابی به موفقیت های 
بیش تر بکوشند. در سالی که گذشت فعالیت های 
چشمگیری در مس��یر خودکفایی، کاهش ارزبري 
و تولی��د داخ��ل در گ��روه صنعت��ي ایران خودرو 
صورت گرفته اس��ت. این گ��روه صنعتي با اتکا به 
ظرفیت هاي س��ازندگان داخلي توانس��ت، کاهش 
ارزب��ري بیش از ٢۰٧ میلیون یورویي را از مس��یر 
افزایش س��اخت داخل از ٩٨ تا بهمن ماه امس��ال 

رقم بزند.
اجراي ۱٣۱ پروژه با ش��رکت هاي دانش بنیان با 
کاهش ارزبري ساالنه ۱۵۰ میلیون دالر، ٢۱ پروژه 
ب��ا صنایع دفاع با ه��دف ٣٣ میلیون  یورو کاهش 
ارزب��ري، امضاي ٢٣ تفاهم نامه ب��ا صنایع هوافضا 
و کاهش ارزبري س��االنه ۴۶ میلیون دالر، تعریف 
۱۵٣ قطع��ه پروژه ماده اولیه با کاهش ارزبري ۴۶ 
میلی��ون یورو ازجمله گام هاي این خودروس��از در 
مسیر خودکفایي است. گروه صنعتي ایران خودرو 
کاهش ارزبري ٢۴۶ میلیون یوروریي را طي س��ال 

٩٩ و سال آینده نشانه رفته است. 
درخش�ش�س�تاره�هاي�کيف�ي�در�آس�مان���

ایران�خودرو�
براس��اس آخرین گزارش منتشرش��ده ارزشیابي 
کیفي خودروهاي س��اخت داخل از سوي شرکت 
بازرسي کیفیت و اس��تاندارد ایران، محصول دنا 

پالس توربو اتوماتیک در نخس��تین ارزیابي 
خود موفق به کس��ب پنج ستاره 

کیفي شد. محصول 
پالس  دن��ا 

توربو 

نیز با س��طح کیفي چهارستاره در سبد محصوالت 
قرار گ��رفت. این برای نخس��تین بار است که یک 
خودرو ایرانی موفق به دریافت پنج ستاره کیفی از 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می شود. 
همچنین دنا پالس توربو، پژو i٢۰٧، هایما اس ٧، 
س��مند ، پژو ۴۰۵ اس.ال.ایک��س به ترتیب داراي 

چهار و سه ستاره کیفي هستند.
فروش�و�خدمات�پس�از�فروش���

ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خودرو در 
سال »جهش تولید« با کس��ب باالترین امتیاز در 
بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش 
خودرویی، برای یازدهمین س��ال متوالی مقام اول 

این حوزه را کسب کرد.
این مهم در حالی رقم  خورد که خدمات پس از 
فروش ایران خودرو نه تنها در ۱۱ سال اخیر نسبت 
به سایرین صدرنشین بوده، بلکه همواره به نسبت 
سال پیشین خود نیز رشد قابل مالحظه ای را تجربه 
کرده است. همچنین طبق جدیدترین نظرسنجی  
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه خدمات 
پس از ف��روش، باالترین امتیاز رضایت مش��تری 
به ایران خودرو رس��ید. ش��رکت ایساکو در آذر ماه 
امسال با ۱٧ نمره رشد و کسب امتیاز ٧٨٣، رکورد 
ش��اخص رضایت مشتریان را در تاریخ این شرکت 
پش��ت سر گذاشت. همچنین  شرکت ایران خودرو 
در حوزه فروش در این س��ال براي افزایش عرضه 
و ایج��اد آرامش در بازار خودرو کارنامه خوبي را از 

خود بر جاي گذاش��ت؛ از مهم تری��ن اقدامات این 
خودروس��از مي ت��وان به فروش و عرض��ه بیش از 
۴٣۰ هزار دس��تگاه خودرو به ب��ازار، کاهش تعهد 
معوق از ٢۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته به ۱۵ 
هزار دس��تگاه تا نیمه اسفندماه، اجراي برنامه هاي 
متنوع فروش فوق العاده، پیش فروش و مش��ارکت 
در تولی��د، جایگزیني محصوالت قدیمي مانند پژو 
 OHV-G ۴۰۵ بنزیني و وانت آریس��ان با موتور

اشاره کرد.
�حوزه�مالی�و�اقتصادی��

اصالح ساختار مالي به عنوان یکي از اولویت هاي 
اساسي شرکت در نظر گرفته شده است و اهدافي 
نظی��ر تامین نقدینگ��ي، مدیریت ب��ر منابع مالي 
موج��ود و هدای��ت آن به س��مت تولی��د، افزایش 
بهره وري و توسعه محصوالت جدید از ظرفیت هاي 
تولی��دي ایجاد ش��ده را دنبال مي کن��د. ازاین رو 
براس��اس نیازه��ای موجود، اصالح س��اختار مالي 
شرکت در دو محور اصلي  بهبود ساختار ترازنامه و 

بهبود مدیریت نقدینگي تبیین  شده است.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي دارایي ها 
و خ��روج از ماده ۱۴۱ قانون تج��ارت، تعریف ٣۵ 
پروژه کاهش قیمت تمام ش��ده محصول به ارزش 
بیش از ٢٢۰۰ میلیارد تومان، واگذاري  دارایي هاي 
غیرمول��د به ارزش ۵٨۰۰ میلی��ارد تومان بیش از 
میزان تکلیف شده از سوي ستاد هماهنگي دولت از 
مهم ترین برنامه هاي این حوزه در سال جاري بود. 
همچنین این شرکت براي حفظ رونق 
در تولی��د، روش ه��اي متنوع 
تامی��ن مال��ي ازجمله 
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انتشار شش هزار میلیارد تومان از محل اوراق گام، 
۱۵۰۰ ه��زار میلیارد تومان از محل انتش��ار اوراق 

مرابحه را اجرایي کرده است. 
صادرات��

گروه صنعت��ی ایران خودرو ازجمل��ه بزرگ ترین 
ش��رکت خودروس��ازی کش��ور اس��ت که تمامی 
محصوالتش قابلیت ص��ادرات به اقصی نقاط دنیا، 
به  ویژه کش��ورهای منطقه را داراست. در گذشته 
و پیش از تحریم ها، صادرات محصوالت متنوعی از 
این ش��رکت به کشورهای مختلف را شاهد بودیم. 
اکن��ون با توجه به رعایت کامل اس��تاندارهای ٨۵ 
گان��ه در محصوالت تولی��دی، ورود ب��ه بازارهای 
جهان��ی و امکان رقاب��ت برای این ش��رکت بیش 
از گذش��ته میسر اس��ت. با تمهیدات و برنامه های 
مدون معاونت صادرات، برای س��ال ۱۴۰۰ الزامات 
و بس��ترهای مناسبی فراهم شده اس��ت که روند 

صادرات را تسهیل خواهد کرد.
مسئوليت�هاي�اجتماعي���

مسئولیت اجتماعي ایران خودرو حول سه محور 
انسان س��الم، جامعه س��الم و محیط زیست سالم 
ترسیم شده است. این شرکت به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم، صدها هزار فرصت شغلي را در کشور 

فراهم کرده است. در این گسترده وسیع کسب وکار، 
ایمني و سالمت کارکنان و خانواده آنان همواره از 
اولویت هاي تولید بوده اس��ت.  اهداي لوازم التحریر 
به دانش آموزان مناطق مح��روم، اجراي طرح هاي 
حمایتي در کرونا و اهداي بیش از ۱۰۰ هزار اقالم 
بهداش��تي به کادر درمان و مراکز بهداشتي،  ارائه 
مجوز دورکاري به بی��ش از ٢۵۰۰ نفر از کارکنان 
داراي بیماري زمینه اي، کاش��ت بیش از هزار اصله 
نهال در بوس��تان چیتگر، تهیه و ارس��ال ۱۰ هزار 
بس��ته کمک معیش��تی به زلزله زدگان شهرستان 
س��ي سخت، حمایت از اش��تغال زایي خرد از زنان 
کم توان سرپرس��ت خانوار سیستان و بلوچستان با 
خرید بیش از ۴٢ هزار محصول، س��اخت و اهداي 
مدرسه ۱٢ کالسه شهداي ایران خودرو در روستاي 
الر زاهدان،  تقدی��ر از دانش آموزان رتبه هاي برتر 
کنکور سراسري، اجراي طرح نذر فرهنگي کتاب و 
تجهیز کتابخانه هاي مناطق روستایي کم برخوردار 
کش��ور، اجراي ط��رح جم��ع آوري در بطری هاي 
پالس��تیکي و اهداي ویلچر به معلوالن نیازمند از 
مهم ترین اقدامات مس��ئوالنه این خودروساز بوده 

است.
ایران�خودروي����1400

هدف گ��ذاری صورت گرفت��ه برای س��ال آینده، 
تولید دست کم ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری 
و وانت در کنار تولید بیش از هشت هزار خودروی 
تجاری و س��نگین خواهد ب��ود. همچنین راهبرد 
توسعه محصوالت نیز باقوت بیش تر در دستور کار 
فعالیت های گروه صنعتی ایران خودرو در سال آینده 
خواهد بود. از زمره برنامه های این مجموعه صنعتی 
برای س��ال آین��ده می توان به ارتق��ای محصوالت 
قوای محرکه، طراحی و توسعه گیربکس اتوماتیک 
و همکاری با ش��رکت ها و نهادهای دارای پتانسیل 
باال جهت توس��عه زیرس��اخت ها و توانمندی های 
موجود اش��اره کرد. به عالوه توس��عه پلتفرم جدید 

ایران خودرو در دستور کار قرار دارد.
کالم�آخر��

باید پذیرفت که زندگی با همه فراز و نشیب ها و 
افت وخیزهایش روندي روبه جلو دارد و توقف ناپذیر 
است. ازاین رو نباید تسلیم شرایط شد باید بر قلب 
س��یاه بحران ها تاخ��ت و با تالش بی امان، س��هم 
خود را از بطن س��ختی ها و شداید به چنگ آورد. 
گروه صنعتی ایران خودرو س��ال ۱۴۰۰ را با همین 
رویکرد آغاز می کند و ت��الش خواهد کرد کارنامه 

درخشان دیگری بر افتخارات خود بیفزاید.
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درخشش فوالد هرمزگان در عرصه بومی  سازی
ش��رکت فوالد هرم��زگان در پنل تخصص��ی دومین 
نمایش��گاه فرصت ه��ای س��اخت و جه��ش تولی��د ب��ه 
معرف��ی فعالیت ها، دس��تاوردها و نیازهای خود در حوزه 

بومی سازی پرداخت.
دومین نمایشگاه فرصت های ساخت و جهش تولید به 
صورت مجازی و  با همت اس��تانداری هرمزگان و سازمان 
صنعت، معدن و تج��ارت هرمزگان در محل پارک علم و 

فناوری استان هرمزگان برگزار شد.
نمایش��گاه فرصت های ساخت و جهش تولید به همراه 
پنل های تخصصی با هدف معرفی نیازهای ساخت داخل 
و ارتباط با تامین کنندگان و اشتراک گذاری دستاوردهای 
بومی س��ازی بی��ن صنایع ب��ه صورت مج��ازی و حضور 
مج��ازی بیش از ۵۰ ش��رکت صنعت��ی، تولیدکنندگان 

قطعات، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان برگزار شد.
بومی�سازی�شرکت�چند�محصول�مهم��

ش��اهین زارع، مدیر تحقیق و توس��عه فوالد هرمزگان 
در تشریح فعالیت های این شرکت در حوزه بومی سازی 
گفت: »ش��رکت فوالد هرمزگان در راستای بومی سازی 
محصوالت فوالدی در کش��ور از س��ال های گذش��ته در 
اس��تراتژی خود تولی��د محصوالت جدید را پیش��بینی 
کرده و توانس��ته اس��ت گریدهای تختال های موردنیاز 
ب��رای مصارف رویه خودرو، گریدهایی با اس��تحکام باال 
برای مصارف شرکت های مخزن سازی و دیگ های بخار، 
فوالدهای آلیاژی با اس��تحکام ب��اال همچنین فوالدهای 
٣۴ کرومولیب دنچان، فوالدهای پرکربن آلیاژی جهت 
س��اخت مخازن س��ی ان جی و همچنین فوالد پرکربن 
س��ی کا ۵۰ را بومی سازی کند و بتواند نیازهای کشور را 

در این حوزه تامین کند«. 
مدیر تحقیق و توسعه فوالد هرمزگان در تشریح بیشتر 
جزئیات ای��ن موضوع گفت: »در خصوص بومی س��ازی 
ساخت قطعات، شرکت فوالد هرمزگان توانسته است به 
کمک دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی؛ پروژه هایی از جمله 
س��اخت پایلوت آب ش��یرین کن جذبی، س��اخت سریع 
لنس کوره قوس و س��اخت قطعات با فناوری بس��یار باال 
را بومی س��ازی کرده و به سرانجام برس��اند«. وی افزود: 
»ازجمله برنامه های آینده در حوزه فناوری بومی س��ازی 

میتوان به این موارد اشاره کرد.
۱- س��اخت دس��تگاه ایک��س آر اف ایرانی که مش��ابه 

داخلی ندارد 
٢- بومی سازی فناوری ماشین ریخته گری 

الزم به ذکر اس��ت که هر دو پروژه توس��ط مراکز علمی 
و تحقیقاتی کش��ور پلن گذاری ش��ده و در گام های اولیه 

انجام پروژه هستیم«.
دو�اولوی�ت�ش�رکت:�بومی�س�ازی�و�خری�د�از���

داخل�
احس��ان کریم زاده، رئیس دفتر فن��ی تعمیرات فوالد 
هرمزگان هم اظهار داشت: »جهت تسریع در بومی سازی 
قطعات، افزایش نرخ خرید قطعات داخلی و مرتفع کردن 
مشکالت قطعه س��ازان، شرکت فوالد هرمزگان اقدامات 
مهم��ی را انجام داده که از آن جمله می توان به این موارد 

اشاره کرد:
 -انتخاب پیمانکاران مناس��ب جهت تهیه و تولید انواع 

دفترچه و نقشه های ساخت با رویکرد بومی سازی 
- بومی س��ازی و خرید داخل��ی  بیش از  ۱٢۰۰۰ قطعه 

در داخل کشور 
- فراخوان جهت شناسایی قطعه سازان توانمند داخلی 

- ارتباط موثر با حوزه تحقیقاتی دانشگاه های کشور 
- راه ان��دازی سیس��تم ارزیابی مجازی قطعه س��ازان 
داخل��ی با توجه به ش��یوع کرون��ا و عدم ام��کان بازدید 

حضوری
- تشویق قطعه سازان جهت سرمایه گذاری ، راه اندازی 
و برپایی کارگاه ها در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی بندرعباس
-  حمای��ت از تولیدکنندگان و قطعه س��ازان داخلی و 

استفاده از قطعات داخلی در تجهیزات خطوط تولید 
- ایجاد دسترسی قطعه سازان به انواع قطعات خارجی 

جهت الگو برداری و ساخت قطعات مشابه
- ارائه بازخوردهای مناسب در راستای افزایش کیفیت 

و بهبود ساخت قطعات
- ارسال درخواست های خرید به قطعه سازان داخلی

- بازدی��د از ش��رکت های قطعه س��ازی داخلی جهت 
شناسایی و ارزیابی توانمندی های آنان

-  تائید بیش از ٨۰ ش��رکت داخلی جهت مشارکت در 
ساخت قطعات

- برگزاری نمایش��گاههای بومی س��ازی جهت ارتقای 
تبادل اطالعات و دانش فنی 

بومی�سازی�متریال�و�قطعات�نسوز��
محم��د مالبی��ک، رئیس واحد نس��وز ش��رکت فوالد 
هرم��زگان ه��م در ارتباط ب��ا این موض��وع تصریح کرد: 
»لزوم بومی س��ازی مواد اولیه، متریال و قطعات نسوز در 
فرایندهای صنعتی در توانمندس��ازی ملی و رونق تولید 
داخل��ی یکی از عوامل موث��ر و تاثیرگذار در بحث کاهش 

وابستگی به تامین این گونه اقالم از خارج کشور است.
وی فهرست اقدامات صورت گرفته جهت بومی سازی 
و افزای��ش تامی��ن کنندگان مواد اولیه و نس��وز در فوالد 

هرمزگان را این گونه برشمرد: 
»۱. مذاکره با تامین  کنندگان متریال نسوز  و مواد اولیه 

در جهت بومی سازی
٢. فراخ��وان جهت شناس��ایی تولیدکنندگان متریال 
نسوز و ثبت نام در سامانه ارتباط با تامین کنندگان فوالد 

هرمزگان
٣. شرکت در نمایشگاه های تخصصی دیرگدازها و مواد 

اولیه جهت مذاکره و شناسایی شرکت های جدید
۴. برگزاری نمایشگاه های بومی سازی جهت شناسایی 
ش��رکت های جدی��د و تب��ادل اطالع��ات جهت تس��ت 

متریال های موردنیاز یا افزایش تامین کنندگان
۵. ارسال دیتا شیت و نقشه متریال نسوز و مواد اولیه در 

جهت بومی سازی به شرکت های مدنظر
۶. دعوت از ش��رکت های تامین کننده جهت بازدید از 

خط تولید شرکت فوالد هرمزگان
٧. در ص��ورت نیاز بازدید از ش��رکت های تولید کننده 
جه��ت ارزیابی توانمندی های آنان و همچنین راه اندازی 

سیستم ارزیابی مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا
٨- ارس��ال یا تحویل نمونه متریال نسوز و مواد اولیه در 

جهت مهندسی معکوس و بومی سازی
٩- برگزاری جلس��ات کمیته نسوز جهت بررسی دیتا 
شیت های ارسالی  و ایجاد سفارش جهت تست در شرایط 

کارگاهی«.
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�اذعان�کرد یک�کارشناس�اقتصاد��در�گفت�وگو�با�

اقتصـاد در گردنه تحـريم و کـرونا
تا پایان  سال گذشته انتظار این بود که برای امسال 
مش��کالت اقتصادی کمتر شوند اما ش��یوع ویروسی 
ناش��ناخته ناگه��ان تمام این محاس��بات را بر هم زد. 
ش��یوع کرونا مرزها را در نوردی��د و جامعه و اقتصاد را 
بیمار و گرفتار کرد. نرخ رشد اقتصادی اغلب کشورهای 
جهان منفی شد و بسیاری از دولت ها برای نگه داشتن 
مردم در خانه ها به اجرای سیاست های انبساطی و رفاه 
دس��ت و دل بازانه تری روی آوردند. ایران اما شرایطی 
دیگر داش��ت. پس از دو س��ال فشار حداکثری باز هم 
قرار بود فش��ار زیادی بر اقتصاد کش��ور وجود داشته 
باشد. هادی حق ش��ناس، کارشناس اقتصاد و نماینده 
اس��بق مجلس شورای اس��المی  در این باره به  
گفت: آنچ��ه  امروز به عنوان تورم بی��ش از ٣۰ درصد 
و نرخ رش��د اقتصادی پایین تجرب��ه می کنیم هزینه 
مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری است. او 
با اذعان به اینکه مشکالت اقتصادی پیامدهای فراوانی 
در پی داشته، تاکید کرد: هنگامی  که راهبرد مقاومت 
انتخاب می شود هزینه های آن را هم باید پرداخت. در 

ادامه مشروح این گفت وگو را خواهید خواند.
س�ال��۹۹هم�سال�س�ختی�برای�اقتصاد�ایران���

بود.�آیا�از�قبل�می�شد�چنين�سالی�را�برای�کشور�
پيش�بينی�کرد؟

به نظر من با توجه به روندی که پیش تر آغاز ش��ده 
بود چنین وضعیتی تا ح��دود زیادی قابل پیش بینی 
بود. درواقع از س��ال گذش��ته هم مشخص بود دونالد 
ترامپ در میان امس��ال روزهای دش��وار انتخاباتی را 
خواهد داش��ت و ب��ه این ترتیب انتظ��ار  می رفت او تا 
آن زمان تمام فشار ممکن را به اقتصاد ایران بیاورد تا 
حداقل با مجبور کردن ایران به پذیرش خواس��ته های 
کاخ سفید، با دست پرتر به استقبال انتخابات برود. با 
این حال، آنچه قابل پیش بینی بود در عمل هم محقق 
ش��د یعنی نه امری��کا و نه ایران هیچ ک��دام به برجام 
بازنگش��تند بلکه از برجام فاصله بیشتری هم گرفتند. 
از س��وی دیگر عدم تمایل به مذاکره از سوی ایران تا 
پایان دولت ترامپ با قوت بر جا ماند. از این رو، همان 
س��ناریویی که رهبر معظم انقالب در گذش��ته مطرح 
کرده بودند هم به اج��را درآمد. رهبری فرموده بودند 
نه جنگ می ش��ود و نه مذاکره خواهیم کرد. در عمل 
هم این راهبرد از سال ٩٧ تا پایان دولت ترامپ ادامه 
یافت. به این ترتیب، دشواری هایی که از سال ٩٧ آغاز 
شده بود با شیوع کرونا در سال جاری تشدید هم شد. 

نه�تنه�ا�در�س�ال��۹۹بلک�ه�م�ا�در�کل�دهه����۹0
اقتص�ادی�پر�مش�کل�و�کم�بهره�را�تجرب�ه�کردیم.�

ویژگی�این�دهه�چه�بود؟
ب��ه باور م��ن، ده��ه ٩۰ از هر منظ��ری نه تنها یک 
دهه متفاوت در س��ال های پس از انق��الب بوده بلکه 
حت��ی در نیم قرن اخیر هم چنین دهه ای هیچ گاه در 
ای��ران تجربه نش��ده بود. در این دهه رش��د اقتصادی 
به کمترین حالت ممکن خود رس��ید ت��ا در مجموع 
کل این دهه نرخ رش��د اگر منفی نباشد به زحمت از 
صفر بیش��تر باش��د. از این رو، کیک اقتصاد در بزرگ 
ش��دن خود در یک دهه اخیر دچار موانع فراوانی بود 
و به همین دلیل تقریبا پیش��رفت مهمی حاصل نشد. 
بنابراین از نظر ش��اخص رش��د اقتصادی در دهه ٩۰ 
کمترین نرخ رشد اقتصادی در کشور تجربه شد. با این 

حال، باید این دهه را جمع اضداد هم بدانیم.
چ�را�جم�ع�اض�داد؟�در�این�ده�ه�پيروزی�و���

توفيق�اقتصادی�ویژه�ای�رخ�داد؟
فراموش نکنی��د در دهه ای که کمترین نرخ رش��د 
اقتصادی حاصل شد، باالترین نرخ رشد ساالنه با رقم 
تکرار  ناپذیر ۱٢.٨ درصدی در س��ال ٩۵ حاصل ش��د. 
بنابرای��ن در دهه ای که اقتصاد کمترین رش��د ممکن 
و بیش��ترین سال های رش��د منفی را داشت، باالترین 
نرخ رش��د اقتصادی هم حاصل شد.از سوی دیگر، در 
بررس��ی باالترین نرخ تورم متوجه خواهیم شد در این 
دهه بیش��ترین فراوانی تورم بیش از ٣۰ درصد هم به 

 دست آمد. 
در نیم��ی از این دهه نرخ ت��ورم بیش از ٣۰ درصد 
ب��ود و ای��ن در حالی اس��ت که در س��ال های پس از 
انقالب تنها در ۴ س��ال نرخ ت��ورم در ایران تک رقمی 
ش��د که نیم��ی از آن هم در این دهه به  دس��ت آمد. 
همچنین با اینکه اقتصاد ایران ۴٢ س��ال اس��ت طعم 
تلخ تحریم ها و موانع بیرونی بر س��ر راه خود را تجربه 

کرده، طوالنی ترین تحریم در این دهه به  دس��ت آمده 
که در ۵ س��ال و نیم آن تحریم های کامل و کمر شکن 

علیه کشور در حال اجرا بود.
حت��ی اگر بخواهیم مس��ائل را از منظر سیاس��ی و 
دیپلماتیک هم بررس��ی کنیم در طول سال های این 
ده��ه اجماعی بزرگ علیه ایران ش��کل گرفت. کار به 
جایی رسیده بود که بیشتر کشورهای صنعتی جهان 
ای��ران را تحریم کرده بودند. با ای��ن حال دولت ایران 
توانست بدون اینکه درگیر هیچ جنگ یا تنش نظامی 
شود تمامی قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت 
علیه جمهوری اسالمی را هم بی اثر کند و در حالی که 
علیه ایران اجماعی کامل ش��کل گرفته بود در مذاکره 
ب��ا ۶ قدرت صنعتی جه��ان ایران توانس��ت  به توافق 
برسد. حتی از زوایای دیگر هم ویژگی های برجسته ای 
ب��رای این دهه می توان برش��مرد. ب��ه اجماعی که در 
میان کش��ورهای خلیج فارس علیه ایران شکل گرفته 
توجه کنید؛ هیچ گاه چنین اجماعی علیه ایران وجود 
نداشت. به این ترتیب سنگربندی محکمی علیه ایران 

شکل گرفت. 
در ای��ن ش��رایط به هی��چ وجه عجیب نیس��ت که 
اقتصاد آس��یب ها و مش��کالت فراوانی را تجربه کرد و 
مسیر حرکت رو به جلوی اقتصاد متوقف شود. برآیند 
این فش��ارها بیش��تر و بهتر از هر بخش��ی خود را در 
شاخص های اقتصادی نش��ان می دهد. به این ترتیب، 
عجیب نیست که نرخ تورم در نیمی از دهه ٩۰ بیش 
از ٣۰ درصد  باشد و نرخ رشد اقتصاد  به نازل ترین ارقام 
ممکن و تجربه ش��ده در ایران برسد. هنگامی  که نرخ 
تورم چنین باال می رود و رش��د اقتصادی این طور کم 
می شود، خط فقر جمعیت بیشتری را در برمی گیرد و 
ضریب جینی بد و بدتر می ش��ود. با این حال، من فکر 
می کنم در میان دهه استثنایی ٩۰، که می توان آن را 
دهه بیم و امید نامید، سال ٩٩ استثنایی ترین سال ها 

بود.
ویژگی�س�ال�۹۹که�به�نظرش�ما�آن�را�تبدیل���

ب�ه�یک�س�ال�اس�تثنایی�در�دهه�بيم�وامي�د�کرده�
چيست؟

همزمان شدن شیوع ویروس کرونا با فشار تحریم ها 
ش��رایط به مراتب دش��وارتری را برای کشور ساخت. 
البت��ه برخ��ی از اث��رات کرونا چشم پوش��ی می کنند 
و ط��وری جلوه می دهن��د که کرونا اث��رات اقتصادی 
چندانی نداش��ت. با این همه اگر به مقایس��ه اقتصاد 
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ایران با جهان بپردازیم بهتر متوجه می شویم که کرونا 
چه فش��ار مضاعفی بر اقتصاد جهان و در پی آن ایران 

آورده است. 
ش��یوع کرونا سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی جهان 
پس از سال های متمادی که همواره مثبت بود، ناگهان 
منفی ش��ود. در ای��االت متحده به عن��وان بزرگ ترین 
اقتصاد جه��ان حدود ۵۰ میلیون نف��ر از مردم دچار 
شرایطی شدند که مجبور به استفاده از بن های کمک 
غذایی دولت شدند. نرخ بیکاری در این کشور صنعتی 

و پیشرفته بعد از دهه ها دو رقمی شد. 
از س��وی دیگر، کش��ورهای قدرتمندی در اقتصاد 
چون انگلس��تان و آلمان هم در مقابل فشارهای کرونا 
روزهای دشواری را سپری کردند و به این ترتیب این 
دو کش��ور هم منفی شد. عربس��تان سعودی با وجود 
اینکه می توانست روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر 
کند و درآمد ارزی به نس��بت  خوبی داش��ته باش��د، با 
کس��ری بودجه بزرگی مواجه ش��د. همسایه غربی ما 
ترکی��ه، که پس از اصالح��ات اقتصادی دیگر هرگز با 
تورم دو رقمی مواجه نش��ده بود دوباره ش��اهد تورم 
ش��تابان ش��ده و وضعیت اقتصادی س��ختی دارد. از 
این رو، در قیاس با کش��ورهای مختلف جهان متوجه 
می شویم کرونا واقعا فشار زیادی را بر همه اقتصادها، 
اعم از توسعه یافته و در حال توسعه وارد کرده است و 
ایران در ش��رایطی که زیر تحریم روزهای دشواری را 

داشت میزبان این مهمان ناخوانده هم شد.
آیا�سال��۹۹را�یک�سال�موفق�می�دانيد؟��

باید بس��ته به ش��رایط و راهبردها تحلیل و قضاوت 
کرد. به باور من، گرچه ایران در س��ال ٩٩ زیر فش��ار 
حداکث��ری ق��رار داش��ت و تحریم ها ام��کان تحرک 
زیادی برای دولت و اقتصاد نگذاش��ته بودند، با وجود 
بس��ته ش��دن مرزها به دلیل ش��یوع کرونا و کاهش 
مبادالت بانک��ی به پایین ترین س��طح ممکن اقتصاد 
ایران فرونپاش��ید. نباید فراموش کنیم سیاست فشار 
حداکثری طراحی شد تا اقتصاد را به فروپاشی بکشاند 
که در این مورد، ب��ا وجود هر انتقادی که به عملکرد 
دولت یا نظام باشد، موفقیتی برای کاخ سفید و ترامپ 
به  دس��ت نیامد. وقتی ترامپ اعم��ال دوباره تحریم ها 
علی��ه ایران را اع��الم کرد بس��یاری منتظر وقوع یک 
ابرت��ورم در اقتصاد ایران بودند. منظور از ابرتورم تورم 
ساالنه سه رقمی است و البته که چنین هم نشد و نرخ 
تورم بیش از ۴٢ درصد نش��د. این را باید با سال های 
٧٣ و٧۴ مقایس��ه کنیم که نرخ تورم به ترتیب ٣۵ و 
۴٩ درصد شده بود و با وجود اینکه فشارها به مراتب 
از ام��روز کمتر ب��ود اما وضعیت آن زمان از ش��رایط 
امروز س��خت تر بود. از این رو،  فکر می کنم همین که 
اقتصاد ایران توانست در مقابل فروپاشی مقاومت کند 
و امریکا را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد، یک 

موفقیت محسوب می شود. 
من نمی گویم شرایط خوب است؛ شرایط اقتصادی 

بس��یار دشوار و س��خت است و مس��ئله معیشتی به 
مطالبه اصلی مردم تبدیل ش��ده ام��ا این هدف کاخ 
سفید از تحریم ها نبود، آنها به دنبال شورش گرسنگان 
و فروپاش��ی اقتصادی بودند و دولت هم توانس��ت در 
مقابل این هدف پلید مقاومت کند. فقط مدنظر داشته 
باشیم در سال جاری وابستگی بودجه به نفت به کمتر 
از ۱۰ درصد رس��ید که کمترین نس��بت در سال های 
پس از انقالب اس��ت. این کاهش سهم نفت از بودجه 
نتیجه فشارهای کمرشکن تحریمی بود که از سال ٩٧ 
تا ٩٩ بر اقتصاد ما سایه انداخته بود و مدیریت کشور 

را سخت تر از هر زمانی کرد. 
فک�ر�می�کنيد�در�ش�رایط�فعلی�دولتمردان�و���

برنامه�ریزان�چه�باید�بکنند؟
به نظر من قبل از هر چیز باید به یک تحلیل جامع 
برسند و آن را در اختیار رسانه ها و مردم هم بگذارند 
ت��ا بتوان از این طریق یک دیال��وگ اجتماعی برقرار 
کرد. ما از گردنه های سختی عبور کردیم و به همین 
دلیل ممکن است سرمایه اجتماعی کم شده باشد و با 
اقداماتی از این دست می توان بخشی از این سرمایه را 
بازگرداند. در تمام این سال ها باوجود اینکه تحریم ها 
با شدت و قوت علیه اقتصاد ایران مانع ایجاد می کرد، 
اقتصاد ایران در حال رش��د اس��ت که بر این اساس، 
سال به سال مصارف آن افزایش می یابد و این مسئله 

همزمان شد با محدودیت شدید در منابع درآمدی. 
به این ترتیب، کش��ور در ش��رایطی اداره ش��د که 
هزینه ها افزایش��ی و منابع کاهش��ی می شدند. از این 
رو، فک��ر می کن��م باید ای��ن واقعی��ت را پذیرفت که 
اقتص��اد ایران در حال عب��ور از گردنه تحریم و کرونا 
اس��ت و این مه��م را در حالی دارد س��پری می کند 
ک��ه نه فروپاش��ی اقتصادی رخ داده و ن��ه هنوز وارد 
مس��یری بی بازگشت ش��ده ایم. این در نوع خود یک 
موفقیت محس��وب می شود؛ گرچه در شرایط فعلی با 
توجه به فش��ارهای متنوعی که به مردم وارد می شود 
پذیرش چنین امری آسان نیست. برای فهم بهتر این 
مسئله توصیه می کنم کتاب جان بولتون درباره دوره 

همکاری با ترامپ را بخوانید. 
در ای��ن کتاب به وضوح قابل مش��اهده اس��ت که 
روزی نبود برای او و ترامپ ایران مس��ئله نباش��د و 
بولتون به از س��ر راه برداشتن ایران فکر نکند. از قضا 
مس��ئله بر س��ر ایران چنان مهم بود که رابطه میان 
ترامپ و بولتون را هم در نهایت شکرآب کرد چرا که 
پیش��نهادات بولتون چنان تندرو و دست راستی بود 
که ترامپ هم حاضر به پذیرش آنها نشد و در نهایت 
اتح��اد این دو پیش از پایان کار دونالد ترامپ به هم 

خورد.
در ای��ن میان عجیب نیس��ت کش��وری که چنین 
ذه��ن رئیس جمه��وری امریکا را مش��غول کرده زیر 
فش��ارهای ش��دیدی قرار بگی��رد. درواق��ع مقاومت، 
ع��وارض و هزین��ه دارد و اگ��ر چنی��ن نب��ود اکنون 
همه کشورها دس��ت به مقاومت می زدند. هزینه های 
ب��االی مقاوم��ت، اغل��ب کش��ورها را از پیگیری آن 
منصرف ک��رده اما در ایران چنی��ن تفکری در نظام 
تصمیم گیری نیس��ت و به جای آن اندیش��ه مقاومت 
چ��ه در قان��ون اساس��ی و چه در نظام دس��ت باال را 
دارد.ت��ورم باالی��ی که کش��ور در این ٣ س��ال اخیر 
تجربه کرده، ناش��ی از همین مقاومت است. افزایش 
سرس��ام آور نقدینگی، نرخ رش��د پایین و مش��ارکت 
اقتصادی کمتر از انتظار در اقتصاد ایران همگی هزینه 
این مقاومت اس��ت. بنابراین باید بپذیریم امروز ما در 
حال پرداخ��ت هزینه مقاومت حداکث��ری در مقابل 
فشار حداکثری هستیم.اما با توجه به تغییر دولت در 
کاخ سفید و توافق صورت گرفته برای تعلیق ٣ ماهه 
پروتکل احتمال زیادی دارد در سال آینده هم دوباره 

مذاکراتی صورت بگیرد و توافق حاصل شود. 
در ای��ن ص��ورت می توانیم دیگر از گ��ذر کامل از 
دوره رک��ود، تحریم و تورم صحبت کنیم. با این همه 
نمی توان انتظار داش��ته باشیم که با لغو تحریم ها ره 
صد س��اله را یک شبه برویم و باید در آن زمان هم به 
سمت اصالحات س��اختاری و رفع مشکالت اقتصاد 

ایران حرکت کنیم.
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نوسان قیمت ها لرزه بر اندام تولید انداخت
اعتياد�مواد�اوليه�داخلی�به�نرخ�جهانی

صنع��ت در دوره جدید تحریم ها )م��رداد ۱٣٩٧( 
وارد جن��گ تحمیل��ی اقتصادی دش��واری ش��ده و 
آس��یب های جدی آن را تهدی��د می کند. ممنوعیت 
واردات به دلیل کمبود ارز از یک سو و تحریم صنایع 
از سوی ش��رکت های خارجی به دلیل منافعی که در 
همراهی با دولت امریکا داشتند از سوی دیگر، سبب 
ش��د تا نیمه دوم سال ۱٣٩٧ تولید با کمترین تیراژ 
ادامه پیدا کند. اما بس��یاری از کارشناسان اقتصادی 
و صنعتی معتقدند تحریم ه��ای داخلی اعم از موانع 
بانک��ی، مالیات��ی و... آس��یب زاتر از محدودیت های 

بین المللی هستند.
ب��ا  و  برگش��ت  ورق  برج��ام،  تواف��ق  از  پ��س 
هم��کاری،  ب��رای  خارج��ی  ش��رکت های  ورود 
س��رمایه گذاری های جدید داخل��ی و خارجی انجام 
ش��د. به این ترتیب، ش��رایط تولید بهب��ود پیدا کرد 
ام��ا این وضعیت چندان ادامه نداش��ت و با روی کار 
آمدن دونالد ترامپ محدودیت های بین المللی بسیار 

سختگیرانه تر از گذشته علیه کشورمان اعمال شد. 
در ادام��ه، س��ال ۱٣٩٩ اپیدمی وی��روس کرونا به 
چالش های قبلی اضافه و ش��رایط برای بس��یاری از 
تولیدکنندگان دشوارتر شد. براساس آمارهای رسمی 
در وضعیت دش��وار امس��ال صنایع بزرگ نسبت به 
صنایع کوچک کمتر دچار آسیب شدند. اما مشکالت 
)تحری��م و ش��یوع کروناوی��روس( وضعی��ت صنایع 

کوچک را بحرانی کرد. 
چشم�اسفندیار�توليد��

بزرگ ترین مشکل داخلی صنایع که در واقع چشم 
اس��فندیار صنعت ایران به ش��مار می رود، نوس��انات 
ش��دید بازار مواد اولی��ه یا در واق��ع تولیدکنندگان 
باالدس��تی است. این چالش در کنار مشکالتی مانند 
کمبود نقدینگی، مطالبات معوق، چک های برگشتی 
و... گرفتاری های زیادی را برای صنعت کش��ور ایجاد 

کرد. 
تولی��د بدون مواد اولیه معدنی و پتروش��یمی معنا 
ندارد و نوس��انات نرخ این محص��والت نه مربوط به 
تحریم که از حدود نیمه دوم س��ال ۱٣٩۵ آغاز شده 
ب��ود. در گفت وگوهایی که  ب��ا تولیدکنندگان 
صنایع کوچک و بزرگ کش��ور داشت آنها از مسائل 
جدی��د در حوزه تامین م��واد اولیه می گفتند و از آن 
اب��راز نگرانی می کردند. تقریبا از آذر ۱٣٩۵ نرخ مواد 
اولی��ه در حال افزایش بود و ب��ا افت وخیز ادامه پیدا 
ک��رد. پیش از تحریم برخی از این مواد از خارج وارد 
می ش��دند و محدودیتی در تامین این مواد از سوی 
تولیدکنندگان وجود نداش��ت. آنها مختار بودند مواد 

اولی��ه مورد نیاز خود را از داخل تامین یا وارد کنند. 
البته در همان زمان هم برخی مواد بازاری انحصاری 
داش��تند و واردات شان ممنوع بود. به عنوان نمونه در 
دوره ای صنعتگران نسبت به تامین DOP مشکالت 
بس��یاری داش��تند. معضل تامین مواد اولیه با اعمال 
تحریم در س��ال ۱٣٩٧ س��نگین تر و با وجود کمبود 
مناب��ع ارزی و ممنوعیت واردات مش��کالت افزون تر 
ش��د. به این دلیل که برخی م��واد اولیه جزو زنجیره 
تامی��ن مواد اولیه نهایی بودند و چون این مواد اولیه 
نهای��ی در داخل تولید می ش��دند آن مواد جزءتر در 

فهرست اقالم ممنوعه قرار گرفتند. 
ای��ن در حالی بود ک��ه برخی صنایع ب��رای تولید 

محصوالت شان نیازمند مواد اولیه بودند.
با قرار گرفتن مواد اولیه تش��کیل دهنده مواد اولیه 
نهایی در فهرست اقالم ممنوعه، برای مدتی مشکالت 
بازار سیاه و... گریبانگیر صنعتگران شد و تولیدکننده 
که ناچار باید چراغ واحد صنعتی خود را روش��ن نگه 
دارد ب��ه هر قیمتی این م��واد را تهیه می کرد. به این 
ترتیب نب��ود برنامه ریزی دقیق و دس��ته بندی اقالم 
برای ممنوعیت واردات در ابتدای تحریم، س��بب شد 
تولیدکنندگان آس��یب دیده و بخش��ی از سرمایه در 

گردش آنها آب شود.
تغييرات�در�کمترین�زمان�ممکن��

اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. امسال )۱٣٩٩( 
هم به دلیل مشکالت تامین و تخصیص ارز بخشی از 
مواد اولیه وارداتی پش��ت درهای بسته گمرک دپو و 

تاریخ مصرف آنها منقضی شدند.
 بخش��ی از تولیدکنن��دگان صنای��ع خ��رد به این 
موضوع اش��اره کردند که چون برای خرید این مواد 
اولیه هزینه شده برای ادامه فعالیت، ناچار به استفاده 
از این مواد اولیه تاریخ گذش��ته هس��تند )البته آنها 
مدعی هس��تند که این م��واد اولی��ه خارجی تاریخ 

گذشته باکیفیت تر از مواد اولیه تولید داخل است(.
با تمام این مشکالت )تحریم، کمبود ارز، نیاز بازار 
داخل( تولیدکنندگان باالدس��تی محصوالت شان را 
براساس نرخ جهانی، نه  ساالنه و نه ماهانه که هفتگی 

و گاهی هم روزانه به  فروش می رسانند.
صعودی ش��دن نرخ مواد اولیه در چنین شرایطی 
طبیعی اس��ت. به طوری که قیمت ی��ک محصول از 

ابتدای سال تا انتها تفاوت فاحشی دارد.
بازاری�پرتنش��

ب��ه  گزارش  در یکی از نشس��ت های خبری 
ابت��دای امس��ال، احم��د نعمت بخش، دبی��ر انجمن 
خودروس��ازان ایران با گالیه گفت: ورق های فوالدی 

داخ��ل ٨۵ درصد گران تر ش��ده اند ب��ا این وضعیت 
چگون��ه می ت��وان قیم��ت تمام  ش��ده را کاهش داد 
درحالی ک��ه ٧۰ تا ٧۵ درصد خ��ودرو مربوط به مواد 

اولیه است.
 یا محمود نجفی س��هی یکی از قطعه س��ازان فعال 
کشور در گفت وگو با  اظهار کرد: از عواملی که 
باعث می شود قیمت  قطعات رقابتی نباشد گران تمام 
شدن مواد اولیه و آشفته بازار خرید مواد اولیه است؛ 
در نتیجه خروجی کارخانه ها با هزینه کرد باال بوده و 
رقابت منتفی اس��ت. سیدحس��ین بحرینیان از دیگر 
فعاالن صنعت هم درباره گرانی مواد اولیه هم عنوان 
ک��رد: قوانین ض��د و نقیض زیادی در کش��ور وجود 
دارد به عنوان نمونه، ف��والد مبارکه ورق های خود را 
به خارج با ن��رخ ارزان عرضه می کند و همان کاال را 
در داخل با نرخ باالتر به فروش می رس��اند؛ بنابراین 
مزایای رقابتی برای صادرات محصوالت ایرانی وجود 
ندارد و باید س��اختارها اصالح شده و مصوبات جامه 

عمل بپوشند.
بازی�های�صنعتی��

در کنار فعاالن صنایع بزرگ مانند خودروس��ازی، 
همین گالیه از س��وی فع��االن صنایع کوچک مانند 
زنجیره تامین کیف و کفش نیز مطرح می شود. وحید 
سوهانی یکی از تولیدکنندگان کفش کشور در این باره 
به  گفت: برخی از مشکالت و چالش های تولید 
ش��یطنت هایی اس��ت که در بعضی کاسبی ها وجود 
دارد. ن��رخ دالر باال می رود تامین کنندگان مواد اولیه 
قیمت ها را افزایش می دهند اما قیمت دالر که پایین 
می آید، تغییری در نرخ محصوالت دیده نمی ش��ود. 
درحالی ک��ه انباره��ا ممل��و از محصوالت م��ورد نیاز 
تولیدکننده نهایی اس��ت، بعضی به طمع سود بیشتر 
و ب��ه امید افزای��ش قیمت ها در روزه��ای آینده، به 
توزیع قطره چکانی مواد اولیه مورد نیاز تولید کش��ور 
می پردازند. به عنوان مثال، تولیدی ما که روزانه بین 
٢۵۰ تا ٣۰۰ جفت کفش بود به ۶۰ جفت رسید زیرا 
نمی توانی��م مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم. 
شاید الزم باشد تمام تولیدکنندگان کفش برای یک 
م��اه مواد اولیه نخرن��د تا وضعیت بهتر ش��ود. البته 
بیشتر تولیدکنندگان باالدستی )تامین کنندگان مواد 
اولیه( از این امر اس��تقبال می کنند زیرا ترجیح شان 

صادر محصوالت شان است.
یوس��ف بدل��ی از دیگر فعاالن ح��وزه کفش هم در 
گفت وگ��و ب��ا  عنوان ک��رد: قیمت م��واد اولیه 
به ویژه چس��ب نس��بت به ابتدای س��ال ۴ برابر شده 
اس��ت. تولیدکنندگان مواد اولیه محص��والت را ارائه 
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نمی دهن��د؛ در نتیج��ه توزیع قطره چکان��ی نرخ آنها 
را نجوم��ی کرده اس��ت. ابراهیم مجته��دی از فعاالن 
کفش های کوهس��تانی و ورزشی کشور درباره معضل 
تولید تولیدکنندگان در س��ال جهش تولید به  
گفت: جهش تولید با کمبود مواد اولیه شدنی نیست. 
درحال حاض��ر قیمت مواد اولی��ه و کمبود آن چالش 
اصلی تولید و تولیدکننده اس��ت. با افزایش نرخ مواد 
پتروش��یمی، مش��کالت صنعتگران دوچندان ش��ده 
اس��ت. ابتدا این ش��رکت ها تولیدکنندگان را وابسته 
خود ک��رده و در ادامه از فض��ای به وجود آمده به نفع 
خ��ود بهره ب��رداری کردن��د. امروز ب��ا وضعیت قیمت 
دالر واردات م��واد اولی��ه از خ��ارج توجی��ه  اقتصادی 
ندارد. هنگامی که بازار انحصاری ش��د، ش��رکت های 
تولیدکنن��ده مواد اولیه داخلی نرخ محصوالت خود را 
به قیم��ت محصوالت خارجی عرضه می کنند. در این 
وضعیت بس��یاری از کارخانه های تولید کفش و کیف 
تعطیل ش��دند، چون با افزایش سرس��ام آور نرخ مواد 
اولیه دیگر تولید توجیه  اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، 
بازار هم کش��ش ندارد تا ن��رخ محصوالت را مطابق با 
قیمت مواد اولیه افزایش دهیم. متاسفانه این وضعیتی 

است که برای تولیدکننده رقم خورده است.
مجته��دی در ادام��ه س��خنان خ��ود اظهارک��رد: 
ش��رایط فعلی بس��یار نگران کننده اس��ت و کس��ی 
ارزش تولیدکنن��ده و کارآفرین را نمی داند و قدردان 
آنه��ا نیس��ت. ش��رایط موجود ب��رای همه روش��ن 
اس��ت و همه ه��م از وضعیت تولید آگاه هس��تند و 
می دانند مشکل صنعتگر چیس��ت، اما چاره اندیشی 
نمی ش��ود. درحال حاضر مظلوم تری��ن بخش جامعه 
تولیدکنن��دگان و کارآفرینان بوده که با آبرو و اعتبار 
خ��ود در حال مبارزه و جنگ ب��رای ادامه فعالیت ها 
هس��تند. با این حجم از س��رمایه و تالش سود عدد 
قابل توجهی نیس��ت و آنقدر ناچیز است که به چشم 
نمی آی��د. صنعتگر ماهانه ٢۵ ت��ا ۴۰ میلیون تومان 
هزینه بیمه دارد، ساالنه ٢۰۰ تا ٣۰۰ میلیون تومان 
بای��د مالیات بپردازد و ماهانه هم هزینه آب، برق و... 
حدود ۱۰ میلیون می شود. حال پرسش این است که 
ای��ن هزینه ها را چگونه باید تامین کند. خرید نقدی 
فروش قسطی بخش��ی دیگر از معضل برخی صنایع 
پایین دستی است. از سوی دیگر، حمایت ها مقطعی 
بوده و پاسخگوی مش��کالت فعلی نیست. برای حل 
ریش��ه ای مش��کالت فعلی باید نرخ دالر برای مدتی 
تثبیت ش��ود، زیرا س��تون کاس��بی در کشور با دالر 

است.
بازار�مواد�اوليه،�بالی�جان�توليد��

در ادامه هم خوب است اشاره ای به تولیدکنندگان 
میانی داشته باشیم. یک فعال زیره درباره مواد اولیه 
به  یادآور شد: کمبودها به نوعی ظاهری بوده 
ک��ه قیمت ها را افزایش داده اس��ت.  این مش��کالت 
بیش��تر در حوزه تامین مواد اولیه داخلی اس��ت که 

دس��ت تولیدکننده را در مقابل مش��تری در پوست 
گذاش��ته اس��ت. هنگامی که من تولیدکنن��ده زیره، 
محصول��م را ب��ا قیمت باالی��ی خری��داری می کنم، 
ناگزی��رم با قیمت باال در اختی��ار تولیدکننده کفش 
ق��رار دهم. محمد غالمی نژاد، فع��ال دیگر در زمینه 
تولید زیره کفش هم عنوان کرد: مشکالت زیاد است 
و هم��ه می دانند. تولیدکنن��ده که قبال زیره را ۱٧ تا 
۱٨ ه��زار تومان می خرید ام��روز باید بین ۴۰ تا ۴٢ 
هزار تومان بخرد. تولیدکننده زیره برای تولیدکننده 
کفش نگران اس��ت. آنها ه��م کار می کنند تا زندگی 
خود و کارگرانشان را بگردانند.  همه خریدها امسال 
)۱٣٩٩( نقدی ش��ده و فق��ط در مدت ٢ ماه قیمت 
مواد اولیه مورد نیاز تولید نسبت به ابتدا سال ٢ برابر 

شد. تولیدکننده با حداقل سود فعالیت دارد.
کرونا�و�بازی�با�صنعتگر��

امسال در کنار مشکالتی مانند قیمت و کمبود مواد 
اولیه، ش��یوع ویروس کرونا هم بازار در در کنار تولید 
تحت شعاع قرار داد و به اصطالح، گل بود به سبزه هم 
آراسته ش��د. درحالی که تولیدکنندگان صنایع کشور 
به وی��ژه صنایع کوچ��ک و به طور ویژه ت��ر واحدهای 
صنفی کوچک با مشکالتی در تولید توان و ماندگاری 
خود را محک می زدند با ش��یوع ویروس کرونا و افت 
بازار تقاضا در بستری دیگر این توانمندی در ترازوی 
سنجش قرار گرفت. اپیدمی ویروس کرونا و ناشناخته 
بودن راه های س��رایت و نبود داروی مناس��ب، تولید 
برای صنایع با چند ماه تاخیر آغاز ش��د. در ادامه هم 
به دلیل قطع زنجیره سرایت در فواصل مختلف زمانی 
بازارها تعطیل ش��دند. صنوفی مانند پوشاک و کفش 
که بهترین فصل فروش ش��ان شهریور و اسفند است 
)زمان بازگش��ایی مدارس و نیز بازار شب عید( موفق 
به فروش نشدند. این اقالم که بیشتر براساس صنعت 
مد تولید می ش��وند در انبارها دپو شدند و هزینه های 

انبارداری را هم برای آنها اضافه کرد.
همین موضوع پیش تر برای صنعت خودرو با تحریم 
سال ۱٣٩٧ رخ داد. در ٢ سال گذشته صنعت خودرو 
فرازونشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. با اعمال 
تحریم علیه خودروسازی های داخلی به نوعی فعالیت 
صنعت خودرو برای مدتی متوقف ش��د و با کمترین 
تیراژ تولید خودروها، ناقص انجام ش��د. گاهی حجم 
این خودروهای تجاری نش��ده بی��ش از فضای قابل 
پیش بینی بوده و برخی خودروسازان ناگزیر به خرید 
زمین های بیشتر برای نگه داری این خودروها شدند. 
بماند که برخی عنوان می کنند کمبود قطعه وجود 
داش��ت اما از این فضا به نوعی سوءاس��تفاده هم شد 
و کمب��ود قطعه اهرمی بود برای حذف قیمت گذاری 
از سوی ش��ورای رقابت و پرداخت تسهیالت بیشتر.  
به ه��ر روی این صنعت هم در این دو س��ال روزهای 
دش��واری را پشت سر گذاش��ت و می توان گفت سال 
۱٣٩٩ به مرات��ب بهتر از س��ال ۱٣٩٨ و البته ۱٣٩٧ 

برای صنعت خودرو کش��ور رقم خورد، زیرا به همت 
زنجیره تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خودروها با 
تمام کمبود منابع مالی و دیرکرد پرداخت مطالبات، 
س��رمایه گذاری و داخلی س��ازی انجام شد. می توان 
گفت وضعیت صنعت خودرو در مقایس��ه با صنایعی 
مانند پوش��اک، کف��ش و... در وضعی��ت بهتری قرار 
دارد زی��را از بحران های اصلی عب��ور کرده  و امروز با 
پیدا کردن خود بر بعضی از مش��کالت فائق آمده اند. 
البته در ای��ن صنعت هم برخ��ی واحدهای کوچک 

قطعه سازی نتوانستند دوام بیاورند و تعطیل شدند.
سخن�پایانی��

فعاالن این صنعت )خودروس��ازان و قطعه سازان( 
که به ش��دت گالیه مند ن��رخ مواد اولیه م��ورد نیاز 
خود بوده و هس��تند، عنوان می کنند چگونه ممکن 
اس��ت محصولی که از خاک و انرژی داخلی تولید و 
تامین می ش��ود با نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی 
فروخته ش��ود.  اگر این گونه اس��ت برای محصوالت 
س��ایر صنایع هم باید همین ش��یوه را پی��اده  کرد. 
نمی توان ورودی را باز گذاش��ت )ن��رخ مواد اولیه بر 
پایه نرخ جهانی( اما خروجی را بست )قیمت گذاری 
خودرو از س��وی ش��ورای رقابت(. مازیار بیگلو، دبیر 
انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو 
در نشس��ت خبری این انجمن در این باره به  
گفت: خودکفایی و تعمیق س��اخت داخل با نهضت 
داخلی س��ازی با هدف کاهش ارزبری انجام شد و در 
حال پیگیری اس��ت اما تا زمانی که م��واد معدنی و 
پتروش��یمی تولید داخل پایه جهانی داش��ته باشد، 
کاری از پی��ش نمی بری��م و فقط انرژی و س��رمایه 
صنعتگران این حوزه تلف می ش��ود. صنعت خودرو 
کش��ور با ترکیه و کره جنوبی مقایس��ه می شود، اما 
کسی عنوان نمی کند خودروساز و قطعه ساز این دو 
کش��ور مواد اولیه تولید داخل شان را با یارانه ۴۰ تا 
۵۰ درصدی دریافت می کنند. نرخ مواد اولیه تولید 
داخل به گونه ای اس��ت که اگر تولیدکننده این مواد 
را وارد کند، برای او ارزان تر درمی آید. درحال حاضر 
فقط تولیدکنندگان مواد اولیه و خام فروش��ان سود 

دارند و با این روند خودکفایی معنا ندارد.
 همچنین محمد ش��هپری از دیگ��ر فعاالن حوزه 
صنعت خودرو ابتدای س��ال درب��اره وضعیت تامین 
مواد اولیه اظهارکرد: در این ش��رایط، ادامه فعالیت 
تولیدکنن��دگان همراه با ایثار اس��ت. تحقیق ش��ود 
قیم��ت فوالد مبارکه چند ب��ود و امروز با چه نرخی 
عرضه می شود. مس باهنر در بورس با قیمت ال ام ای 
)پای��ه جهانی( به اضاف��ه ۶۰ دالر معامله می ش��ود. 
به این ترتیب از کیلویی ٢۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار 
تومان رس��یده اس��ت. چطور خودرو کاالیی انحصار 
اس��ت اما ف��والد خی��ر؟ ٢۵ کارخانه خودروس��ازی 
در کش��ور فعالی��ت دارد، درحالی که ی��ک کارخانه 

فوالدمبارکه داریم.
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از روزی که عبدالناصر همتی سکان هدایت بانک 
مرکزی را به دس��ت گرفته تا امروز کشور در شرایط 
بس��یار ویژه ای قرار داش��ته اس��ت. در تایید خاص 
بودن ش��رایط اگر اظهارات مقامات ارش��د کشور را 
دنبال کنیم، می بینی��م اقدامات دولت امریکا علیه 
کش��ورمان را به »جنگ اقتص��ادی« تعبیر کردند. 
باتوجه به این مسئله بسیاری از کارشناسان افزایش 
نرخ دالر را امری طبیعی قلمداد می کنند که بانک 
مرکزی نمی توانس��ت باتوجه به محدودیت هایی که 
داشت و کماکان هم دارد، جلوی کاهش ارزش ریال 
را به طرز موث��ری بگیرد. اما همی��ن صاحب نظران 
معتقدن��د عملکرد بانک مرک��زی در نحوه مدیریت 
بازار ارز به قدری نامنظم و حتی ش��لخته بوده که 
باعث ش��د نوس��انات قیمتی در بازه بس��یار بزرگی 

تداوم داشته باشد.
از طرف��ی هم موض��وع کنترل نرخ ت��ورم مطرح 
می ش��ود که بانک مرکزی به عنوان سیاس��ت گذار 
اصلی پولی کش��ور مسئول آن شناخته می شود. اما 
این حوزه که درهم تنیدگی ش��دیدی با نرخ ارز هم 
دارد، به گونه ای  است که بسیاری معتقدند تا محقق 
نش��دن استقالل بانک مرکزی نمی توان از این نهاد 
انتظار کنترل تورم را داش��ت، زی��را دولت ها هرگاه 
کفگیرشان به ته دیگ می خورد سراغ بانک مرکزی 
می روند تا با انتشار پول حساب دولت را پر کنند. 

تورم�مزمن��
ب��ا نگاهی ب��ه گزارش های س��االنه بانک مرکزی 
درب��اره نرخ تورم تقریبا در هی��چ دوره ای نبوده که 
هدف گذاری های بانک مرکزی در پایان سال محقق 
شده باشد و شاهد پیشی گرفتن نرخ تورم یک ساله 
از وعده ه��ای بانک مرکزی نبوده باش��یم. البته در 
مقطع کوتاهی که دولت هفتم و هش��تم عنان امور 
را در دس��ت داش��ت، این گزارش ها واقع گرایانه تر 
بودند اما پس از آغاز به کار دولت نهم ورق برگشت 
و سیاس��ت های پول پاش��ی با هدف کنترل نرخ در 
بازارهای مختلف در دس��تور کار بانک مرکزی قرار 
گرف��ت. از طرفی هم دول��ت به دلیل رعایت نکردن 
اص��ول انضب��اط مالی دچ��ار کس��ری بودجه های 
سنگین می شد که راهی غیر از استقراض برای خود 

تعریف نمی کرد.
 همه این اتفاق ها دس��ت به دس��ت هم داد تا بار 
دیگر ش��اهد اوج گیری نرخ تورم باش��یم. در حالی 
که دولت هفتم و هش��تم موفق ب��ه کنترل تورم و 
حت��ی در مقطعی تک رقمی کردن نرخ تورم ش��ده 
بود، ب��ا تغییر دولت ب��از هم چش��م مان به جمال 
تورم های باالی ٢۰ و حتی ٣۰ درصدی روشن شد. 

ام��ا این روند ب��ا تغییر دولت در س��ال ۱٣٩٢ و با 
روی کار آمدن اعتدال گرایان دستخوش تغییر شد. 
دولت یازدهم رویکردهای اقتصادی کامال متفاوتی 
داش��ت و از طرف��ی هم راه تعامل ب��ا غربی ها را در 
پیش گرفته بود که خود این مس��ئله می توانس��ت 
باع��ث ایجاد فضای��ی برای نفس کش��یدن اقتصاد 

محدود شده ایران شود. 
در دوره دول��ت یازده��م بار دیگر ش��اهد کنترل 
نرخ تورم و تثبیت نرخ دالر در کش��ور بودیم و این 
امر با امضای توافقنامه برجام تقویت هم ش��ده بود 
ام��ا پس از انتخابات س��ال ۱٣٩۶ و پیروزی دوباره 
حسن روحانی گویا سیاست های اقتصادی دولت او 
نی��ز تغییر کرد، چراکه تغییر وزیر اقتصاد پیامی به 
فعاالن اقتصادی می داد که بس��یاری از کارشناسان 
را دچ��ار نگرانی می کرد. این تغییر رویکرد با خروج 
ترامپ از برجام نیز همراه ش��د و همه چیز دس��ت 
به  دس��ت هم داد تا درآمده��ای دولت کاهش یابد 
و کس��ری بزرگ تری روی دست دولت بماند. طبق 
یک قانون نانوشته و سنتی در اقتصاد ایران دولت ها 
وقتی دچار کس��ری بودجه می ش��وند الجرم دست 
به دامان بانک مرکزی می شوند تا با چاپ پول این 
مش��کل دولت را حل کند. همین موضوع نیز باعث 
ش��د نرخ تورم روز به روز افزایش یابد و حتی تغییر 
رئی��س کل بانک مرکزی نیز که به گفته بس��یاری 
از کارشناس��ان گزینه خوبی برای این س��مت بود، 
کارس��از نباش��د و غول تورم کماکان ریال را ببلعد. 
در ابتدای سال ۱٣٩٩ بانک مرکزی نرخ تورم را در 
کانال ٢٢ درصد هدف گذاری کرد اما هرچه به پایان 
سال نزدیک شدیم نرخ تورم از این پیش بینی دور و 

دورتر شد تا جایی که حاال تورم در آستانه ورود به 
کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته و کارشناسان باتوجه 
به رکوردزنی در زمینه رشد نقدینگی در مقایسه با 
٢۰ س��ال اخیر )تا پایان دی ٩٩ حجم نقدینگی به 
بیش از ٣ هزار و ۱٣۰ هزار میلیارد تومان رس��ید( 
معتقدند تورم باال یکی از میراث های مهم و مخرب 

اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
بررس�ی�سياس�ت�های�ارزی�بانک��مرکزی���

در�سال�۹۹
علی اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس هیات موسس 
کانون صرافان و کارش��ناس اقتصادی با اشاره به دو 
وظیفه بانک مرکزی، به  گفت: بانک مرکزی 
دو وظیف��ه اصلی دارد؛ یکی تنظیم سیاس��ت های 
ارزی با هدف کنترل نوسانات بازار و دیگری تنظیم 
نرخ س��ود تس��هیالت بانکی با هدف اش��تغالزایی 
و تقوی��ت بخش های تولی��دی. وی در ادامه افزود: 
درباره کنترل نرخ بیکاری اصال صحبتی نمی کنیم 
اما درباره کنترل نوس��انات در بازار ارز باوجود سهم 
٨۰ درصدی بانک مرکزی از کل تزریق ارز، عملکرد 
خوبی را در سال ٩٩ شاهد نبوده ایم. وقتی در طول 
یک س��ال نرخ دالر در بازه ٢۱ ت��ا ٣٢ هزار تومان 
نوسان می کند، به معنای ناموفق بودن بانک مرکزی 

در امر کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار است.
نوسانات�قيمتی�دالر�توجيه�پذیر�نيست��

س��میعی زفرقندی ب��ه توجیه��ات بانک مرکزی 
پیرام��ون افزایش ن��رخ دالر پرداخته و عنوان کرد: 
البته وقتی نرخ دالر افزایش پیدا می کند، نمی توان 
ای��راد چندانی از بانک مرک��زی گرفت، چراکه آنها 
می گویند نرخ تورم باالس��ت و مجبوریم پول چاپ 

عملكرد بانک  مرکزی در سال 1399
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کنیم و برای تامین هزینه های جاری کشور باتوجه 
به وج��ود محدودیت های تحریمی چاره ای جز این 
کار نداری��م. در ای��ن صورت ه��م ارزش ریال افت 
می کند و در مقابل ن��رخ دالر هم افزایش می یابد. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��اد ضمن تاکید ب��ر اهمیت 
کنترل قیمت ها و نوس��انات بازار ارز یادآور شد: اگر 
ه��م این توجیه را نپذیریم، حداقل می توانیم آن را 
درک کنیم! باید توجه داش��ت تفاضل نرخ تورم ما 
با کش��ورهای حوزه دالر بیش از ٣۵ درصد است و 
طبیعی خواه��د بود اگر نرخ دالر ه��م از ۱۶ هزار 
توم��ان در ابتدای س��ال به ٢۵ هزار تومان برس��د، 
اما مش��اهده می کنیم نوس��انات نرخ دالر تا شدید 
است، در حالی که می توانستیم قیمت ها را با شیب 

مالیمی تا نرخ واقعی آن کنترل کنیم.
مدیریت�ضعيف�در�سال���۹۹

رئیس هیات موسس کانون صرافان با قابل قبول 
ندانستن توجیهات بانک مرکزی در زمینه مدیریت 
بازار ارز به  گفت: باتوجه به آنچه که در بازار 
ارز اتف��اق افتاد، انتقادات زی��ادی به بانک مرکزی 
وارد اس��ت و دیگر توجیهات مسئوالن قابل پذیرش 
نیس��ت. در یک س��ال گذش��ته برخی افراد از این 
نوسانات س��ود بردند و تعداد بسیاری هم متحمل 
ضررهای سنگینی ش��دند که زندگی شان را تحت 

تاثیر قرار داد.
س��میعی زفرقن��دی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
باتوج��ه به این وضعیتی که ترس��یم ش��د، حداقل 
نس��بتی که به بانک مرکزی می ت��وان داد عملکرد 
ضعیف مدی��ران این نهاد مهم اقتصادی در س��ال 
٩٩ اس��ت. البته نبای��د فراموش کرد ک��ه بدترین 
بالی ممکن که در حال  حاضر بر سر اقتصاد کشور 
به ویژه بازار ارز می تواند فرود آید اجرای سیاس��ت 
چندنرخی بودن ارز است که منشأ و عامل گسترش 

فساد و رانت خواری است.   
عملک�رد�ضعي�ف�بانک�مرک�زی�در�کنترل���

نرخ�تورم
ارس��الن فتحی پ��ور، رئیس س��ابق کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
عملکرد ضعیف بان��ک مرکزی در کنترل نرخ تورم 
ب��ه  گف��ت: افزایش قیمت ها در س��ال ٩٩ و 
همچنین تش��دید مش��کالت معیش��تی مردم که 
به دلیل رشد نرخ تورم اس��ت، ضعف بانک مرکزی 
را در این مدت نشان می دهد. وی افزود: شوک های 
ارزی هم باعث وخیم تر شدن اوضاع شد. اخیرا این 
مباح��ث در مجلس نیز مطرح ش��ده و رئیس دفتر 

رئیس جمهوری هم به آن اذعان داشته است.
همه�تقصيرها�را�به�گردن�تحریم�نيندازیم��

فتحی پور ضمن اشاره به بلوکه شدن حساب های 
ارزی کش��ورمان در خارج، عنوان کرد: فریز منابع 
ارزی ایران در س��ایر کشورها به دلیل تحریم باعث 

بروز مش��کالت زیادی در روند انجام وظایف بانک 
مرکزی ش��د؛ هرچند هم��ه تقصیره��ا را نباید به 
گردن تحریم ها انداخت و بانک مرکزی در مقاطعی 
اش��تباهات بزرگ��ی داش��ته و برخ��ی تصمیمات 
نادرس��ت دولت نیز به آنها دامن زده که باعث شده 

اوضاع بدتر شود.
این نماین��ده ادوار مجلس به نقش بانک مرکزی 
در وضعیت کنونی اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآور 
ش��د: دسترسی نداش��تن به پول نفتی که خارج از 
کشور بلوکه  ش��ده، باعث بروز مش��کالتی در بازار 
سهام، ارز و... شد و حتی یکی از عوامل مهم تشدید 
تورم نیز همین امر است اما همانطور که گفته شد 
نباید انگشت اتهام را فقط به سمت تحریم ها گرفت. 
بانک مرک��زی در موضوع تورم نتوانس��ت عملکرد 
مثبتی در س��ال ٩٩ به نمایش بگ��ذارد که یکی از 
دالی��ل اصلی آن خلق پول توس��ط بانک ها بود. در 
واقع دولت با استقراضی که از بانک ها به عمل آورد 

زمینه را برای دامن زدن به تورم فراهم کرد.
بان�ک���� از� دول�ت� غيرمس�تقيم� اس�تقراض�

مرکزی
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی به تاثیرات اس��تقراض دولت از بانک ها بر 
روند رو به فزونی نرخ تورم اش��اره کرد و به  
گفت: البته مقامات دولتی منکر قضیه اس��تقراض 
هس��تند اما می دانیم که به ش��کل دیگری و به طور 
غیرمستقیم بانک مرکزی مجبور به انتشار پول شد 
که رشد نقدینگی را در پی داشت. با رشد نقدینگی 
نرخ ت��ورم به طرز نگران کنن��ده ای افزایش می یابد 
که امس��ال ما ش��اهد همین موضوع بودیم. رش��د 
نقدینگ��ی از حد معمول بس��یار باالتر بود و دولت 
برای جبران کس��ری بودجه خ��ود به بانک مرکزی 
متوسل ش��د؛ البته همانطور که گفته شد این کار 
را به صورت غیرمس��تقیم انجام دادند اما در نهایت 
نتیجه تشدید نرخ تورم بود که باعث سخت تر شدن 
معاش مردم عادی شد. وی ادامه داد: شدت گرفتن 
نرخ تورم باعث شد قدرت خرید روز به روز کاهش 
پیدا کند، البته نوس��ان و افزایش نرخ ارز هم تاثیر 
مس��تقیمی بر روند اقتصاد داشت. در برخی موارد 
عده ای هم از گران ش��دن ارز سوءاس��تفاده کردند 
و قیمت ه��ا را افزایش دادند، در حالی که مثال نرخ 
س��یب و خیار که در داخل تولید می ش��ود نباید با 
گران شدن دالر افزایش پیدا کند، اما دیدیم که به 
دلیل برخی سیاست گذاری های نادرست اقتصادی 

کشور این شرایط به وجود آمد.
نقش�بانک�مرکزی�در�بازار�سرمایه��

فتحی پ��ور بانک مرک��زی را در ایج��اد وضعیت 
کنونی بازار س��رمایه دخیل دانست و گفت: درباره 
بازار سهام، درس��ت است که بانک مرکزی دخالت 
مس��تقیمی نداش��ت اما باید توجه داشت که یکی 

از دالی��ل هجوم مردم به بازار س��رمایه، نوس��انات 
غیرقابل پیش بینی و ش��دید ن��رخ ارز بود که باعث 
شد موج سرازیر شدن مردم به بازار سهام را شاهد 
باشیم. عده ای هم که از قبل سهم ها را ارزان خریده 
بودند، پس از رش��د حداکثری قیمت ها سهم خود 
را فروختن��د و مردم در این بی��ن مجبور به خرید 
گران سهم و فروش ارزان آن به نسبت ارزش واقعی 
ش��دند. به گونه ای می توان گفت عملکرد نادرس��ت 
بان��ک مرکزی در این زمینه ه��م تاثیرات منفی بر 

اقتصاد کشورمان داشته است.
فساد�کمتر�در�بانک�مرکزی��

فتحی پ��ور در پای��ان به کاهش میزان فس��اد در 
بان��ک مرکزی در یک گذش��ته و م��دت مدیریت 
همتی در این بانک اش��اره و خاطرنشان کرد: یکی 
از ن��کات مثبت کارنامه بانک مرکزی میزان فس��اد 
در بین مدیران این نهاد بود که در مقایس��ه با تیم 
مدیریتی قبلی بس��یار کمتر ش��ده است؛ خصوصا 
در بخ��ش معاونت ارزی پیش��ین بانک مرکزی که 
پرونده هایی در جریان است، در دوره مدیریت فعلی 
بانک مرکزی مطرح نیست اما این موضوع توجیه گر 

عملکرد ضعیف آنها در کنترل بازار نخواهد بود.
سخن�پایانی...��

از  یک��ی  مرک��زی  بان��ک  اس��تقالل  موض��وع 
مناقش��ه برانگیزترین مواردی است که اقتصاددانان 
بر س��ر آن اختالف نظرهای اساس��ی دارند. برخی 
معتقدند تنها در صورتی که بانک مرکزی استقالل 
کامل داشته باشد، می توان انتظار داشت روند رشد 
نقدینگی متوقف و نرخ تورم هم کنترل ش��ود، این 
در حالی اس��ت که برخی دیگر ای��ن کار را به نفع 
بانک ها دانسته و این دست اقدامات را به ضرر اقشار 

کم درآمد می دانند.
 اما درباره اقتصاد ای��ران نظرات هیچ یک از این 
دو گروه موضوعیت ندارد، چراکه اقتصاد در کش��ور 
م��ا در قالب الگوهای متع��ارف اقتصادی جهان که 
هم اصل خصوصی س��ازی در آن اجرا می شود و هم 
بورس رونق نس��بی دارد، نمی گنجد. از سوی دیگر 
دولت به عن��وان بزرگ ترین بازیگر اقتصاد کش��ور 
به دلیل بزرگ بودنش هزینه های بسیار سنگینی را 
روی دست کش��ور می گذارد؛ از همین رو است که 
کارشناسان معتقدند برای اصالح ساختاری اقتصاد 
ایران پیش از هر اقدامی باید یک الگوی مش��خص 
و متعارف را برگزید تا با اس��تفاده از تجارب بشری 
ریل گذاری مشخصی برای اقتصاد ایران انجام شود. 
تنها در این صورت اس��ت که جایگاه بانک مرکزی 
نیز مش��خص خواهد ش��د؛ در غیر این صورت این 
نه��اد هم در اموری که ماهیتا ارتباطی به وظایفش 
ندارد، دخالت خواهد داش��ت و ه��م اینکه از انجام 
وظایف ذاتی خود باز می ماند و این س��یکل معیوب 

کماکان ادامه دار خواهد بود.
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طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 
کشور، دستاوردی بزرگ است که به همت متخصصان 
داخلی و بخش خصوصی توانمند به س��رانجام رسیده 
اس��ت ت��ا فالت مرک��زی و ش��رق کش��ور را متحول 
کند، قطعه نخس��ت خط اول در آبان ۱٣٩٩ توس��ط 

رییس جمهوری به طورکامل افتتاح شد.
این ابرپروژه توس��ط ش��رکت تامی��ن و انتقال آب 
خلی��ج فارس ب��ا مدیریت عاملی میرعل��ی یاری اجرا 
شد. سه شرکت بزرگ یعنی گل گهر سیرجان، صنایع 
مل��ی مس ایران و ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو 
س��رمایه الزم را تامین کردند. به ای��ن ترتیب اجرای 
پروژه عظیم شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال آن 

به استان های فوق الذکر کلید خورد.
ب��رای این طرح کالن ملی س��ه قطعه برای مس��یر 
خط انتقال تعریف ش��ده اس��ت. قطعه اول از کیلومتر 
٣٧ غرب بندرعباس از محل آب ش��یرین کن ش��روع 
می شود و به شرکت صنعتی و معدنی گل گهر کرمان 
می رس��د طول این مس��یر ٣۰٣ کیلومتر تخمین زده 
شده اس��ت. در ادامه این مسیر، قطعه دوم از گل گهر 
تا مس سرچشمه کرمان با طول ۱۵۰ کیلومتر امتداد 
خواهد داشت و در نهایت قطعه سوم از مس سرچشمه 
تا شرکت صنعتی و معدنی چادرملو یزد به طول ٣٧۰ 

کیلومتر امتداد می یابد.
این پروژه در دو بخش شیری سازی آب و انتقال آن 
اجرا می ش��ود. بخش اول شیرین سازی با تملک ۱۵۵ 
هکت��ار زمین در ٣٢ کیلومت��ری غرب بندرعباس و با 
هدف تولید ۱.۵ میلیون مترمکعب آب شیرین ش��ده 
در روز، تحقق یافت. انتقال در س��ه قطعه تعریف شده 
اس��ت که قطعه اول پروژه از س��ایت ش��یرین سازی 
بندرعباس تا سیرجان )گل گهر( با هفت ایستگاه پمپاژ 

و ٩ مخزن تعادلی و ذخیره در آبان ماه سال ٩٩ رسماً 
به بهربرداری رسید. ناگفته نماند که در این قطعه  آب 

تا ارتفاع ۱٨۰۰متری از سطح دریا پمپاژ شد.
قطعه دوم و سوم که اکنون در حال عملیات ساخت 
اس��ت از گل گه��ر تا مس سرچش��مه به ط��ول ۱۵۰ 
کیلومتر و از مس سرچش��مه ت��ا اردکان یزد به طول 
٣٧۰ کیلومتر و ۵ ایستگاه پمپاژ، ٩۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته و در حال اجراست.
به ش��هادت کارشناس��ان و متخصص��ان و اهل فن؛ 
کارستان بزرگی رقم خورده و مثل هر شاهکار دیگری، 
داستانی شنیدنی دارد. برای ش��نیدن فرازوفرودهای 
این پروژه و دستاورد بزرگ ملی با تنی چند از مدیران 

و دست اندرکاران پروژه به گفت وگو نشستیم. 
همراهی�س�ه�ش�رکت�ب�زرگ�ب�رای�رفع���

مشکل�مشترک
میرعلی ی��اری، مدیرعامل ش��رکت تامین و انتقال 
آب خلیج فارس اظهار داشت: »ابرپروژه شیرین سازی 
و انتق��ال آب خلیج ف��ارس ب��ه فالت مرک��زی ایران 
ازجمله  طرح  های کالن ملی اس��ت که با هدف تامین 
آب مصرفی در بخش صنعت و س��پس آب ش��رب در 
استان های هرمزگان، کرمان و یزد طراحی شده است. 

ش��رکت تامین و انتق��ال آب خلیج ف��ارس به عنوان 
متول��ی اصلی ای��ن طرح، عزم خود را ج��زم کرد تا با 
هدف گذاری و طراحی دقیق؛ اس��تفاده از ظرفیت های 
علم��ی، تحقیقات��ی و تجرب��ی صدها ت��ن از مدیران، 
متخصص��ان و کارشناس��ان و بهره گی��ری از ظرفیت 
حدود ۶ هزار نیروی انس��انی متعه��د این پروژه را به 

سرانجام برساند«.
وی در تش��ریح بیشتر موضوع اظهار داشت: »پروژه 
انتقال آب خلیج فارس، پیشینه ای بسیار طوالنی دارد. 
پروژه ازگل گهر شروع شد. شرکت گل گهر در راستای 
توس��عه بهینه و هرچه بیش��تر پروژه های خود، نیازی 
اساس��ی به آب داشت. سرمایه گذاری سنگین شرکت 
در پروژه ه��ای توس��عه ای مس��تلزم آن بود ک��ه ابتدا 
چاره ای برای معضل کم آبی اندیش��یده شود. اهمیت 
این موض��وع بنیادی باعث ش��د که مس��ئوالن وقت 
گل گه��ر، کمبود آب را جدا پیگیری کردند. این پروژه 
به دنبال مطالعات و کارشناسی های جامع، همه  جانبه 

و دقیق آغاز شد«.
میرعلی یاری تصریح کرد: »ازآنجاکه حجم کار الزم 
بسیار سنگین بود شرکت مس سرچشمه نیز به پروژه 
ملحق ش��د. این ش��رکت نیز به خاطر داشتن معادن 
بس��یار غنی مس در منطقه و پاره ای مالحظات مهم 
دیگر، به مراتب بیش��تر از گل گهر ب��ه آب پایدار نیاز 
داشت. بنابراین ش��رکت مس نیز با سرمایه گذاری در 
ای��ن پروژه به عنوان س��هام دار، وارد کار ش��د. پس از 
ش��رکت مس سرچشمه، مجتمع صنعتی چادرملو نیز 
با سرمایه گذاری در این طرح بزرگ وارد پروژه شد. در 
واقع س��ه شرکت بزرگ معدنی بعد از پیوستن به یک 

دیگر توانستند چنین حرکت بزرگی را آغاز کنند«.
وی گف��ت: »خداون��د توفی��ق داد و اینجان��ب ب��ه 

پروژه انتقال آب خلیج فارس، تعبیر يک رويا
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عن��وان مدیرعام��ل ش��رکت در این اثر ب��زرگ ملی 
مش��غول به انجام وظیفه ش��دم. س��پس مدیرعامالن 
ش��رکت های مس سرچش��مه، گل گهر و چادرملو به 
عنوان س��هامداران اصلی به پروژه وارد شدند و پروژه 
باالخره ش��کل و شمایل شرکتی به خود گرفت. ما دو 
سازمان مستقل برای پیش��برد پروژه طراحی کردیم. 
شرکت مهندس��ی توسعه آب آسیا از همین طریق به 
پروژه اضافه شد و مسئولیت آبگیری از خلیج فارس و 
شیرین س��ازی آن را برعهده گرفت. این ش��رکت قبل 
از ش��روع پروژه انتقال آب خلیج ف��ارس، تحقیقات و 
مطالعات گسترده ای در حوزه شیرین سازی آب انجام 

داده بود«.
توسعه�کشور،�در�اولویت�قرار�گرفت��

مدیرعامل ش��رکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 
خاطرنش��ان ک��رد: »ماموری��ت و مس��ئولیت اصل��ی 
شرکت مهندسی توس��عه آب آسیا، شیرین سازی آب 
و ماموریت ش��رکت تامین و انتق��ال، پمپاژ و خطوط 
انتقال از س��ایت شیرین سازی بندرعباس تا سیرجان، 
م��س سرچش��مه و اردکان ی��زد و چادرمل��و بود. هر 
دو ش��رکت فعالیت خود را با تمام قوا ش��روع کردند. 
ابتدا در ارتباط با این موضوع، دو نگاه وجود داش��ت. 
مس��ئله اول این ب��ود که آیا مقدار مح��دودی آب به 
مجموعه مصرفی س��هام داران ببریم یا توس��عه کشور 
را در نظر بگیریم؟ خوش��بختانه ازآنجاکه سهام داران، 
نگاه توس��عه ای داش��تند ما پروژه را در س��طح کالن 
ملی دیدیم. ام��روز یک پنجم از این پ��روژه بزرگ به 
بهره برداری رسیده است. در مرحله اول، تولید ساالنه 
۶۰۰ میلی��ون مترمکع��ب را هدف گ��ذاری کردی��م. 
زیرساخت تولید ۱.۵ میلیون مترمکعب آب در روز در 
آستانه فراهم شدن است که موفقیت بزرگی محسوب 
می شود. به لحاظ حجم طراحی، گستردگی و بزرگی؛ 
حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس نمی توان مشابه 

آن را پیدا کرد«. 
میرعل��ی یاری گفت: »همچنین برای اجرای پروژه، 
تمام مجوزهای مرتبطی که قانونا باید از س��ازمان ها و 
نهادهای مختلف کش��ور اخد می ش��د را اخذ کردیم. 
بنابراین با قاطعیت و اطمینان می گویم که این پروژه، 
تمام مجوزهای الزم را داراس��ت. در میان کشورهای 
منطقه، اولین کش��وری هس��تیم که پروژه ای در این 
ابعاد و پیچیدگی و عظمت زیرساختی را آغاز کرده ایم. 
در جریان پروژه با اس��تفاده از ۱٢ ایس��تگاه پمپاژ )به 
فاصله ٢٧۰۰ متر(، تا ٨٣۰ کیلومتر آب از مس��یرهای 
متعددی مثل رودخانه ها، سیالب ها، اتوبان ها و... عبور 
داده می شود و به مرکز ایران می رسد. پروژه، ظرفیت 
توسعه ای بسیار بزرگی را ایجاد می کند. این پروژه به 
لحاظ وسعت و بزرگی، جزء پروژه های بزرگ و خاص 

دنیا به شمار می آید«.
عداوت�خارجی�و�نامهربانی�داخلی��

یاری تصریح ک��رد: »کار در مقطعی به بهره برداری 
رسید که کش��ور در ش��رایط تاریخی بسیار دشواری 
به س��ر می برد و ش��دیدترین تحریم های تاریخ، علیه 
صنعت و مردم کش��ورمان اعمال شده بود. در جریان 
اج��رای این پروژه، عداوت و نامهربانی های ابرقدرت ها 
را در ارتباط با موضوعات��ی مثل خرید برخی قطعات 
موردنیاز، با گوش��ت و پوس��ت و اس��تخوان احساس 
کردی��م. همه این ه��ا درحالی بود که هم��ه مقررات 
داخلی و بین المللی را برای خرید قطعات رعایت کرده 
بودی��م. حتی پیش پرداختهای مقررش��ده برای خرید 
قطع��ات موردنیاز را پرداخت ک��رده بودیم، بااین حال 
برخ��الف همه قوانی��ن و عرف قانون��ی و بین المللی، 
برخی از این قطعات در ش��روع عملیات اجرایی پروژه 

به دست ما نرسید«.
وی در تش��ریح بیشتر این موضوع گفت: »در داخل 
کشور نیز با نامالیمات و نامهربانی هایی روبه رو بودیم. 

هنگام اخذ مجوزه��ای مربوطه، در الیه های متعددی 
از س��اختارهای دولتی با مشکل و مانع مواجه شدیم. 
به ۵۴ س��ازمان و بخش  مختلف کشور متوسل شدیم 
تا پروژه را عملیات��ی کنیم. تامین مواد موردنیاز برای 
اج��رای طرح نیز مش��کالت و فرآیند خ��اص خود را 
داش��ت. توفیق در انجام ای��ن کار، واقعاً افتخار بزرگی 
برای ما و کش��ور محسوب می ش��ود. با اجرای پروژه 
یک کریدور ٨٣۰ کیلومتری ب��ا عرض ٣۰ متر آماده 
ش��ده است. در ش��رایط کنونی تنها ۶ متر از این ٣۰ 
متر استفاده شده است و مابقی آن، آماده بهره برداری 
برای توسعه کشور است. از این ظرفیت بزرگ می توان 
در راستای منافع و توس��عه هرچه بیشتر کشور بهره 
برد. همچنین ش��اید جالب باش��د بدانید که ما برای 
ایجاد این کریدور ٣۰ میلیون مترمکعب خاک برداری 

کرده ایم«.
اشتغال�آفرینی�برای��۶هزار�نفر��

میرعلی یاری اظهار داش��ت: »پ��روژه در طول این 
چند سال، اش��تغال آفرینی وس��یعی به دنبال داشته 
است. میانگین اشتغال آفرینی پروژه، باالی ۶ هزار نفر 
بوده اس��ت که آماری بسیار باال و ارزشمندی به شمار 
می آید.همچنی��ن ۱٩۴ س��ازنده، پیمانکار و ش��رکت  
مختل��ف داخلی در این پروژه حضور داش��تند. حدود 
۱۵ اس��تان کش��ور نیز در این پروژه درگیر بوده اند. از 
جمله دس��تاوردهای بزرگ پروژه آن اس��ت که کشور 
را در موضوع س��اخت داخل به معن��ای واقعی کلمه، 
توانمن��د ک��رد. در روزه��ای ابتدایی آغاز پ��روژه، در 
بس��یاری از بخش ها، نگران عملیاتی ش��دن و ساخت 
قطع��ات موردنیاز ب��رای بهره برداری از پ��روژه بودیم. 
خوشبختانه، تحریم ها و نامهربانی ها نتیجه عکس داد 
و به خودکفایی رس��یدیم. می ت��وان با اطمینان گفت 
ک��ه خودکفایی یکی از رس��الت های اصلی این پروژه 
بوده اس��ت. برای مثال در قطع��ه اول پروژه، باالجبار 
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از شیرآالت خارجی اس��تفاده می کردیم. خوشبختانه 
امروزه تمام شیرآالت، داخلی سازی شده و در پروژه از 

شیرآالت داخلی استفاده شده است«.
وی افزود: »در ایام آغازین پروژه بخش��ی از قطعات 
را از خ��ارج وارد ک��رده بودیم. طبق قوانین، ش��رکت 
س��ازنده موظف اس��ت که ب��رای نص��ب و راه اندازی 
محص��ول در محل نصب، حضور داش��ته باش��د ولی 
متاسفانه شرکت ها به بهانه های واهی و دروغین مانند 
آغاز تحریم ها و از این دس��ت، برخ��الف مفاد قرارداد 
عمل کردند و از حضور در کش��ور و نصب و راه اندازی 
محص��والت و قطعات خودداری کردند. خوش��بختانه 
مهندس��ان و تکنس��ین های داخلی ب��ه موضوع ورود 
کردن��د و همه قطعات و محصوالت وارداتی را به طور 

کامل و صحیح نصب کردند«.
تامين�آب�پایدار�برای�صنعت�و�شرب��

مدیرعامل ش��رکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 
در تش��ریح بع��د دیگ��ری از اهمیت پ��روژه گفت: » 
مع��دن مس در هرکجای دنیا که باش��د آب را به آن 
س��مت هدایت می کنند زیرا مس، به هیچ عنوان قابل 
انتقال نیس��ت. در خصوص مجتمع صنعتی و معدنی 
گل گهر نیز مطالعات کامل، کارشناسی و بسیار دقیقی 
در خص��وص پروژه به عمل آم��د. موضوع یکی از این 
مطالعات، امکان سنجی انتقال مواد معدنی گل گهر به 
کنار دریا بود. بر اس��اس این مطالعات، کارشناسان و 
متخصصان امر به این نتیجه رس��یدند که انتقال آب 
از خلیج ف��ارس به این مناطق صنعتی در مقایس��ه با 
گزین��ه دیگر یعنی انتقال مواد معدن��ی به کنار دریا، 
صرفه اقتصادی بس��یار بیش��تری دارد. ب��ا انتقال آب 
خلیج فارس به فالت مرک��زی ایران، پایداری صنعتی 
در این منطقه به ثبات رسید و امکان استفاده از منابع 
آبی پایدار برای نس��ل های آینده فراهم شد. عالوه بر 
این، خطری که کش��اورزی منطق��ه را تهدید می کرد 
نه تنها برطرف شد بلکه کشاورزی این خطه احیاء شد. 
از طرف دیگر شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، 

گل گهر و ش��رکت ملی مس نیز به دلیل اینکه به آب 
پایدار دست یافته اند با فراغ بال و خیالی آسوده، اقدام 
ب��ه طراحی و بهره برداری برنامه های توس��عه ای خود 
خواهند کرد. اگر اراده  جدی و مستحکم برای پیشبرد 
برنامه های توس��عه ای وجود داش��ته باش��د حتماً به 
بهره برداری خواهد رسید. همچنین متوجه شدیم که 
پروژه های ب��زرگ را می توان در کمترین زمان ممکن 

به بهره برداری رساند«.
نياز�آیندگان�را�برطرف�خواهيم�کرد��

علیرضا رزم حس��ینی، وزیر صنعت معدن و تجارت 
در رابط��ه ب��ا این ط��رح ب��زرگ ملی اظهار داش��ت: 
»اس��تان های یزد و کرمان مش��ترکات زیادی دارند و 
در طول تاریخ، ارتباطات خوبی با یکدیگر داش��ته اند. 
این دو استان همچنین در حوزه صنایع معدن، کانون 
بسیار نیرومندی هستند. در این دو استان فرصت های 
خوب��ی در زمین��ه انرژی ه��ای خورش��یدی و دیگ��ر 
انرژی ه��ای پاک وجود دارد. تغییر اقلیمی که از چند 
دهه گذشته برای استان های یزد و کرمان پیش بینی 
می شد اکنون در حال تحقق است و شاهد خشکسالی 

در این مناطق هستیم.
آب در اس��تان کرمان وج��ود دارد اما به دلیل عدم 
استفاده صحیح، آن را به محصوالت کشاورزی کم بهره 
تبدیل کرده ایم. انتقال آب، کاری است برای نسل های 
آین��ده تا از ای��ن نعمت خدادادی اس��تفاده کنند. در 
ای��ن زمینه طرح انتق��ال آب از خلیج فارس، راهکار و 

شاه کلیدی طالیی برای مهار بی آبی بوده است«. 
وی افزود: »بحث کمبود آب بیش از ٧۰ سال است 
که به عنوان یک چالش مهم برای کشور، مطرح بوده 
اس��ت. در همین راستا به دلیل اس��تفاده نامناسب از 
مناب��ع آبی به خص��وص بعد از انقالب، با مش��کالت 
زیس��ت محیطی و مهاجرت گس��ترده م��ردم روبه رو 

شدیم.
در مس��یر آبرسانی به اس��تان هایی که از نعمت آب 
محروم هس��تند، اگر همه دست به دست هم داده و با 

اراده آهنین، کارهای اجرایی را در دستگاه های دولتی 
جل��و ببریم، اتفاق بزرگ��ی خواهد افت��اد و یک خط 
ترانزیت آبی ایجاد ش��ده و برای استان های دیگر هم 
قابل اس��تفاده است. در واقع شرایط کشور به گونه ای 
است که دولت و وزارت نیرو از طرح های انتقال آب با 

قاطعیت حمایت می کنند«.
وزیر صمت در تش��ریح بیش��تر ای��ن موضوع گفت: 
»گذشتگان، کیلومترها کانال برای قنات ها حفر کردند 
ت��ا امروز ما از آب قنوات بهره مند ش��ویم. امروز هم با 
طرح انتق��ال آب خلیج فارس که مجهز به جدیدترین 
فناوری های روز اس��ت نیاز آیندگان به آب را برطرف 
خواهیم کرد. طرح انتقال آب خلیج فارس با همکاری 
بخ��ش غیردولت��ی، بدون دخالت دول��ت و با تکیه بر 
مناب��ع بخ��ش خصوصی ب��رای تامی��ن آب موردنیاز 
بخش صنعت در فالت مرکزی ایران اجرا ش��د. وجود 
تعداد قابل توجهی از معادن مس، سنگ آهن و صنایع 
فوالدسازی، طرح های عظیم توس��عه ای برای صنایع 
معدنی اس��تان کرمان و منطقه جنوب شرق کشور و 
از س��ویی کمبود منابع آبی وخشکسالی های پی در پی 

علت اجرای طرح است«.
رزم حس��نی گف��ت: »در مرحله نخس��ت این طرح، 
شیرین س��ازی ح��دود ۱٨۰ میلی��ون مترمکعب آب 
در س��ال و در مرحل��ه دوم، شیرین س��ازی و انتق��ال 
۴٧۰ میلی��ون مترمکعب آب و در مرحله س��وم طرح 
نی��ز افزایش ظرفیت به می��زان ٢۰۰ هزار مترمکعب 
)روزان��ه( که قابلیت ارتقا ت��ا ٧۰۰ هزار مترمکعب در 

روز را دارد برنامه ریزی شده است.
اجرای پروژه طرح انتق��ال آب خلیج فارس با توجه 
به تغییر اقلیم باید اجرایی می ش��د؛ چراکه راه اندازی 
این پروژه کمک قابل توجهی به تقویت سفره های آب 

زیر زمینی می کند.
امروز مشاهده کردیم که ناباوری به باور تبدیل شده 
اس��ت. امیدواریم یک اقدام ماندگار برای کشور و این 

سه استان انجام داده باشیم«.
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فعاالن کهنه کار و پیشکس��وت بازار س��هام در 
سال ٩٩ شاهد روزهایی بودند که احتماال کمتر 
سهامداری در سراسر جهان و در تاریخ پیدایش 
ب��ورس در جهان به چش��م دیده اس��ت. هجوم 
میلیون ها تازه وارد ب��ه بازاری که پیچیدگی های 
خ��اص خ��ود را دارد، باع��ث ش��د هم��گان از 
س��هامداران قدیمی گرفته تا مدیران و مسئوالن 
رده باالی کش��ور غافلگیر ش��وند. البته با نگاهی 
ب��ه تحوالت ب��ورس در ابتدای امس��ال می توان 
دلیل این رفتار م��ردم را به بورس درک کرد، از 
همین رو جایی برای غافلگیری مس��ئوالن کشور 
نباید باقی می ماند. سیاس��ت ها به گونه ای تنظیم 
ش��ده بود که بازار س��رمایه در ش��رایط افزایش 
نرخ ت��ورم از تمامی بازارهای م��وازی و حتی از 
س��پرده گذاری در بان��ک هم بازده��ی باالتری 
داش��ته باش��د.  مردم عادی هم ک��ه برای حفظ 
ارزش پول خ��ود از گزند تورم همواره در تالطم 
هستند، سعی در مصون نگاه داشتن دارایی های 
خرد و کالن خود داشتند و طبیعتا نقدینگی در 
اختیارشان را به سمت بازاری هدایت کردند که 
بیشترین س��وددهی را داشته باشد.  اما اتفاقاتی 
که در ب��ورس تهران رخ داد، هم��ه تازه واردانی 
را که در ابتدای راه س��هامداری، روزانه ۵درصد 
س��ود تجربه کرده بودند را با ضررهای س��نگین 
روبه رو ک��رد. به عبارت دیگر، روزهای ش��یرین 
دی��ری نپایید و پس از مدتی با آغاز روند اصالح 

بازار بسیاری از نوسهامداران با سرخوردگی تتمه 
دارای��ی خود را از بورس تهران خارج کردند. این 
سرخوردگی باعث شد اعتماد سهامداران قدیمی 
هم نس��بت به عملکرد مدیران س��ازمان بورس 
ضربه بخورد. همه این موارد دس��ت به دست هم 
دادن��د تا اینکه بازار در ماه های پایانی س��ال٩٩ 

دچار چرخه رکود شود.
داستان�یک�هجوم!��

مجتبی دیبا، کارش��ناس بازار س��هام با اشاره 
به تداوم حضور ت��ازه واردان در بورس تهران، به 
 گفت: با توجه به اینکه بازه زمانی یک ساله 
در ادبی��ات بازارهای مالی به عن��وان میان مدت 
دسته بندی می ش��ود و از سویی هم سهامدارانی 
که در طول سال٩٩ وارد این بازار شده اند، هنوز 
مهر تازه وارد را بر پیش��انی خود خواهند داشت.  
وی در ادام��ه افزود: البته نباید فراموش کرد که 
این دس��ته به دلیل تورم افسارگسیخته ای که در 

طول سال جاری داشته ایم در نیمه نخست سال 
روانه بورس ش��دند تا شاید بتوانند از دارایی های 
خود حراس��ت کنن��د و چندان دی��د بلندمدتی 
هم نس��بت ب��ه س��رمایه گذاری در بازار س��هام 
نداش��تند. البته دولت نیز ب��ه این روند دامن زد 
و با هدف گذاری های بان��ک مرکزی از تورم این 
ذهنی��ت را القا ک��رد که بورس همچنان رش��د 
خواهد کرد. دولت با این کار هم سرعت گردش 
نقدینگ��ی در جامع��ه را باال برد و هم توانس��ت 
تامین س��رمایه خوبی از این مح��ل برای تامین 
کسر بودجه داشته باشد. هرچند این سیاست در 
بلندمدت نمی تواند اثرگذار باشد و پس از مدتی 

کارگشایی خود را از دست می دهد.
چطور�اعتماد�کردند؟��

دیبا به نحوه اعتماد ش��هروندان برای ورود به 
بورس اش��اره و عنوان کرد: رون��د ورود مردم به 
بورس در ش��رایطی تش��دید ش��د که مسئوالن 
کشور این اعتماد را ایجاد کردند که سرمایه های 
ش��هروندان در بورس امنیت خواهد داش��ت. از 
همین رو س��هامداران ت��ازه وارد که مق��داری از 
سرمایه خود را وارد این حوزه کرده بودند و سود 
به نس��بت خوبی عایدشان ش��ده بود، در مرحله 
دوم بازه��م مقداری نقدینگ��ی وارد بازار کردند.  
این تحلیلگر بورس با یادآوری اظهارات مقامات 
دولتی برای حضور ش��هروندان در بازار سرمایه، 
به  گفت: اینکه دولتم��ردان ما مردم را به 

سال99 و بی ثباتی 
مديريتی در بورس

�اتفاقات�یک�سال�اخير�در�بازار�سهام�را�بررسی�کرد�
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حضور در بازار تش��ویق کردند یا نکردند اهمیت 
چندان��ی ن��دارد، آنچ��ه مهم بود این اس��ت که 
مس��ئوالن به م��ردم نگفتند س��رمایه گذاری در 
بازار س��هام ریس��ک هم دارد و همیشه بازدهی 
این حوزه ب��ه میزانی که در اوایل س��ال دیدیم 
بازدهی نخواهد داش��ت. ش��اید اگر این نکات از 
اول به مردم گوشزد شده بود، امروز زیاندیدگان 
در بورس نوک پیکان اتهام را به سمت مسئوالن 

نمی گرفتند.
چطور�اعتماد�از�دست�رفت؟��

دیب��ا در پایان رون��د ایجاد بی اعتم��ادی بین 
تازه واردان بورس��ی را تشریح و خاطرنشان کرد: 
همه اتفاقاتی که در نیمه نخس��ت سال افتاد در 
روند از دس��ت رفتن اعتماد تازه واردان بورس��ی 
نس��بت به ب��ازار و مس��ئوالن تاثیرگ��ذار بودند. 
همانطور که گفته ش��د پس از اصالح بزرگی که 
در نیمه تابس��تان ٩٩ رخ داد، شبهاتی در ذهن 
تازه واردان ایجاد ش��د که چرا مس��ئوالن از روز 
نخست به آنها هش��دار نداده بودند که این بازار 
می تواند روزهای ریزشی هم داشته باشد و ضرر 

و زیانی هم در کار است.  
بعد از اینکه ش��اخص بازار روند ریزش��ی را در 
پی��ش گرف��ت، اظهارنظرهای مس��ئوالن باز هم 
باعث شد حس بی اعتمادی در بین نوسهامداران 
تقویت ش��ود، چراکه به ناگاه مدیران بورسی در 
رسانه ها سخن از احتمال متحمل شدن ضرر در 

بورس را مطرح می کردند. 
در حالی که تا پیش از مرداد قرمز رنگ بورس، 
کس��ی صحبتی از ریزش و زیان در بازار سهام را 

به میان نمی آورد.
ب�ورس�پوی�ا�در�س�ال�1400ب�ا�ات�کا�ب�ه���

تجربه��های�۹۹
فردی��ن آقابزرگی، کارش��ناس بازار س��هام در 
گفت وگ��و با  به تغیی��ر رفتار ت��ازه واردان 
بورسی اشاره کرد و گفت: به دلیل تالطم بیش از 
اندازه در بورس به  یژه در ۶ ماه نخست سال ٩٩ 
و  لزوم اصالح نرخ و ش��اخص، برخی سهامداران 
تازه وارد متاس��فانه با ضرر و زیان سرمایه گذاری 
مواج��ه ش��دند و در این بین تحم��ل گفتارها و 
رفتاره��ای آسیب رس��ان به جو عموم��ی بازار از 
س��وی تمامی فعاالن بازار بسیار کمتر از گذشته 

شده است.
وی در ادامه افزود: انتظار بر این است که پس 
از طی دوره اصالحی در بورس مواضع مسئوالن 
اقتص��ادی به ترتیبی مطرح ش��ود ک��ه حداقل 

کمترین اثر منفی را در بازار ایجاد کند.
تناقض�رفتاری�بين�مسئوالن�بورس��

آقابزرگی به اظهارات متناقض مدیران کش��ور 

در ح��وزه اقتصاد اش��اره و عنوان کرد: در س��ال 
٩٩ باره��ا ش��اهد گفت��ار و  کردار ض��د و نقیض 
برخی مس��ئوالن اقتص��ادی کش��ورمان بودیم، 
ام��ا امیدواریم این رویه که برداش��ت های غلطی 
همچون اختالفات سیاس��ی بین دولت و مجلس 
را ایجاد می کند در س��ال ۱۴۰۰ اتفاق نیفتد اما 
این مسئله باعث بروز مش��کالت زیادی در بازار 

سهام شد. 
گذشته،�چراغ�راه�آینده��

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربیات 
کسب ش��ده در سالی که گذشت، بیان کرد: سال 
پر فراز و نش��یب ۱٣٩٩ در بازار سرمایه با وجود 
فراز و نش��یب های این حوزه اما آموزه های بسیار 
گرانبهای��ی برای ما داش��ت ک��ه می تواند برای 
س��رعت بخشیدن به روند توسعه و تکامل بورس 

تهران به کار گرفته شود.
 اتفاقاتی که در سال٩٩ افتاد می تواند به عنوان 
چ��راغ راهی برای س��ال ۱۴۰۰ باش��د تا ش��اید 

بورسی پررونق و پویا داشته باشیم.
درک�منافع�کالن�اقتصاد��

وی با تاکید بر اهمیت ثبات در امر قانون گذاری 
و اجرای آنها، ب��ه  گفت: یکی از مهم ترین 
عبرت هایی که باید از س��ال٩٩ بگیریم، تمرکز و 
وحدت در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی 
از سوی مسئوالن است. درک منافع کالن اقتصاد 
در تک ت��ک نهاد ه��ای دولت می توان��د موجب 
اطمینان خاط��ر و جلب رضایت س��هامداران را 

فراهم کند.
اتکا�به�سود�اوراق�بهادار��

ای��ن تحلیلگ��ر اقتصادی به نگرش مس��ئوالن 
نسبت به س��رمایه گذاری در بورس اشاره کرد و 
افزود: تکیه بیش از اندازه به سود ناشی از خرید 
و فروش اوراق بهادار بدون توجه به ارزش ذاتی و 
عایدات مستمر یکی از محورهای عدول از اصول 
سرمایه گذاری است که در سال ٩٩ به شدت قوت 
گرفته بود و برخی کارشناس��ان در نیمه نخست 
س��ال ٩٩ از این روش به عن��وان انقالب در بازار 
س��هام یاد می کردند اما پس از گذشت مدتی در 
نیمه دوم س��ال ٩٩ نش��ان داد که همواره تکیه 

ب��ر تحلی��ل و ارزش ذاتی اس��ت.  وی ادامه داد: 
س��رمایه گذاری مستقیم در بورس و خرید سهام 
یکی از راه های کس��ب درآمد و س��ود اس��ت اما 
نباید فراموش کرد که باید در امر سرمایه گذاری 
ریس��ک های س��رمایه گذاری را نی��ز مالحظه و 

مدیریت کرد.
تغيير�زیرساختی��

آقابزرگ��ی در پای��ان با تاکید ب��ر اهیت تغییر 
زیرس��اخت های بازار سهام خاطرنش��ان کرد: با 
توج��ه به اتفاقات��ی که در س��ال٩٩ رخ داد باید 
گف��ت که تغییر زیرس��اخت های ب��ورس تهران 
ام��ری ض��روری اس��ت، هم اکن��ون ب��ا الگوها و 
زیرس��اخت هایی مانند ضوابط معامالتی، دوره ها 
و روش ه��ای آموزش��ی، نرم افزاره��ای تحلیلی، 
سامانه های معامالتی، نحوه ورود سرمایه گذاران 
به بازار س��هام که عمدتا مربوط به س��الیان دور 
در بورس اس��ت نمی توانیم پذیرای خیل عظیم 
عالقه مندان به س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه 

باشیم.
 در غی��ر این صورت با ناهنجاری هایی از جمله 
بی اعتمادی نسبت به بازار و تالطم بیش از اندازه 
در روند تغییرات نرخ روبه رو خواهیم بود که برای 

بورس به مثابه سم است.
سخن�پایانی...��

یکی از اتفاقات غریبی که در س��ال٩٩ ش��اهد 
بودیم، سکانداری ٣ مدیر بر اریکه سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ود که کمتر ب��ازاری در جهان 
چنین تجربه ای را داش��ته اس��ت. این تغییرات 
که در دو مقط��ع رخ داد )٢٣فروردین و ٣۰دی 
٩٩( باعث شد س��هامداران اعتماد خود را بیش 
از پیش نس��بت به مس��ئوالن اقتصادی کشور از 

دست دهند. 
بس��یاری معتقدند همین بی اعتم��ادی باعث 
شده در هفته های اخیر شاهد کوچ دسته جمعی 
نقدینگی ب��ه مقصد بازار ارزه��ای دیجیتال نیز 
باش��یم که موجب��ات خروج ارز از کش��ور را هم 

فراهم می کند.
 بی ثباتی در بازارهای س��هام همواره به عنوان 
س��می مهلک عمل کرده و باعث بروز رفتارهای 
هیجانی از سوی سهامداران شده، هرچند برخی 
سهامداران تازه وارد از این تغییرات استقبال هم 
می کنند اما استخوان ُخردکرده های بازار معتقدند 
رویه همان است که مدیر قبلی هم پیش گرفته 
بود و ب��ا تغییر افراد تغیی��ری در نحوه مدیریت 
بازار س��هام تهران حاصل نخواهد ش��د. در واقع 
نوعی ثبات الگوی مدیری��ت بر این حوزه حاکم 
است اما در عین حال جو بی ثباتی هم در بورس

 تقویت می شود.
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ایمیدرو در س��ال ٩٩ توانس��ت همگام با ش��عار 
جه��ش تولید گامی موثر در ارتقا و رش��د معدن و 
صنایع معدنی بردارد  و با بومی س��ازی و راه اندازی 
حدود ٣۰ ط��رح معدنی؛ عملکردی چش��مگیر از 
خود در س��ال ٩٩ به جای گذاشت. این سازمان در 
راستای وظایف تعیین شده ذیِل سیاست های کالن 
کشور در سال ٩٩ نیز همچون سال های گذشته با 
راهبری بخش معدن و صنایع معدنی، ٢.٢ میلیارد 
دالر طرح را با مش��ارکت بخش خصوصی در مدار 
تولید قرار داد که زمینه س��از ایجاد ۴ هزار ش��غل 
مس��تقیم در نقاط مختلف کش��ور به ویژه مناطق 
محروم شد. این اقدامات در حالی صورت گرفت 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.

در همین راستا معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو درباره عملکرد این مجموعه در بخش 
بومی سازی اظهار کرد: »ساختاری برای بومی سازی  
تعری��ف و ابالغ کردیم که حدود ۵۱٧ میلیارد دالر 
برای س��ال ٩٩ در این زمینه تعریف شد و تا امروز 

حدود ٣۵۰ میلیون دالر آن محقق شده است«.
وجی��ه اهللا جعفری گفت: »امس��ال س��ال جهش 
تولید است و محور تمام فعالیت های ما باید تولید و 

توسعه داخلی سازی و بومی سازی باشد«.
داخل�ی�س�ازی�بي�ش�از��8۵درص�دی�در���

صنعت�سيمان
وی با بیان اینکه انتظار داریم به جایی برس��یم تا 
وابستگی ما در فّناوری و تولید به صفر برسد ادامه 
داد: »در صنایع دیگر هم مثل س��یمان بیش از ٨۵ 
درصد داخلی سازی انجام شد و امروز صنعت کشور 

در این حوزه ها روی پای خودش می ایستد«.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو 
سال گذشته ساختاری را برای بومی سازی  تعریف و 
ابالغ کرد تا تمام شرکت های تابعه ایمیدرو ازجمله 
شرکت ملی فوالد به این سمت حرکت کنند اضافه 
کرد: »حدود ۵۱٧ میلیارد دالر برای س��ال ٩٩ در 
این زمین��ه تعریف کردیم و تا ام��روز حدود ٣۵۰ 

میلیون دالر آن محقق شده است«.
جعفری با اش��اره به اینکه بای��د برنامه ریزی  های 
بلندمدتی در این حوزه داش��ته باش��یم بیان کرد: 
»سال هاس��ت قطعات��ی وارد کش��ور می ش��ود که 
می توان��د ب��ه راحت��ی داخلی س��ازی ش��ود. امروز 
تجهیزاتی ک��ه برای فوالد قائنات وارد می ش��ود با 
قیمت و زم��ان کمتر و از طری��ق تولیدات داخلی 

تامین شده است«.
تعری�ف�س�امانه�جام�ع�بومی�س�ازی�ب�رای���

زنجيره�فوالد�
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: »سامانه جامع 
بومی سازی برای زنجیره فوالد تعریف و قرار شد با 
گس��ترش آن پس از بهره گیری در صنایع فوالدی 
برای اس��تفاده سایر صنایع هم توس��عه پیدا کند. 
این س��امانه به برنامه ریزی و بهبود تصمیم گیری ها 

کمک خواهد کرد«.
اقدام�ات�ایمي�دور�در�صنعت�س�نگ�های���

قيمتی
بهینه س��ازی  ب��ار،  نخس��تین  ب��رای  ایمی��درو 
زنجی��ره صنعت س��نگ های قیمت��ی و نیمه قیمتی 
)گوهرس��نگ ها( و همچنین س��نگ های تزئینی را با 
تش��کیل کارگروهی آغاز کرده اس��ت. در این میان، 
س��ند جامع گوهرس��نگ ها با همکاری و مش��ارکت 
بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی تهیه و نهایی شده 

است. طبق این سند تا سال ۱۴۰۵ اشتغال ۵۰۰ هزار 
نفری برای حوزه گوهرسنگ ها پیش بینی شده است. 
نخس��تین بازارچه س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
خردادماه امس��ال در ارگ جهان نمای شهر اصفهان 
افتتاح شد. این شهر به سبب دارا بودن پتانسیل های 
فراوانی از معدن تا بازار، پایلوت توسعه و رونق تولید و 
صادرات این صنعت شده است. استان خراسان رضوی 
و ش��هر مشهد با عنوان شهر جهانی گوهرسنگ ها، به 
عنوان مقصد بع��دی بازارچه گوهرس��نگ ها در نظر 
گرفته ش��ده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران در این فرآیند نقش تسهیل گری 
و پشتیبانی را  بر عهده دارد و در این راستا برای رفع 
موانع به ویژه در بخش صادرات، با نهادهایی همچون 
بانک مرکزی، گمرک، س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال، 
فعالی��ن اقتصادی و بخش های مختلف وزارت صنعت 

معدن و تجارت رایزنی می کند.
در مورد س��نگ های تزیینی باید اش��اره کرد که 
طبق آمارهای به دس��ت آم��ده اکنون بیش از ٩۰۰ 
مع��دن غیرفعال در این حوزه وجود دارد که نیاز به 
احیا و فعال س��ازی دارند. ازاین رو ایمیدرو تسهیل 
فرایند تولید و صادرات این نوع معادن را در راستای 

طرح فعال سازی معادن کوچک انجام می دهد. 
 در ای��ن مس��یر بس��ترهای فعالیت مش��ترک با 
دانش��گاه نیز فراهم است. ایمیدرو و دانشگاه علم و 
صنعت روی سه موضوع عناصر و فلزات نادر خاکی، 
گوهرسنگ ها و سنگ های تزئینی، فعالیت مشترک 
خواهند داشت. فعالیت در این سه محور همکاری، 
زمینه س��از توس��عه صنایع معدنی ب��ا فناوری های 
جدید در کشورمان می ش��ود. این سازمان طی دو 
س��ال اخیر همکاری های خود با دانشگاه ها و مراکز 
علمی ازجمله ش��ریف، ته��ران و امیرکبیر و جهاد 
دانش��گاهی را توس��عه داده و اکنون س��ه موضوع 
جدید، ش��رایط مناس��بی برای همکاری با دانشگاه 
علم و صنعت فراهم کرده است. در حوزه سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی )گوهرسنگ ها(، تشکل ها به 
همراه کنسرسیوم های بخش خصوصی در اصفهان 
و مشهد اقداماتی در حال انجام دارند که این بخش 
نیز با حضور دانشگاه تقویت خواهد شد. با توجه به 

نگاهی به مهم ترين اقدامات ايمیدرو



نامه ـژه      ویـ
 نــــوروز
1   4   0   0

67

وجود ٩۰۰ معدن سنگ تزئینی غیرفعال در کشور، 
زمینه مساعدی برای فعال شدن این معادن با کمک 
دانش��گاه علم و صنعت وج��ود دارد که راه آورد آن 
ایجاد شغل های جدید در حوزه معدن با استفاده از 
دانش به روز است. طبق جلسه  برگزارشده با رئیس 
سازمان توسعه تجارت، مقرر شده است که عوارض 
صادراتی سنگ های تزئینی در ستاد اصالح و حذف 
عوارض مط��رح و اقدامات الزم ب��رای کاهش آنها 
صورت گیرد.  در حوزه س��نگ های تزئینی می توان 
با اس��تفاده از بازوی دانش��گاه و به کارگیری دانش 
جدی��د، مان��ع از هدررفت ماده معدن��ی در فرایند 

فرآوری و برش سنگ ها شد.
راه�اندازی�حدود��۳0طرح�معدنی��

از ابتدای س��ال جاری تاکنون ٣۰ طرح در بخش 
مع��دن و صنایع معدن��ی راه اندازی ش��ده یا آماده 
افتتاح اس��ت. این تعداد طرح از ارزش��ی معادل ٣ 
میلیارد و ۶٣٨ میلیون دالر برخوردار است. میزان 
اش��تغال مستقیم این طرح ها را ۵۴٣٨ نفر و تعداد 

اش��تغال غیرمس��تقیم حاصل از راه اندازی طرح ها 
امسال به ٢۰هزار ٣٢۵نفر رسیده است.

ازجمله طرح های تاثیرگذاری که از ابتدای س��ال 
تاکن��ون راه اندازی ش��ده اند می ت��وان به طرح های 
جدید مجتمع معدنی س��نگان شامل گندله سازی 
٢,۵ میلی��ون تنی توس��عه فراگیر س��ناباد- فوالد 
خوزس��تان و همچنین کنس��انتره ۵ میلیون تنی 
سنگ آهن فوالد سنگان خراس��ان )فوالد مبارکه( 
اش��اره کرد. عالوه بر این در بخش مس، طرح های 
توسعه ذوب خاتون آباد ش��امل ۱٢۰هزار تنی آند،  
اسید سولفوریک ۶۰۰ هزار تنی، انبار کنسانتره ۶۰ 
هزار تنی و کارخانه اکس��یژن ب��ه ظرفیت )روزانه( 

۴۴۰ تن طی سال جاری راه اندازی شده اند.
راه ان��دازی قطعه نخس��ت خ��ط انتق��ال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی )گل گهر سیرجان( به 
ظرفیت روزانه ٢۰۰ هزار مترمکعب و به طول ٣۰٣ 
کیلومتر از دیگر پروژه های افتتاح شده امسال است. 
عالوه بر این افتتاح نخس��تین اس��کله بندر منطقه 

ویژه صنایع انرژی بر پارس��یان ک��ه به عنوان پروژه 
زیرساختی ایمیدرو برای حمل و بارگیری کاالهای 
موردنیاز منطقه ویژه الِمرد به ویژه آلومینیوم جنوب 
به شمار می آید( نیز در شمار طرح های افتتاح شده 

سال ٩٩ محسوب می شود.
فاز نخست پروژه س��الکو )آلومینیوم جنوب( که 
در زمستان سال گذش��ته به تولید رسیده و آماده 
افتتاح ش��ده بود در اردیبهشت سال جاری افتتاح 
شد و ازاین رو در شمار طرح های افتتاحی سال ٩٩ 

جای گرفت.
امکان�بهره�برداری�از��8پروژه�جدید��

در ص��ورت مهی��ا ش��دن ش��رایط الزم، ام��کان 
بهره برداری از ٨ پروژه جدید دیگر نیز در ماه اسفند 
وجود دارد. این تعداد طرح از ارزش��ی معادل ۵٧۰ 
میلی��ون دالر برخوردارند. با راه ان��دازی این تعداد 
طرح ۴۱۱ شغل مس��تقیم و ٢٩٩۰ فرصت شغلی 
غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی کشور 

ایجاد می شود.
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ايساکو و جنگ در چند جبهه
براس��اس جدیدتری��ن و آخرین آمارها، ایس��اکو 
توانس��ته است هم س��هم خود از بازار لوازم یدکی 
را افزای��ش بده��د و هم در رضایتمندی مش��تری 
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ای��ران، قدم ه��ای بلندی بردارد و ب��ا جهش امتیاز 

همراه شود.
اتفاقی که نه تنها برای ایس��اکو یک اتفاق مبارک 
اس��ت بلکه ب��رای کل صنعت خ��ودرو به خصوص 
زنجی��ره تامی��ن حرکتی خوب و رو ب��ه جلو تلقی 
می ش��ود؛ چراکه سایر ش��رکت های حاضر در این 
عرصه برای افزایش س��طح کیف��ی و اعتباری خود 
برنامه ه��ای جدیدی تعریف می کنند تا بتوانند آنها 
نی��ز جایگاه خود را ارتقا بخش��ند. به این معنی که 
ایس��اکو و کسب رتبه های برتر، بازار رقابت را داغ تر 
و فش��رده تر می کن��د که ماحص��ل آن هدف غایی 
ش��رکت های حاض��ر در این عرصه اس��ت؛ افزایش 
میزان رضایت مش��تری. اما ایساکو چگونه توانسته 
اس��ت در مدت اخیر موفق به طی این مسیر شود؟ 
مسیری که سختی های خاص خود را داشت و نرخ 
ارز، کرونا و تحریم ها نیز به مشکالت آن اضافه شد.

و��� اجتماع�ی� مس�ئوليت�های� و� ایس�اکو�
سازمانی

ایس��اکو با درک شرایط کش��ور و بدون توجه به 
مس��ائل پیش رو، وظیفه خ��ود می داند که اقدامات 
الزم را انجام بدهد. در همین رابطه، به نظر می رسد 
که این ش��رکت با اجرای پروژه ه��ای عارضه یابی و 
برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح آن در راس��تای 
ارتق��ای خدم��ات پ��س از ف��روش گ��روه صنعتی 
ایران خودرو توانس��ته همچنان در مس��یر افزایش 

رضایت مشتریان خود گام بردارد.
حفظ و ارتقای رضایت مشتریان بیش از همیشه؛ 
مس��تلزم دقت در برنامه ریزی، پیش بینی بازخورد 
عملکردها، بهینه س��ازی فرآیندها، اجرای صحیح و 
تالش مضاعف همکاران است و از این رو، موفقیت 
حاصل برای این مجموعه بس��یار ارزش��مند تلقی 
می ش��ود. این موفقی��ت زمانی به دس��ت آمد که 
افزایش ن��رخ ارز؛ تولید قطعه را با مش��کل مواجه 
کرده بود و از س��وی دیگر، راه ورود قطعات تقلبی 
به بازار را هموار کرده بود. تولیدکنندگان زیر پله ای 
نیز با سوءاس��تفاده از شرایط موجود و کپی برداری 
از محص��والت اصلی نه تنها باعث زیان و خس��ران 
مصرف کنندگان و کسب س��ودهای بادآورده برای 
خود شدند بلکه باعث ایجاد عدم اطمینان مشتری 

به برند مورداستفاده اش نیز می شدند.
ایس��اکو با درک این مهم اقدام��ات الزم را انجام 
داد و ب��ا برنامه ریزی های صحی��ح و اصولی مبتنی 
ب��ر واقعی��ات صنع��ت خودروس��ازی، ب��ازار و نیاز 

مصرف کنن��ده اقدام��ات الزم را در کن��ار عواملی 
همچ��ون تس��ریع در نوبت ده��ی نمایندگی ه��ا و 
پذیرش خودرو، بهب��ود در تامین به موقع قطعات، 
افزای��ش کیفیت تعمیرات، هزین��ه پرداختی برای 
خدمات انجام ش��ده و رفع کامل ایرادهای ثبت شده 

را سرلوحه کار خود قرار داد.
ازجمل��ه اقدام��ات مه��م دیگری که ایس��اکو در 
راس��تای ب��رآوردن نیازه��ای مش��تریان انجام داد 
می ت��وان به افزایش تولید، افزایش کیفیت قطعات، 
افزایش نظ��ارت و به روزرس��انی نرم افزارهای ارائه 
خدمات نوین اش��اره کرد که هر یک در جای خود 
توانس��ته اند به عنوان مانعی در برابر قطعات تقلبی 
عمل کنند. در این راه، ایس��اکو عالوه بر پیشبرد و 
پیگیری اهداف س��ازمانی به درستی توانسته است 
به وظیفه و ایفای مس��ئولیت اجتماعی خویش نیز 

بپردازد.
افزای�ش�تولي�د�و�کيفي�ت؛�چه�ره�غمگين���

متقلبان
یکی از اصلی ترین مشکالتی که پس از تحریم ها 
عارض صنعت خودرو ش��د، کاهش تولید بود. این 
یک سوی ماجراست و س��وی دیگرش عدم تامین 
نیازهای بازار و افزایش قیمت ها براس��اس مکانیزم 
عرضه و تقاضا بود. جایی که افراد سودجو بالفاصله 
ای��ن نیاز را با قطعات تقلبی پر کردند. در این میان 
ایس��اکو به س��رعت با تامین مواد اولیه موردنیاز و 
تاکید بیش��تر و بیش��تر بر میزان تولید و سرعت و 
کیفیت قطعات خود افزود. همچنین این ش��رکت 
با به روزرس��انی نرم افزارهایی ک��ه منحصر به خود 
ایس��اکو اس��ت در کن��ار نظ��ارت منظ��م و پایش 
نمایندگی های��ش، فاصله ارتباط خود با مش��تریان 
را کمت��ر و کمتر ک��رد. این اقدام موجب ش��د که 
با دس��ترس بودن همیش��گی مشاوره های 

ایساکو، مسیر تقلب برای متقلبان تنگ تر و تنگ تر 
شود. همچنین اس��تفاده از فناوری های جدید نیز 
عام��ل دیگری ش��د که خنده از چه��ره متقلبان و 
فرصت طلبان پاک شود و شمایل آنها را غم بپوشاند.
در واقع ایساکو با اقداماتی که انجام داده توانسته 
است چند هدف را همزمان پیگیری و محقق کند؛ 
فهم صحیح و اصولی رقابت، تحقق برنامه های کمی 
و کیفی سازمانی، ایفای تعهد خدمات پس از فروش 
نسبت به ش��رکت مادر، انجام مسئولیت اجتماعی 
مبتنی بر حفظ جان و مال مشتریان و جلب اعتماد 
و اطمینان بیشتر و استفاده از تکنولوژی های جدید 
و منحصربه فرد برای قطع دس��تان تولیدکنندگان 
زیرپله ای و غیرمجاز. آنچه در این میان حائز اهمیت 
اس��ت در صدر قرار داشتن خواس��ته مشتریان در 
ایساکو اس��ت. جایی که این مجموعه معتقد است: 
»راهب��رد م��ا در مجموعه خدمات پ��س از فروش 
ایران خودرو تکریم مشتریان و در اولویت قرار دادن 
خواسته های ایشان است و دس��تاورد این رویکرد، 
۱۱ سال صدرنشینی این شرکت در حوزه خدمات 

پس از فروش خودروسازان کشور بوده است«.
تاکید بیش��تر و بیش��تر بر میزان تولید و سرعت و 
کیفیت قطعات خود افزود. همچنین این ش��رکت 
با به روزرس��انی نرم افزارهایی ک��ه منحصر به خود 
ایس��اکو اس��ت در کن��ار نظ��ارت منظ��م و پایش 
نمایندگی های��ش، فاصله ارتباط خود با مش��تریان 
را کمت��ر و کمتر ک��رد. این اقدام موجب ش��د که 
با دس��ترس بودن همیش��گی مشاوره های 

۱۱ سال صدرنشینی این شرکت در حوزه خدمات 
پس از فروش خودروسازان کشور بوده است«.
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در�گفتگوی�صمت�با�سرپرست�معاونت�معدنی�وزارت�صمت�مطرح�شد:

وزارت صمت در پی 
نخبه های معدنی

سرپرس��ت معاون��ت معدن��ی وزارت گف��ت: نیاز 
داری��م که در بخش صنایع نان��و و هایتک معدنی از 
نخبه ها اس��تفاده کنیم تا بتوانیم نگرش��ی نوین در 

سرمایه گذاری صنایع جدید ایجاد کنیم.
در حال حاضر س��هم مع��ادن در تولی��د ناخالص 
داخلی س��ایر کشورهای دنیا بین ۵ تا ٧ درصد است 
درحالی که ایران علی رغم داشتن ظرفیت و پتانسیل 
ب��اال در این حوزه هنوز نتوانس��ته اس��ت در چرخه 

اقتصادی از آن بهره کافی را ببرد.
از ۱۱ ه��زار واحد معدنی دارای پروانه بهره برداری 
در کش��ور تنه��ا  ۵۶۰۰ واح��د فع��ال و نیمه فعال 
هس��تند و نیم دیگر معادن کش��ور راکد و غیرفعال 
اس��ت. اگر کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آالت 
و خام فروش��ی را به این مشکل اضافه کنیم مشخص 
می شود. بخش زیادی از این سرمایه ملی سال هاست 
دس��ت نخورده و بالتکلیف مانده و از آن غفلت شده 

است.
بخش�معدن�نماد�اقتصاد�مقاومتی��

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش��تر اعالم کرده 
ب��ود که بخش مع��دن و صنایع معدنی کش��ور همه 
مش��خصه های اقتصاد مقاومت��ی را دارد و از قابلیت 
ارزش افزوده باال نیز بهره می گیرد. بنابراین بر اساس 
برنامه توس��عه شش��م )۱۴۰۰- ۱٣٩۶( سهم آن در 

اقتصاد ملی افزایش خواهد داشت.
براس��اس برآوردهای وزارت صنعت، س��هم بخش 
معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین 
برنامه توس��عه کش��ور از ۱.۱ درص��د کنونی به ۱.۵ 
درصد ارتقا می یابد و با احتس��اب سهم پنج  درصدی 

صنایع معدنی، برآوردها بیشتر می شود.
 سیاس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت کاهش 
ریس��ک و مخاطره سرمایه گذاری برای مردم )بخش 
خصوصی( در بخش معدن اس��ت و بر اطالعات  پایه 
زمین شناسی برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی 

تمرکز دارد.
امروز شرایط اقتصادی کشور و نیز گسترش تحریم؛ 
توس��عه معدن را به یک ضرورت جدی برای کش��ور 

تبدیل کرده و انتظار می رود که س��هم یک  درصدی 
آن از تولید ناخالص ملی به سه برابر افزایش یابد.

 اکن��ون فع��االن بخش معدن بر ای��ن باورند که با 
تالش در بخش معدن و رونق بخش��یدن به تولید و 
صادرات آن می توان برای گذر از شرایط دشوار فعلی، 

بهره الزم را از آن گرفت.
اهتمام به گس��ترش فعالیت های معدنی و صنایع 
مربوط به آن، وابسته به اعتماد ملت و دولت از طریق 
نظ��ارت بر بخش های ایمنی مع��ادن، حقوق دولتی، 

پروانه های بهره برداری و ... است.
سهم�پایين�معدن�در�توليد�ناخالص�داخلی��

در همین راستا خبرنگار صمت در حاشیه نشست 
خب��ری در وزارت صمت از اردش��یر س��عدمحمدی 
سرپرس��ت معاونت معدنی وزارت صمت سوال کرد. 
وی اظهار داش��ت: »قسمتی از سهم معدن در تولید 
ناخال��ص داخلی پایین اس��ت و باید ارتقا پیدا کند و 
آن به علت نحوه محاس��به سیستم هایی است که از 
نظر آماری تقسیم می کنند صحیح نیست. یعنی آن 
را قس��مت ها را به بخش هایی می برند که مربوط به 

معدن نیست«.
وی در ادامه گفت: »این اعدادی که برای جی دی 
پی مع��دن در بخش معدن مطرح می ش��ود صحیح 
نیست و محاسبه ایراد دارد و باید آن را درست کرد. 
اما مهم اس��ت که این بخش را ارتقا دهیم، متوس��ط 
جهانی ایج��اد ارزش افزوده از م��واد خام تا محصول 
نهایی بیش از ٧۰۰ برابر است و ما در ایران باید این 

تغییر نگرش را ایجاد کنیم«.
استفاده�از�نخبه�های�کشور�برای���

سرمایه�گذاری
معاون معدنی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
پای��ان اظهار کرد: »ما در بخش صنایع نانو و هایتک 
نی��از داریم که از نخبه ها اس��تفاده کنی��م تا بتوانیم 
نگرشی نوین در س��رمایه گذاری صنایع جدید ایجاد 
کنیم.  چنی��ن کاری را در نوآوری سرچش��مه انجام 
دادیم، یعنی یک مرکز نوآوری تشکیل ش��ده اس��ت 
و نخبه های اس��تان کرمان را ج��ذب کردیم. هوش 

و ذکاوت افراد یک قابلیت اس��ت و باید س��عی کنیم 
افراد نخبه کشور را شناسایی کنیم و از آن ها استفاده 
بهینه برای س��رمایه گذاری جدید داش��ته باشیم تا 
بتوانیم به جایگاه شایسته ای که خواهان آن هستیم، 

برسیم«.
س��خن پایانی: امروز باید باور داشت، بخش معدن 
از بهتری��ن کانون ها برای س��رمایه گذاری محس��وب 
می ش��ود و دولت )وزارت صنع��ت، معدن و تجارت( 
می توان��د زمینه ه��ای س��رمایه گذاری در معادن را 
مشخص س��ازد، ضمن تدارک و گردآوری فهرستی 
از رش��ته های قابل س��رمایه گذاری در معادن، تدابیر 
ب��ه عم��ل آورد،  را  حمایت��ی و تس��هیلگری الزم 
شفاف س��ازی کن��د و دولت ها حداق��ل در دوره های 
چهارس��اله عمر خود، از تغییر قوانی��ن و مقررات به 

شدت پرهیز کنند. 
اکن��ون ش��رایط تحری��م، ض��رورت بومی س��ازی 
تجهیزات و فناوری را به دنبال دارد و از این رو تعامل 
با دانشگاه ها که حدود چهار دهه بی رنگ یا کم رنگ 
ب��وده، معنا پیدا کند و از س��وی دیگر دانش بنیان ها 
نی��ز می توانند در نوس��ازی و بازس��ازی تجهیزات و 
ماش��ین آالت برای شتاب بخش��یدن به فعالیت های 
معدنی منش��ا اث��ر باش��ند، ضمن اینک��ه تجهیزات 
و ماش��ین آالت ای��ن بخش ب��ه  ش��دت از کهنگی و 

فرسودگی رنج می برد«.

اعدادى كه براى جى دى پى معدن 
در بخش معدن مطرح مى شود صحيح 
نيست و محاسبه ايراد دارد و بايد 
آن را درست كرد. اما مهم است كه 

اين بخش را ارتقا دهيم، متوسط 
جهانى ايجاد ارزش افزوده از مواد 
خام تا محصول نهايى بيش از 700 

برابر است

در�گفتگوی�صمت�با�سرپرست�معاونت�معدنی�وزارت�صمت�مطرح�شد:
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اقتص��اد ای��ران در هفته های اخیر ش��اهد اتفاقی 
جدی��د و غافلگیرکنن��ده ب��وده و آن انتقال حجم 
عظیمی از نقدینگی به مقصد بازار ارزهای دیجیتال 
بود که ظاهراً مقامات را نیز نگران کرده اس��ت. اما 
ب��ا نگاهی به وضعیت بازاره��ای موازی متوجه یک 
تغییر اساسی می شویم؛ چراکه حجم ورود سرمایه 
به ح��وزه رمزارزها به حدی باال بوده که می توان از 
این میهمان ناخوانده به عنوان عضو جدید خانواده 

بازارهای موازی در ایران نام برد. 
البت��ه ت��ا به ای��ن لحظه آم��ار دقیقی از س��وی 
نهادهای ذی ربط، پیرامون حجم نقدینگی س��رازیر 
ش��ده به س��مت بازار ارز دیجیتال منتشر نشده اما 
ش��اخص های بورس تهران نشانگر خروج سرمایه از 
این بازار اس��ت. از طرفی، اثری از ورود س��رمایه به 
بازارهای دیگر )مسکن، ارز، طال و ...( دیده نمی شود. 
از همین رو است که کارشناسان معتقدند پول های 
خارج ش��ده از بورس، این ب��ازار را به مقصد میدان 
معامالت کوین های مختلف از جمله »بیت کوین« و 

»تتر« ترک کرده اند.
از همی��ن رو صم��ت نزد امی��د پورمحمود، یکی 
از کارشناس��ان مش��هور بازار س��هام رفته اس��ت. 
تحلیل های او در ش��بکه های تلویزیونی و همچنین 
ش��بکه های اجتماع��ی طرفداران زی��ادی دارد. اما 
پورمحم��ود نظر دیگری نس��بت ب��ه وضعیت بازار 
سرمایه در کش��ورمان دارد و معتقد است برخالف 
تصورات رایج، اوضاع بورس نس��بتاً خوب است. وی 
که هجوم س��رمایه به سمت بازار ارزهای دیجیتال 
را مخرب می داند به مسئله امنیت این حوزه اشاره 

کرده و این کوچ سرمایه را موقتی می داند.
بورس�تهران�در�یک�سال�اخير�شاهد�رشد���

بی�س�ابقه�ای�بوده�و�همگان�را�انگش�ت�به�دهان�
کرد.�آیا�فکر�می�کني�د�بازار�ارزهای�دیجيتال�

نيز�ظرفيت�چنين�رشدی�را�خواهد�داشت؟
ماهیت بازار رمزارزها بس��یار پیچیده تر از بورس 
اس��ت. اگر خاطرمان باش��د تازه واردان بورسی هم 
مش��کالت زی��ادی ب��ا پیچیدگی های بازار س��هام 
داشتند و این ناآشنایی باعث زیان های زیادی برای 

این دس��ته از نوس��هامداران ش��د. البته بازار هم از 
حرکت های هیجانی این اف��راد لطمات زیادی دید 
که باعث ش��د قدیمی ترها نیز ت��ا حدودی متضرر 
ش��وند. حاال همان نوس��هامداران بار خود را جمع 
کرده اند و به س��مت ب��ازاری می روند که به مراتب 

پیچیده تر از بورس است.
فک�ر�می�کني�د�این�ب�ازار�امني�ت�کافی�را���

برای�سرمایه�گذاران�ایرانی�دارد؟
هیچ بازاری در جهان بدون ریس��ک نیس��ت. به 
خصوص در بازارهای مالی که اصول سرمایه گذاری 
خاص خود را دارند ضمانت��ی برای موفقیت وجود 
ندارد. ریس��ک های مختلفی در ای��ن بازارها وجود 
دارد که اتفاقاً یکی از مهم ترین آنها ش��ناخت افراد 
نس��بت به اصول و قواعد بازار اس��ت. به اعتقاد من 
ب��ازار ارزهای دیجیتال نیز در مقایس��ه با بورس به 
دلیل ناشناخته بودن )برای ایرانی ها( ریسک باالیی 

دارد.
نوس��انات قیمتی نشان داده اس��ت که این بازار 
چندان ثبات نداش��ته است. فراموش نکنیم که نرخ 
بیت کوین از کانال ۱۰هزار دالر تا ٢۰ هزار دالر هم 
رسید اما بازهم تا س��طح ۱۴هزار دالر سقوط کرد 
و پس از یک دوره نوس��انی، امروز به کانال ۴٨هزار 
دالر رسیده اس��ت. چنین بازاری نوسانات شدیدی 
دارد و نمی تواند مقصد خوبی برای معامله گران نوپا 

باشد. 
البته�این�بازار�حواشی�زیادی�هم�دارد!��

بل��ه دقیقه همین طور اس��ت. به ج��ز بیت کوین، 
رمزارزه��ای دیگری هم در این بازار وجود دارند که 

یکی از آنها داج کوین است.
 حتم��ا مخاطبان ش��ما اخب��ار پرون��ده قضایی 
که »ایالن ماس��ک« )مالک خوردوس��ازی تس��ال( 
در ارتباط با دس��تکاری نرخ »داج کوی��ن« دارد را 
ش��نیده اند. درست اس��ت که این کوین ها پشتوانه 
دولتی ندارند اما همین ناش��ناس بودنش��ان باعث 
ش��ده تا بازار معامالت، ش��فافیت چندانی نداشته 
باش��د. به طور مثال اگر ایالن ماسک در این دادگاه 
متهم شناخته ش��ود قطعاً قیمت ها در بازار ریزش 

شدیدی خواهند داشت.
ب�ه�ای�ران�بازگردی�م،�فک�ر�می�کنيد�مس�ير���

حرکت�نقدینگی�به�کدام�سو�ميل�می�کند؟
دو الگ��و برای تعیین مس��یر حرکت س��رمایه در 
کش��ورمان وجود دارد. یکی تاثیر اتفاقات و مباحث 
سیاسی اس��ت که می تواند باعث کاهش یا افزایش 
ریس��ک در بازارها ش��ود. الگوی دوم نیز بس��تگی 
زی��ادی به مقاطع زمانی دارد، برای مثال به صورت 
سنتی و از قدیم در شب عید نوروز بازار طال و دالر 
طرفدار بسیار بیش��تری داشته است. یا می توان به 
ماه رمضان هم اشاره کرد که تقاضا در بازارهای ارز، 

سکه و طال کاهش می یابد.
ب�ا�این�اوصاف�فکر�می�کنيد�بازار�ارز�و�طال���

رونق�خواهد�یافت؟
اگر در ش��رایط ع��ادی بودیم حتماً ای��ن انتظار 
می رف��ت اما فعاًل در ش��رایطی به س��ر می بریم که 
کرون��ا و محدودیت ه��ای فاصله گ��ذاری اجتماعی 
همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. از طرف 
دیگر گفته می ش��ود که در ایام نوروز شاهد اعمال 
محدودیت های ش��دیدتری خواهیم بود که در این 
ص��ورت معادالت کمی به هم خواهد ریخت. اما در 
م��ورد بازار ارز می توان ب��ا قطعیت گفت که انتظار 
تقاضای کمتری داریم. البته انتظار برای کاهش نرخ 

دالر نیز عالوه بر کرونا تاثیرگذار است.
در�مورد�بورس�چطور؟��

برخالف بس��یاری که فکر می کنند وضعیت بازار 
سرمایه نامساعد است، من معتقدم این طور نیست 
و بورس تهران ش��رایط نس��بتاً خوب��ی دارد! البته 
مقداری سرمایه از بازار خارج شده ولی جای نگرانی 
نیست چراکه فکر می کنم این نقدینگی به زودی به 
بازار برمی گردد. از طرفی هم استناد مخالفان بورس 
به شاخص  کل است؛ درحالی که شاخص کل نشان 
دهنده وضعیت بازار نیس��ت، همین حاال س��هم ها 
بسیاری وجود دارند که بازدهی خیلی خوبی دارند. 
به باور من بورس وضعیت نس��بتاً مساعدی دارد و 
در روزهای آینده نیز ش��اهد بهبود شرایط در بازار 

سهام نیز خواهیم بود.

در�گفتگوی�صمت�با�کارشناس�و�مدرس�بازار�سهام�مطرح�شد؛

از بورس تا رمزارز؛
 مقصد نقدينگی کجاست؟
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صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان یکی از بازیگران 
مهم حوزه معدن کش��ور است. برای اطالع از آخرین 
موفقیت های این شرکت و آشنایی با برنامه های آن با 
مدیرعامل شرکت به گفتگو نشستیم. مهندس محمد 
اسکندری پور، مدیرعامل کاویان گهر سیرجان اظهار 
داش��ت: ش��رکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان 
در زمینه توس��عه صنایع حوزه آهنی کشور فعالیت 
می کند. این شرکت در سال ۱٣٩۶ با سرمایه اولیه ای 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تاس��یس شد. کاویان گهر با 
حمایت همه جانبه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛ 
در عرض ٢۴ ماه بعد از تاسیس، سرمایه اولیه خود را 
از ۱۰۰ میلیارد ریال در س��ال ٩۶  به ۵۰۰۰ میلیارد 
ریال )معادل ۵۰ برابر( رس��انده است. واحد احیایی 
تونل��ی به عنوان اولین پروژه ش��رکت کاویان پس از 
٢۴ ماه تالش با ظرفیت س��الیانه ٧۰ هزار تن تولید 
آهن اسفنجی کم کربن مرغوب با استفاده از ضایعات 
واحدهای گندله س��ازی و زغال سنگ آنتراسیتی به 
بهره ب��رداری رس��ید. در ادامه مهم تری��ن برنامه ها و 

دستاوردهای این شرکت را مرور می کنیم:
افتخارات�و�برنامه�های�شرکت:���

- تمرکز ش��رکت بر چابک بودن با ٣۰ نفر پرسنل 
ک��ه صرفاً از طریق برون س��پاری بهره ور فعالیت های 
عمده تولیدی به شرکت های واجدشرایط انجام شده 

است.
- طراحی و س��اخت بزرگ تری��ن کارخانه بازیابی 
هماتی��ت کش��ور با خ��وراک ۴ میلیون تن س��االنه  
ط��ی ٢٣ ماه و بهره ب��رداری از آن بدون وابس��تگی 
به ش��رکت های خارجی که این مهم توس��ط شرکت 

گهرروش سیرجان انجام پذیرفته است.
- تکمی��ل پ��روژه احیای آهن اس��فنجی به روش 
تونلی ط��ی ٢۴ ماه و بهره ب��رداری از آن و مدیریت 
دانش و مهندس��ی معکوس تکنول��وژی و تجهیزات 

برای اولین بار در کشور به سرانجام رسیده است.
- تبیین نقشه راه شرکت از طریق انجام مطالعات 
امکان س��نجی فن��ی – اقتصادی و اح��داث مجتمع 
۱۰۰ هکتاری کاویان مشتمل بر گندله، احیا، ذوب، 
ریخته گ��ری و نورد یک میلیون تنی از محل س��ود 

کارخانجات ش��رکت و تسهیالت بانکی و برنامه ریزی 
اجرا در طی ۶ سال آتی در کنار برنامه ریزی اکتشاف 
و اس��تخراج معدن ازجمله دس��تاوردهای دیگر این 

شرکت است. 
- طراحی کارخان��ه ۱,٢ میلیون تنی گندله بومی 
آغاز ش��ده و اجرای زیرس��اخت و تامین زمین ۱۰۰ 

هکتاری طرح های توسعه در حال انجام است. 
- اخ��ذ پروان��ه بهره برداری واح��د هماتیت و اخذ 
گواهینامه ه��ای ای��زو )سیس��تم مدیری��ت کیفیت، 

محیط زیست و ایمنی و بهداشت( انجام شده است.
- انعقاد تفاهم نامه س��رمایه گذاری کاویان در واحد 
کنس��انتره هماتیت به صورت B.O.O با گل گهر به 

مرحله اجرا رسیده است.
- تامی��ن بلندم��دت خ��وراک ب��رای کارخانجات 
کنسانتره- گندله با شرکت معظم گل گهر به صورت 
انتفاع دوطرفه )تس��هیم محص��ول- تهاتر خوراک( 

انجام شده یا در حال انجام است.
- طراح��ی و احداث جاده آس��فالت دسترس��ی به 

سایت هماتیت در حال انجام است.
کنس�انتره��� بازیاب�ی� کارخان�ه� بزرگ�تری�ن�

هماتيتی
کارخانه بازیابی هماتیت کاویان در جنوب ش��رق 
منطقه گل گهر در ۵۵ کیلومتری شهرستان سیرجان 
قرار گرفته اس��ت. این کارخانه با اس��تعانت از درگاه 
ایزد منان و با پتانس��یل تجربه و توان علمی پرسنل 
منطق��ه و با س��رمایه گذاری ۶/۴ میلی��ون یورویی و 
٢۶۰۰ میلی��ارد ریالی ش��رکت ف��والد کاویان گهر 
سیرجان در قالب قرارداد B.O.O در مدت زمان ٢٣ 
م��اه در خردادماه ۱٣٩٩ به بهره برداری رس��ید. این 
واحد تولیدی که با حمایت شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر احداث ش��ده اس��ت به عن��وان بزرگ ترین 
کارخ�انه بازیابی کنسانتره هم�اتیتی کش�ور شناخته 

می شود.
انباشت ٣٣ میلیون تن مواد میانی کم عیار خطوط 
کنسانتره مجتمع گل گهر در سنوات گذشته که خود 
معدنی غنی از آهن به شمار می رود منجر به طرحی 
نو در بازطراحی و ساخت بزرگ ترین کارخ�انه بازیابی 

کنسانتره هم�اتیتی کش�ور با توان رمق گیری آهن از 
سالیانه ۴ میلیون تن خوراک کم عیار هماتیتی شد و 
در راستای تحقق هر چه بیشتر جهش تولید، ضمن 
عدم وابس��تگی حداقل ٨ ساله به معادن سنگ آهن، 

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت را در پی داشت.
در طراح��ی، اجرا، نصب و بهره ب��رداری این واحد 
مش��تمل بر ٢ خط بازیابی خوراک خشک و ٢ خط 
بازیابی خ��وراک تر از دانش بوم��ی ایرانی و به ویژه 
منطقه گل گهر بهره برده ش��ده اس��ت. این موفقیت 
بدون اس��تفاده از هرگونه کمک خارجی به دس��ت 

آمده است.
ظرفیت تولید این واحد با عیار خوراک موجود بالغ 
بر یک میلیون تن کنس��انتره پلت فید هماتیتی در 
س��ال با عیار ۶۵ درصد و قابل افزایش تا ۱,۶ میلیون 

تن می باشد.
دانه بن��دی محص��ول زیر ۱۰۰ میکرون اس��ت که 
خوراک ارزش��مندی ب��رای واحدهای گندله س��ازی 
به ش��مار رفته و ارتقاءدهنده کیف��ی و کمی گندله 
تولی��دی خواه��د بود.تکنولوژی این خطوط ش��امل 
مراح��ل جدایش ثقلی، آس��یاکنی ت��ا ٧۵ میکرون، 
جدایش مغناطیسی ش��دت باال ، فلوتاسیون گوگرد 
و فیلتراس��یون می باش��د ک��ه نویدبخ��ش قابلی��ت 
انعطاف پذیری در خوراک شامل سنگ های دانه بندی 

هماتیتی و مگنتیتی خواهد بود.
ازجمله نقاط قابل تامل و مثبت پروژه، بهره گیری از 
تیم یکپارچه پیمانکار EPC پروژه اس��ت. در همین 
راس��تا شرکت گهرروش س��یرجان با توجه به سابقه 
درخش��ان در بهره ب��رداری از کارخانج��ات فراوری 
مگنتی��ت و هماتیت و در کنار آن ش��رکت مش��اور 
مهندسی روناک به ایفای نقش پرداخته و همین امر 
باعث تس��ریع در اجرای پروژه ش��ده اس��ت. از دیگر 
ش��اخص های مثبت این واحد اشتغال زایی مستقیم 
برای ٢۵۰  نفر و اشتغال زایی غیرمستقیم برای  ۶۰۰ 
نفر است.ش��رکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان 
مفتخر است که توانایی و دانش فنی طراحی،ساخت، 
تامین و نصب کارخانجات تولید کنس��انتره، گندله و 

احیای اسفنجی به روش تونلی را دارد. 

کنسانتره هم�اتیتی کش�ور با توان رمق گیری آهن از کارخانجات ش��رکت و تسهیالت بانکی و برنامه ریزی 

مروری بر برنامه ها و افتخارات 
شرکت صنايع فـــوالد 
کاويـان گهـر سیـرجان

وپروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد تا راضی شوی
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در�گفتگوی�صمت�با�محمد�غرضی�تشریح�شد:

از حلبی آباد تا بتن آباد
در روزه��ای گذش��ته، تصاویری از فض��ای بیرونی 
مقاب��ل حس��ینیه ارش��اد منتش��ر ش��د. اف��رادی با 
کش��یدن گونی های نخی روی خودشان، چسبیده به 
نورافکن های نصب ش��ده روی زمین در کنار حسینیه 
خوابیده اند. به واقع هرروز در کشور و خاصه در تهران 
و ش��هرهای بزرگ دیگر با پدیده بدمس��کنی مواجه 
هس��تیم. تنوع این پدیده به مراتب بیش��تر از اشکال 
زیست رسمی است. س��ید محمد غرضی، بنیان گذار 
س��ازمان نظام مهندس��ی ایران که س��ابقه ۱۶ سال 
وزارت  نف��ت و ارتباطات در دولت های دفاع مقدس و 
س��ازندگی را در کارنامه دارد در پاسخ به پرسش های 
صم��ت در ارتباط با بدمس��کنی در تهران، ضمن ابراز 
تاس��ف از وضع موجود، دولت را مسئول این اتفاقات 

دانست. 
ریشه�بدمسکنی�به�پيش�از�انقالب�برمی�گردد��

محمد غرضی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر چرایی 
بروز پدیده بدمس��کنی در ته��ران، ضمن ابراز نگرانی 
شدید از تبعات آتی این رخداد اظهار داشت: »موضوع 
افزایش حاشیه نشینی در تهران به دوران انتهایی دهه 
٣۰ شمس��ی و پس از آن باز می گردد؛ زمانی که شاه 
با ای��ده اصالحات ارضی، عماًل جمعی��ت زیادی را از 
ش��هرها و روس��تاهای کوچک به تهران فراخواند. در 
بازخوان��ی اتفاقات تاریخی ۶۰ س��ال اخیر، هیچ وقت 
نبای��د اصالحات ارض��ی را فراموش کنی��م. مردم در 
روس��تاها زمین هایی که به نامشان س��ند زده شد را 
فروختن��د و ب��ه تهران��ی آمدند که به دلی��ل افزایش 

درآمدهای نفتی، رونق خوبی پیدا کرده بود. 
وی افزود: »بدمسکنی در همان زمان به علت تفاوت 
قیمت مسکن با موجودی نقدینگی مردم ایجاد شد و 
شهرهای اطراف تهران با سیل سرریز جمعیت مواجه 
شدند و حلبی آبادهای زیادی در آنجا شکل گرفت که 
تاکنون ب��ه قوت خود باقی هس��تند و به مراکز جرم 
و فق��ر تبدیل ش��ده اند. اکنون با روایت های رس��می 
حدود ٢۰ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین 
س��کونتگاه های رسمی و عمدتاً غیررسمی هستند که 
ب��ه مثابه یک انبار باروت در اط��راف پایتخت و دیگر 
کالن ش��هرهای مه��م مثل مش��هد، تبری��ز، اصفهان 
و اه��واز قرار گرفته اند. ش��ما در س��ال های ٩۶ و ٩٨ 
تنها گوشه ای از خش��ونت مربوط به حاشیه نشینی را 
مش��اهده کردید. ش��اید بگویید که این اتفاقات تلخ، 
ریش��ه در مسائل اقتصادی دیگر و گران کردن بنزین 
و دالر و غی��ره دارد ام��ا به نظر من این گونه نیس��ت. 

اگر خوب توجه کنید همه  آن از تبعات حاشیه نشینی 
اس��ت و در جاهای��ی که طبقه متوس��ط قوی حضور 

داشته باشند این اتفاقات نمی افتد«.
خوابگاه�سازی�در�اطراف�شهرها���

بنیان گذار و رئیس پیش��ین سازمان نظام مهندسی 
کش��ور ضم��ن بیان این ک��ه هیچ توجهی به زیس��ت 
باکیفیت انجام نمی ش��ود خاطرنش��ان س��اخت: »در 
دول��ت  قبل و این دولت تاکید ویژه ای روی پروژه های 
ساخت خانه تحت عنوان مس��کن مهر در بیابان های 
اطراف ش��هرها ش��د. این در حالی بود ک��ه این افراد 
بازهم برای شغل و کسب وکار خود مجبور به تردد به 
تهران و همان ش��هرهای مادر بودند که خانه هایشان 
به ش��کل اقماری در اطراف آن بنا ش��ده بود. هرروز 
در ورودی و خروجی تهران در س��اعات ابتدایی روز و 
ساعات پایانی شب، ازدحام ترافیکی سنگینی را شاهد 
هس��تیم و این تازه مربوط به حاشیه نش��ینان رسمی 
است که دولت آنها را در شهرهای جدید مثل پردیس 
و پرند و اندیش��ه و ... ساکن کرده است و معموالً هم 
امکانات ضعیفی برای زیس��ت روزانه دارند و بیش��تر 
به خوابگاه های ش��بانه کارگری و کارمندی ش��باهت 

دارند«. 
طرح�های�دولتی�فق�ط�رانت�خواران�را�فربه���

می�کند
وزیر پیش��ین ارتباطات ضمن رد ادعای دولت های 
اخیر مبنی بر س��اخت مس��کن باکیفیت برای طبقه 
محروم و مس��تضعف متذکر شد: »این آقایان بگویند 
که غیر از س��اخت س��قف و س��تون های موس��وم به 
خان��ه، چه گلی به س��ر م��ردم زده اند ک��ه از کیفیت 
خانه های س��اخته شده خودش��ان دفاع می کنند؟ در 
این ش��هرها هیچ امکانات تفریحی، اداری، آموزش��ی، 
بهداشتی و رفاهی مناس��بی وجود ندارد و افراد برای 
کوچک ترین اقدامات درمانی باید به تهران و شهرهای 
بزرگ مراجعه کنند. این ش��هرها به جای حلبی آباد، 
بتن آبادهایی هس��تند که س��ازنده آنها دولت است و 
منابع ملی و بانکی زیادی را صرف ساخت این خانه ها 

ک��رده ک��ه باعث افزایش قیمت تمام ش��ده س��اخت 
مسکن در تهران و حتی همین شهرها شده و مقادیر 
انبوهی رانت را به جیب عده ای رانت خوار سرازیر کرده 
اس��ت اما کیفیت نهایی زیس��ت را بسیار نازل کرده و 
الگوه��ای نه چن��دان باکیفیتی از معم��اری و فضای 
شهری را برجای می گذارد که باعث می شود هیچ یک 
از افرادی که در این شهرهای به اصطالح جدید زندگی 
می کنند، هویت خود را متعلق به آن نمی دانند و خود 
را از اهالی آن سرزمین نمی دانند. به همین دلیل باید 
در نهای��ت ق��دری این روند را کند کنی��م، چون این 
وضعیت باعث تش��دید بحران هوی��ت در کنار بحران 
اسکان خواهد ش��د و هیچ یک از ما مایل نیستیم که 
این مشکل را یدک بکشیم و حتی به آن فکر کنیم«.

به�جای�خانه�س�ازی�در�بيابان�بافت�فرس�وده���
را�نوسازی�کنيد

وی ضم��ن بی��ان اینکه قص��د ن��دارد در ارتباط با 
کیفیت این سازه ها به لحاظ مهندسی اظهارنظر کند 
گف��ت: »اکنون دولت با پدیده ه��ای عجیب بام خوابی 
و گورخواب��ی و اتاق خواب��ی و س��ایر اش��کال جدید 
بدمس��کنی مواجه اس��ت که در اطراف پایتخت های 
مص��ر و بن��گالدش و برزیل قباًل مش��ابه آن رخ داده 
است و باعث تثبیت خش��ونت در حاشیه های شهرها 
شده اس��ت. توصیه می کنم که دولت ها به جای دفاع 
از اقدامات خود در س��اخت مس��کن بیابانی، اقدام به 
نوسازی بافت های فرسوده کنند که هم شهرها مقاوم تر 
شوند و هم قیمت خرید و اجاره خانه در تهران و سایر 
کالن ش��هرها به حالت نرمال بازگردد وگرنه با بحران 
مس��کن در وهله اول و سپس حرکات خشونت آمیزی 
مواجه خواهیم شد که تبعات طوالنی مدتی در کشور 

برجای خواهد گذاشت«.
بازگشت�به�معماری�بومی��

وی اف��زود: »التفات دارید ک��ه در ایران، معماری از 
تنوع باالیی نسبت به اقلیم برخوردار بود که ریشه های 
این تف��اوت را بای��د در فرهنگ، مصالح س��اختمانی 
موجود در محل و نس��بت با زیس��ت بوم آنجا تنظیم 
ش��ده بود. اکنون اما معماری های شیش��ه ای و بتنی؛ 
ما را دچار مش��کالت عصب��ی و روان��ی کرده اند و از 
هوی��ت خودمان دور ش��دیم و من معتقدم که باید به 
این ریشه های پیشین در معماری خودمان بازگردیم، 
منته��ی ب��ا اس��تفاده از مصالح م��درن و در تلفیق با 
ضرورت ه��ای جهان امروز وگرنه ای��ن ایده هم راه به 

جایی نخواهد برد«.
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سفير�سابق�ایران�در�آلمان�در�گفتگو�با�صمت�مطرح�کرد:

اما و اگرهای استفاده از تسهیالت 
صندوق بین المللی پول

حض��ور فع��ال و پوی��ا در س��ازمان های معتب��ر 
رون��د  ب��ر  تاثیرگ��ذاری  پیش ش��رط  بین الملل��ی 
ش��کل گیری روابط اقتصاد جهان��ی و تحوالت آتی 
آن اس��ت. در این میان صن��دوق بین المللی پول به 
عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به 
س��ازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و 
مالی جهانی را بر عهده دارد. ایران در س��ال ۱٩۴۵ 
میالدی با س��همیه ٢۵ میلی��ون دالری به عضویت 
صندوق بین المللی پول درآمد و جزء اولین اعضای 

این موسسه مهم بین المللی به شمار می آید.
در ش��رایط فعلی به خوبی می ت��وان دریافت که 
هرگونه برخورد انفعالی ایران با موسسات بین المللی 
ازجمل��ه صن��دوق بین المللی پ��ول، نتیجه مثبتی 
نخواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که فعال بودن 
در این گونه موسس��ات و پیروی از سیاست برخورد 
آگاهانه با مس��ائل بین المللی و بهره برداری مناسب 
از آنها می تواند در میان مدت، زمینه های الزم برای 
توسعه اقتصادی کش��ور را فراهم سازد. بنابراین به 
نظر می رس��د که ارتباط موث��ر و مداوم ایران با این 
صندوق، نقش موثری در وضعیت اقتصادی کش��ور 

بازی خواهد کرد.
در همین راس��تا با علی ماجدی، س��فیر پیشین 
ای��ران در آلم��ان و کارش��ناس برجس��ته اقتص��اد 
بین الملل ب��ه گفتگو نشس��تیم و از وی درباره این 

موضوع مهم سوال کردیم. 
موقعيت�ممتاز�ایران�در�صندوق���

ماجدی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: »ما 
در صندوق بین المللی پول موقعیت بسیار ممتازی 
داریم. ش��رایطی که ای��ران در خصوص عضویت در 
ای��ن صندوق دارد به مراتب بس��یار بهت��ر از بانک 
جهانی اس��ت؛ زیرا در می��ان ٢۰ مدیری که در این 
صندوق حضور دارن��د ایران همواره یک مدیر دارد. 
بعضی از کش��ورها به تنهایی یک مدیر دارند. برخی 
از کش��ورها مانند ای��ران در گروه هایی هس��تند و 
کشورها در آن گروه ها، متناسب با سهمی که دارند 
یک نماینده معرفی می کنند و رئیسی برای آن گروه 
معرفی می شود. به همین دلیل ما همواره یک مدیر 
ایرانی در دپارتمان منطقه ای این صندوق داریم. به 
عبارت دیگر می توان گفت که ما همواره نمایندگی 
۵ تا ۶ کشور را در یکی از دپارتمان های این صندوق 

بر عهده داریم«.
وی در ادام��ه اف��زود: »عالوه بر ای��ن در صندوق 

بین المللی پول سه موقعیت داریم. یکی از آنها مدیر، 
دیگری کارشناس و آخری مشاور است. معموالً این 
نفرات از مدی��ران بانک مرکزی انتخاب می ش��وند 
و در این صندوق مش��غول به فعالیت می ش��وند. با 
این تفاس��یر متوجه می شویم که موقعیت ایران در 
صن��دوق بین المللی پول، ویژه  اس��ت. این موقعیت 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی وجود داشته و بعد از 

انقالب نیز حفظ شده است«.
بسته�های�حمایتی�صندوق�بين�المللی�پول���

س��فیر پیش��ین ایران در آلم��ان در بخش بعدی 
صحبت ه��ای خ��ود ب��ه تس��هیالت و بس��ته های 
حمایت��ی صن��دوق بین الملل��ی پول اش��اره کرد و 
گفت: »صندوق، بس��ته های مخصوص خود را دارد 
و آنها را در اختیار کش��ورهایی که خواهان استفاده 
هس��تند قرار می دهد. ارائ��ه این بس��ته ها معموالً 
دس��تورالعمل های خاص خ��ودش را دارد و معموالً 
ب��رای تغییر ش��رایط اقتصادی کش��ورها اس��تفاده 
می شود. البته این بسته های مخصوص در بعضی از 
کشورها با استقبال مواجه نمی شود. هدف صندوق 
بین المللی پول از ارائه بسته های حمایتی؛ ایجاد یک 
اقتصاد س��رمایه داری کامل است و به آثار اجتماعی 
آنها چندان توجه نمی ش��ود. کشورهایی که تمایلی 
به استفاده از بسته های حمایتی ندارند معتقدند که 
استفاده از بسته ها ممکن است آثار اجتماعی سوء از 
خود به جا بگذارند. ایران نیز مایل به استفاده از این 
بسته ها نیست؛ زیرا اس��تفاده از آنها با حذف یارانه 
و آزادس��ازی اقتصادی همراه اس��ت و کشور ما در 
شرایط کنونی با این دس��تورالعمل ها فاصله زیادی 

دارد«.
پيش�بينی�وضعيت�اقتصادی�کشورها��

ماج��دی در ادامه افزود: »صندوق بین المللی پول 
وضعیت کش��ورها را از ابع��اد مختلف مثاًل به لحاظ 
پیش بینی وضعیت قیمت های عمده و موارد مشابه؛ 

مورد ارزیاب��ی قرار می دهد. صندوق برای بررس��ی 
و پیش بین��ی دقی��ق وضعیت اقتصادی کش��ورها، 
اطالعات مرب��وط به میزان تولی��د ناخالص داخلی 
کشورها، تراز پرداخت ها و مواردی از این قبیل را از 
کش��ورها درخواست می کند و معموالً بانک مرکزی 
کشور ما این اطالعات را به صورت کامل در اختیار 

صندوق بین المللی پول قرار می دهد«. 
چگونگی�پرداخت�وام���

وی در ادام��ه ب��ه چگونگی پرداخت وام توس��ط 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول اش��اره ک��رد و گفت: 
»وقتی کش��وری در ش��رایط بحرانی قرار می گیرد 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول برخالف بان��ک جهانی 
ک��ه وام های بلندم��دت و توس��عه ای ارائه می دهد، 
تس��هیالتی کوتاه م��دت و موقت با ش��رایط خاص؛ 
پرداخت می کند. مطمئن نیس��تم که ایران تاکنون 
درخواستی مبنی بر اس��تفاده از تسهیالت صندوق 

بین المللی پول ارائه کرده است یا نه«.
این کارش��ناس اقتصاد بین المل��ل گفت: »از نظر 
سیاسی ریاس��ت صندوق بین المللی پول، شخصی 
اروپای��ی و ریاس��ت بان��ک جهانی معم��والً فردی 
آمریکایی اس��ت. بااین حال صندوق بین المللی پول 
نس��بت به بانک جهانی کمتر فعالیت سیاسی دارد. 
حال باید بررس��ی کرد و دید ک��ه آیا بانک مرکزی 
در برخ��ی موارد که کش��ور با بحران ه��ای ارزی و 
اقتصادی روبرو بوده از این صندوق، طلب تسهیالت 
کرده اس��ت یا نه؟ اگر ایران درخواس��تی ارائه کرده 
و صندوق پاس��خ منفی داده بای��د از مقامات بانک 

مرکزی دلیل این مخالفت را پیگیری کرد«.
وضعيت�ایران�در�صورت�احيای�برجام��

ماج��دی در رابطه با موقعیت ای��ران در صندوق 
بین المللی پول، با فرض احیای برجام، خاطرنش��ان 
ک��رد: »به طورقطع ما بیش��تر، خواهان اس��تفاده از 
تسهیالت بانک جهانی هس��تیم زیرا تسهیالت آن 
طوالنی مدت اس��ت و معموالً منفعت بیشتری برای 
کشورها دارد. وام های صندوق بین المللی پول اکثراً 
در مواقعی که کش��ورها با عدم توازن مقطعی روبرو 
می شوند استفاده می شود اما تسهیالت بانک جهانی 
بس��یار موثرتر و کارآمدتر اس��ت. بنابراین با فرض 
احی��ای برجام آنچه بیش��تر موردنظ��ر حاکمیت و 
دولت ایران قرار خواهد گرفت استفاده از تسهیالت 
و منابع بلندمدت بانک جهانی خواهد بود تا استفاده 

از بسته های حمایتی صندوق بین المللی پول«.
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سرلوحه فعالیت های شرکت سیمان آبیک
تولید سبز، محصول برتر و محیط زيست سالم

شرکت سیمان آبیک با ظرفیت تولید پنج میلیون 
تن کلینکر و سیمان در س��ال به عنوان بزرگ ترین 
واح��د تولیدی س��یمان ایران همواره ب��ا تمرکز بر 
نیازها و انتظارات بالقوه و بالفعل مشتریان و با ایجاد 
محصوالتی متنوع و باکیفیتی فراتر از استاندارد در 
کس��ب و ارتقای رضایتمندی کلی��ه ذینفعان قدم 

برداشته است.
شرکت س��یمان آبیک به عنوان آرمان شهر تعالی 
سیمان کش��ور و منطقه در تمام ابعاد تکنولوژیکی، 
سرمایه های انسانی و سیستم های مدیریت و کیفیت 
و مباحث زیس��ت محیطی عالوه بر توسعه محصول 
و ب��ازار با احترام عملی به حق��وق مصرف کنندگان 
موف��ق به کس��ب گواهینام��ه ملی رعای��ت حقوق 
مصرف کنندگان و همچنی��ن گواهینامه اهتمام به 

تعالی گردیده است.
سیمان آبیک به عنوان بخش��ی از مفهوم عمران، 
آبادان��ی و توس��عه کش��ور ب��ا احت��رام عمل��ی به 
محیط زیس��ت و با انجام اقدامات گس��ترده از قبیل 
بهینه س��ازی و نص��ب الکتروفیلتره��ا و فیلترهای 
کیس��ه ای، بهینه س��ازی مصرف انرژی با طراحی و 
تولید س��یمان های مخلوط، توس��عه فضای س��بز، 
کنت��رل نش��تی ها و بازیاف��ت تمام��ی ضایع��ات و 
جم��ع آوری و تصفیه فاضالب و ایجاد بیش از ٢۱٧ 
هکتار فضای سبز موفق به دریافت تقدیرنامه واحد 
صنعتی در راستای صنعت سبز از سازمان حفاظت 

محیط زیست گردیده است.
برترین و بزرگ ترین تولیدکننده سیمان کشور با 
حدود ٢۰۰۰ نفر نیروی ش��اغل در قالب قراردادی، 
پیمانکاری و رانندگان حمل و با تمرکز بر بهره وری 
مناب��ع باالخص بهره وری ان��رژی و با برخورداری از 
نیروه��ای متخصص، متعه��د و کارآمد و با توجه به 
ت��وان تحقیقاتی و آموزش��ی خود با اس�������تقرار 

سیس��تم های ن����وین مدیری��ت و کنترل کیفیت 
گام های مهمی در راس��تای رس��الت توسعه پایدار 

برداشته است.
کارکنان و مدیران مجموعه عظیم س��یمان آبیک 

با اعتقاد به ش��عار ما می توانیم و در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید با 
ثب��ت رکورد جدیدی در تحویل س��یمان و کلینکر 
در آذرماه س��ال جاری و در آس��تانه بورسی شدن 

و واگذاری س��هام به عموم، ب��رگ زرین دیگری به 
افتخارات خود افزودند.

برخی از ویژگی ها و افتخارات ش��رکت س��یمان 
آبیک

- تأمین کننده اصلی سیمان ٣ استان تهران، البرز 
و قزوین

- دارای آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل کیفی 
Robolab و روباتیک QCX و اتوماسیون

- چاپ و نش��ر بیش از ٢۵ عنوان کتاب و مجله با 
موضوعات مختلف در صنعت سیمان

- دارای ن��اوگان حم��ل منحصربه ف��رد ترکیبی 
)ریلی، جاده ای و دریایی(

- اتصال به شبکه ریلی سراسری کشور و دسترسی 
به اکثر مبادی صادراتی از طریق ریل و جاده

R&D دارای تندیس -
- واحد نمونه استاندارد

- دارنده نش��ان زرین اس��تقامت مل��ی در تولید 
سیمان باکیفیت

- دارنده گواهینامه اهتمام به تعالی
- واحد نمونه صنعتی

- دارنده لوح سپاس جایزه ملی کیفیت ایران
 ISO دارنده مجموعه استانداردهای بین المللی -
 ,۱۴۰۰۱:٢۰۱۵ ISO ,٩۰۰۱:٢۰۱۵ ISO( شامل
 ۱۰۰۰۱  ISO  ,۵۰۰۰۱:٢۰۱۱  ISO

)۱٧۰٢۵ ISO ,۱۰۰۰۴/۱۰۰۰٣/۱۰۰۰٢/
- اولین تولیدکننده سیمان پرتلند آهکی و مرکب 

در ایران
- اج��رای بزرگ تری��ن طرح افزای��ش ظرفیت در 

ایران )از ٣۵۰۰ به ٨۵۰۰ تن در روز(
- دارنده باالترین س��رانه فضای س��بز در صنعت 

سیمان با بیش از ٢۱٧ هکتار
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 چالش های اصناف 
در آستانه نوروز 1400

فعاالن صنفی می کوش��ند تا ب��ا تمهیداتی، م��ردم را دوباره به 
بازارها بیاورند و کس��ب و کار فروش ن��وروزی را رونق دهند اما 
آی��ا امکانات و اختیار چنی��ن کاری برای اصن��اف وجود دارد؟  
با گ��زارش روزنامه صم��ت  از حال و ه��وای بازارهای نوروزی 

درآستانه سال نو همراه باشید.

تعطيلی��نمایشگاه�های�بهاره�الزم�بود��
س��عید ممبینی، رئیس اتاق اصن��اف درباره فروش 
نوروزی امس��ال در حوزه اصناف گفت: در اسفند ٩٨ 
خریدها روی دس��ت اصناف مان��د و با کاهش ارزش 
پ��ول ملی و افزایش ن��رخ ارز توان اصن��اف در انبار، 
نگه��داری و خرید جدید کاهش یافت، اما با این حال 
این فعاالن اقتصادی کارنامه خوبی از ابتدای ش��یوع 
کرونا در ارتباط همکاری با دس��تگاه بهداشتی کشور 
و رعایت پروتکل ها داش��تند.به گ��زارش اتاق اصناف 
ایران، س��عید ممبینی ضمن بی��ان این مطلب افزود: 
با توجه به آس��یب ج��دی که نمایش��گاه های عرضه 
مستقیم بر اصناف وارد می کردند تالش کردیم امسال 
برگزاری این نوع از نمایشگاه ها ممنوع شود. در مقابل 
ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم باید 
خدمات��ی به مردم می دادیم ت��ا نیاز آنها با نرخ پایین 
تامین ش��ود و به این ترتیب طرح »نمایش��گاهی به 
وس��عت ایران« ارائه ش��د. وی افزود: ای��ن طرح باید 
از جذابی��ت باالی��ی ب��رای فروش��ندگان و همچنین 
مشتریان برخوردار باشد تا این جشنواره در سال های 
بعد اس��تمرار یابد چرا که معتقدی��م این ظرفیت در 
اصن��اف وج��ود دارد و تنها بای��د واحد های صنفی را 

نسبت به مزیت برگزاری این جشنواره آگاه ساخت.
�ف�روش�ن�وروزی�دس�تاوردهای�روانی�هم���

دارد
رسول ش��جری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز 
تهران و عضو هیات اجرایی جش��نواره فروش نوروزی 
اصناف در گفت وگو ب��ا صمت عنوان کرد: پیش بینی 

ما این اس��ت که با مشارکت بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه 
کیف و کف��ش در تهران بتوانیم ب��ازار مطلوبی برای 
مصرف کنن��دگان این کاال در جش��نواره فروش ویژه 

نوروزی ایجاد کنیم.
شجری در این باره افزود: بر اساس برنامه ریزی هایی 
که در اتحادیه انجام ش��ده اس��ت، واحدهای صنفی 
کیف و کفش حاضر در این جشنواره، کاالهای خود را 
با حدود ٢۰ درصد تخفیف از سود خود به خریداران 

عرضه خواهند کرد.
شجری افزود: این جشنواره در سراسر کشور برگزار 
می شود و با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین 
درنظ��ر گرفتن ش��رایط اقتص��ادی م��ردم، می تواند 
کااله��ای موردنیاز را با کیفی��ت مطلوب تر در اختیار 

خریداران قرار دهد.
رئیس اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز ته��ران درباره 
این ش��کل از ف��روش ن��وروزی و جایگزین��ی آن با 
نمایشگاه های مرس��وم بهاره نیز یادآور شد: برگزاری 
نمایش��گاه های نوروزی به ش��کل س��ال های قبل، به 
دلیل لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی همه گیری 
کرون��ا امکان پذی��ر نب��ود و ای��ن روش جایگزین آن 
ش��د؛ البته این ش��یوه از برگزاری جش��نواره فروش 
ن��وروزی مزایای دیگری نیز ب��رای صاحبان اصناف و 
تولیدکنندگان داشت. وی در این باره افزود: تا زمانی 
که اتاق اصناف مجری نمایشگاه های بهاره بود، مسیر 
درس��تی را طی می کرد ام��ا به تدریج و با ورود برخی 
نهادها مثل ش��هرداری به عنوان متولی برگزاری، این 
مس��یر به انحراف کشیده ش��د و شاهد بودیم در این 

س��ال ها، بیش��تر پای دالالن به این نمایش��گاه ها باز 
می شد و تولیدکنندگان و صاحبان رسمی کسب و کار 

از سود آن بی بهره می ماندند.
 ش��جری در ای��ن باره تاکید کرد: می��دان دادن به 
دالالن در نمایشگاه های فصلی در واقع نوعی خودزنی 
اقتص��ادی برای کش��ور بود و با توجه به ش��کنندگی 
مالی اصناف تولیدی در ای��ن دوران، ادامه یافتن آن 

می توانست به نابودی تولید بینجامد.
وی گفت: مقرر شد برخی از معابر عرضه کننده کیف 
و کفش زنانه، بچه گانه، مردانه و اسپرت در سطح شهر 
تهران آذین بندی و چراغانی ش��ود تا محیط مناس��بی 
را ب��رای خری��د مردم در ش��ب عید آم��اده کنیم. باغ 
سپهس��االر، خیابان فردوسی و دروازه دولت از معابری 
است که پیشنهاد چراغانی و آذین بندی آنها داده شده 
است تا مردم و خانواده ها با خوشحالی بیشتری بتوانند 

خرید های مورد نیاز شب عید خود را انجام دهند.
عضو هیات اجرایی جشنواره فروش نوروزی اصناف 
تصریح کرد: برگزاری این جش��نواره نوروزی عالوه بر 
کاه��ش قیمت ها در اصن��اف حاضر در ای��ن رویداد 
ب��ه دلیل ایجاد جنب��ه رقابت در ب��ازار باعث کاهش 
کلی قیمت ها نیز می ش��ود که این موضوع به س��ود 

مصرف کننده است.
ش��جری در پایان گفت: برگزاری جشنواره نوروزی 
به این ش��کل و اجرای طرح »نمایشگاهی به وسعت 
ایران« عالوه ب��ر مزایای اقتصادی آن، می تواند از نظر 
روانی نیز باعث ایجاد حس نش��اط و س��رزندگی در 
مردمی باش��د که یک س��ال گذش��ته را با مشکالت 
فراوان و پیامدهای همه گی��ری ویروس کرونا درگیر 

بوده اند.
نااميدانه�اميدواریم��

البته بس��یاری از صاحبان کس��ب و کار نیز هستند 
که به بازار ش��ب عید امسال با دیده تردید می نگرند. 
بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوش��اک در گفت وگو با صمت عنوان کرد: 
ممنوعیت واردات پوشاک به کشور یکی از اتفاق های 
خوب در این عرص��ه بود و تولیدکنندگان پیش بینی 
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می کردند با توجه به ظرفیت های موجود بتوانیم خأل 
حذف برندهای خارجی در کشور را پر کنیم که البته 

موفق به این کار هم شدیم.
وی اف��زود: البته یک عامل برآورده��ای اولیه ما را 
ب��ا خطا مواجه کرد که همه گی��ری ویروس کرونا در 
کشور و محدودیت های حاصل از آن بود که بازار ما را 

با رکود وحشتناکی روبه رو کرد.
محدودیت های ناش��ی از کرونا این میزان تولید را 
ب��ا فروش همراه نکرد و بیش��تر تولیدات ما از فصول 
گذش��ته همچنان در انبارها باقی مانده اس��ت. ما با 
توجه به محدودیت ها فصول گذشته را از دست دادیم 
و با این وضع بسیاری از تولیدکنندگان با دست خالی 
و بدون امید به بازار فروش به اس��تقبال فصل جدید 

می روند.
ش��هریاری گفت: به نظر نمی رس��د با این شرایط، 
وضعیت مالی و سودآوری صنعت پوشاک در ماه های 
پیش رو نیز با س��ال گذش��ته تفاوت خاصی داش��ته 

باشد. 
وی با بیان این نکته که قیمت های امس��ال پوشاک 
با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، امس��ال حدود ۴۰ 
تا ۴۵ درصد نس��بت به سال گذش��ته افزایش  داشته 
گفت: ما براس��اس برنام��ه تولیدات خ��ود را در این 
صنعت تا ح��دود ٧۰ درصد افزایش دادیم تا س��هم 
کااله��ای قاچاق را نیز در ب��ازار تصاحب کنیم اما با 
توجه به همه عواملی که به آنها اش��اره شد، با کاهش 
فروش حدود ۶۰ درصدی روبه رو شدیم. درحال حاضر 
بیشتر انبارهای تولیدکنندگان پر از پوشاک به فروش 
نرفته ماه های گذش��ته است؛ فروش��ندگان به دلیل 

کاهش فروش از تولیدکنندگان خرید نمی کنند.
نایب رئی��س اتحادی��ه تولی��د و صادرات نس��اجی 
و پوش��اک در پای��ان گفت: با توجه به تمام ش��رایط 
موجود تولیدکنندگان با سرمایه در گردش کمی که 
در دس��ت دارند باید برای تولید پوش��اک بهاره اقدام 
کنن��د اما با این ح��ال امیدی نیز به بازار ش��ب عید 
امس��ال ندارند زیرا پیش بینی ش��رایط بازار کشور با 

وجود ویروس کرونا دشوار است.
زمان�تعدیل�نرخ�را�از�دست�دادیم��

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
ته��ران نیز درب��اره وضعیت بازار ای��ن کاال در فروش 
نوروزی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: صنف آجیل 
و خش��کبار کش��ور نیز مانند بس��یاری از اصناف در 

طول یک سال گذش��ته تحت تاثیر شرایط اقتصادی 
و محدودیت ه��ای حاصل از همه گیری ویروس کرونا 
بوده اس��ت و فعاالن این صن��ف امیدوارند بتوانند در 
فروش نوروزی امسال زیان  های متاثر از سال گذشته 

را جبران کنند.
احمدی در این باره افزود: امس��ال برچیده ش��دن 
نمایش��گاه های بهاره متمرکز و آسیب هایی که برای 
صاحبان اصناف و کس��ب و کار به همراه داش��ت، این 
فرصت برای فعاالن رس��می این حوزه فراهم شده تا 
بتوانند در طرح نمایشگاهی به وسعت ایران، در واحد 
صنفی خود به عنوان یک واحد نمایشگاهی عمل و با 
رعایت پروتکل های بهداش��تی، خریداران را به سوی 
خود جذب کنند. این ط��رح با توجه به تمرکززدایی 
ایجادش��ده در آن می توان��د در س��ال های بعد نیز به 
همین شکل ادامه پیدا کند و جایگزین مناسبی برای 

نمایشگاه های متمرکز بهاره باشد.
وی درباره حضور صنف آجیل و خش��کبار در طرح 
نمایش��گاهی به وس��عت ایران نیز خاطرنش��ان کرد: 
ای��ن طرح به صورت اختیاری برگزار می ش��ود اما در 
صورت حضور، نظارت بر حس��ن اجرای ش��رایط این 
طرح  برعهده اتحادیه ها اس��ت. با بررسی فاکتورهای 
خرید و محاس��به س��ود مصوب هر یک از اقالم، نرخ 
مج��از برای فروش به فروش��نده اعالم می ش��ود و او 
به اختی��ار درصدی را به عن��وان تخفیف کاالی خود 
اعالم می کند که این میزان روی تابلوی نصب شده بر 
واحدهای صنفی درج می شود و افراد ملزم به رعایت 

این میزان هستند. 

احمدی درباره میزان استقبال اصناف حوزه آجیل 
و خش��کبار از طرح ویژه فروش نوروزی نیز گفت: به 
دلیل اینکه آجیل جزو آخرین اقالم خریداری ش��ده 
برای نوروز است، ما ثبت نام از واحدهای مایل به این 
کار را کم��ی دیرتر آغاز کرده ایم و ثبت نام آنها تا ۱۰ 
اسفند ادامه خواهد داشت اما به نظر می رسد با توجه 
به رقابتی ش��دن بازار با اجرای این طرح، اس��تقبال 

مطلوبی از آن انجام شود.
وی درباره دیگر مش��کالت بازار آجیل و خش��کبار 
نوروز تصری��ح کرد: البته با وج��ود تخفیف ها باز هم 
نمی ت��وان انتظار داش��ت که با مش��کالت اقتصادی 
موجود همه خانواده ه��ا بتوانند به راحتی این اقالم را 

خریداری کنند.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران در این باره 
افزود: به عالوه متاسفانه در سالی که گذشت صادرات 
بی رویه اقالمی مانند نخودچی و کشمش که هر سال 
تعدیل کننده قیمت آجیل بود، باعث ش��د قیمت آنها 
به شدت افزایش پیدا کند و امسال نتوان از این روش 

نیز برای کاهش بار هزینه ها استفاده کرد.
احمدی در این باره تصریح کرد: باز شدن مرزهای 
ش��رقی کش��ور و ص��ادرات نخودچی و کش��مش در 
ماه های گذش��ته باعث ش��د ت��ا ن��رخ مصرف کننده 
کشمش، از حدود ٣۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار 
تومان برس��د که نه تنها قدرت تعدیل قیمت آجیل را 
کم ک��رد بلکه عاملی برای افزایش نرخ س��ایر مغزها 

نیز شد.
وی تاکید کرد: نهادهای ذی ربط در زمانی که باید 
ب��ه فکر تعدیل قیمت در بازار خش��کبار می بودند، با 
باز گذاش��تن مرزها برای صادرات به کشورهایی مثل 
افغانس��تان باعث افزایش قیمت در این حوزه ش��دند 
و به گفته های ما نی��ز توجه نکردند؛ حاال در حالی که 
کمت��ر از یک ماه به نوروز مان��ده و فرصت برای این 
تعدیل نرخ از دس��ت رفت��ه تمام بار را ب��ه دوش ما 
می اندازند و از اصن��اف می خواهند برای کاهش نرخ 

آجیل کاری کنند.
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در�گفتگوی�صمت�با�اعضای�اتحادیه�چاپ�و�بسته�بندی�مطرح�شد:

بیم و امیدهای
 صنعت چاپ
 و بسته بندی

ب�ه اعتقاد فع�االن صنعت چاپ، در صورت حل مش�کالت این حوزه می  توان آینده بس�یار 
روش�نی را برای این صنعت ارزآور متصور ش�د. در اصل برای بررس�ی »اقتصاد صنعت چاپ 
و بس�ته بندی« به مح�ل این اتحادیه رفته بودی�م اما در عمل از موضوعات بس�یار مهم تری، 
رمزگش�ایی ش�د. علت اصلی گرانی نجومی کاغذ در چند سال اخیر چه بود؟ به نظر می رسد 
که اکنون پاسخ سوال خود را می دانیم.  از قرار معلوم، سیاست گذاری اشتباه دولتی ها، هزینه 
گزافی به صنعت چاپ و بس�ته بندی و منابع مالی کش�ور تحمیل کرده اس�ت. امیدواریم که 

متولیان از این تجربه تلخ و پرهزینه، درس های را که باید، گرفته باشند. 

مش��کالت این ح��وزه تازگ��ی ندارد، ح��ل آنها 
چن��دان دش��وار نیس��ت و بهتری��ن راه��کار برای 
ترس��یم چش��م اندازی بهتر در ابتدای قرن ۱۴۰۰، 
تالش برای حل واقعی این معضالت دیرینه اس��ت. 
گفتگوی مفصل��ی از آب درآمد پس آن را در چند 
نوبت منتشر می کنیم. با گسترش نیوز همراه باشید.

استقبال�بی�نظير�از�رویداد�نوزدهم��
نمایش��گاه امس��ال را برگزار کنیم یا نه؟ این سوال 
و دغدغ��ه مهم، مدت ه��ا، ذهن اهال��ی صنف چاپ 
و بس��ته بندی را به خود مش��غول کرده ب��وده اما به 
تعبیر خزانه دار اتحادیه، ریاست اتحادیه ریسک کرد 
و امس��ال رویداد نوزدهم صنعت چاپ و بسته بندی، 
برگزار ش��د. و نتیج��ه فراتر از انتظار بود: اس��تقبال 
فوق الع��اده حرفه ای و متخصص ه��ای این صنعت از 
نمایشگاه. ش��نیدن این خبر از زبان اعضای اتحادیه 
آن هم در دوره ای که بیش��تر اخب��ار مربوط به این 
صنعت مادر، ناخوش��ایند اس��ت جای خوش��حالی و 
امیدواری دارد و نش��ان دهنده اهمی��ت اقتصاد این 
صنعت و لزوم رفع موانع فراروی آن در آینده نزدیک 
است. احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
تهران گفت: »قبل از هر چیز مسئوالن باید به جایگاه 
مهم صنعت چاپ و بس��ته بندی پی ببرند. از صنعتی 
صحبت می ش��ود که سرنوشت همه تولیدات کشور 

به آن پیوند خورده است«.
تعطيلی�گسترده�چاپخانه�ها��

البته استقبال بس��یار خوب از نمایشگاه به آن معنا 
نیس��ت ک��ه چاپخانه داران��ی که در بخ��ش کتاب کار 
می کنند در ش��رایط خوبی به س��ر می برند. میریونس 
جعف��ری، نایب رئی��س اتحادیه چاپخان��ه داران ضمن 
بیان این مطلب گفت: »حدود ٢۰۰ چاپخانه به خاطر 

بیکاری تعطیل شده اند. فقط واحدهای بزرگ می توانند 
سرپا بمانند. متاسفانه کوچک ترها ضررده هستند. فقط 

نیروی عشق است که باعث شده ادامه دهند«.
سوال�عجيب�ماموران�مالياتی��

ش��رکت کنندگان میزگ��رد یک��ی از دالیل اصلی 
تعطیلی گسترده چاپخانه ها را عملکرد اداره دارایی 
و رویه ه��ای آن می دانند. جعفری در این باره گفت: 
»چاپخان��ه کوچکی ک��ه در حد دو ورق، ماش��ین 
چاپ دارد از عهده اس��تخدام حس��ابدار برنمی آید. 
مش��تریان هم معموالً گذری هستند و ارزش افزوده 
نمی پردازن��د. مال��ک یک��ی از همی��ن واحده��ای 
کوچک مجبور ش��د خانه اش را بفروش��د تا مالیات 
ارزش افزوده اش را پرداخت کن��د. برای فالن واحد 
کوچ��ک، ۵۰۰ میلیون مش��خص کرده اند. وقتی به 
کارشناس��ان مربوطه می گوییم ک��ه آن چاپخانه دار 
باید همه سرمایه اش را بفروشد سوال می کنند خانه 

ندارد؟«.
برخ�ورد�س�ليقه�ای�صنع�ت�چ�اپ�را�نابود���

می�کند
ابوالحس��نی ضمن گل��ه از رویه س��ازمان مالیات 
گفت: »به صرف آنکه فالن چاپخانه در نبش میدان 
ق��رار دارد ب��رای او مالیات تعیی��ن می کنند. وقتی 
چاپخانه دار به این روش، معترض و خواهان بررسی 
دقیق نحوه فعالیت خود می شود جواب می شنود که 
اگر از عهده پرداخت برنمی آیی واحدت را بفروش یا 

اجاره بده! چنین تفکری واقعا فاجعه است«.
قوانين�تسهيل�شود��

احمدرضا اعتماد مظاه��ری گفت: »اتحادیه قصد 
دارد زمینه اس��تفاده واحدهای کوچک از تخصص 
کارشناس��ان مالیاتی را فراه��م آورد تا اندکی از بار 

مالی آنها کاس��ته شود. مشکل اصلی اجرای قوانین 
اس��ت. در شرایط س��خت تحریم و نوسانات شدید 
ارزی و فش��ار ناش��ی از ان باید قوانین سختگیرانه 
را اصالح کرد. در صورت اصالح قوانین بیش از این 
ش��اهد تعطیلی گس��ترده واحدها به دست سازمان 

امور مالیاتی نخواهیم بود«.
احمد ابوالحس��نی گف��ت: »ب��رای درک اهمیت 
صنعت چاپ کافی اس��ت بدانید که سومین صنعت 
مهم آمریکا به ش��مار می آید. ای��ن صنعت در اروپا 
جای��گاه پنج��م را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
بس��ته بندی حداقل ٢۵ درصد به کاال، ارزش افزوده 
می ده��د. این عدد در بعضی اق��الم به ۱۰ برابر هم 
می رسد. فله فروشی باعث می شود که خریدار برای 

صادرکننده ایرانی، تعیین قیمت کند«. 
وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: »این عدد 
در کش��ور ما در خوش��بینانه ترین حالت ۱٧ درصد 
اس��ت. تفاوت ما و چین آن است که آنها قوانین را 

تسهیل می کنند و حمایت می کنند«.
مدیریت�کارآمد�کشور�همسایه��

ابوالحس��نی گفت: »دنیا به س��مت بس��ته بندی 
پلیم��ری حرکت می کند. س��رانه مصرف هر فرد ۵ 
کیلو است. این نوع بسته بندی، تاریخ ندارد چون به 
مرور زمان رنگ بس��ته تغییر می کند. در این بخش 
می توانی��م رتب��ه اول را به خود اختص��اص دهیم. 
در حال حاضر ماش��ین آالت موج��ود در ایران توان 
پوش��ش ٢۰۰ هزار تن فیلم پلیمری را دارند. مقدار 
مصرف داخلی ٧۰ هزار است اما صنعت پتروشیمی 
مواد اولیه الزم ب��رای همین مقدار را هم نمی دهد. 
ترکی��ه ماده اولیه را از ایران می خرد و بعد از تبدیل 
به مواد پلیمری به خودمان می فروشد. به این ترتیب 
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رانت بزرگی ایجاد ش��ده اس��ت. یکی از واحدهای 
بزرگ تولیدکننده فیلم پلیمری از جمله مش��تریان 
صنعت پتروشیمی است. ماده اولیه را به قیمت نازل 
خریده اند، با توسل به این دستاویز که تولیدکنننده 
هس��تند تعرفه گمرکی را افزایش داده اند و انحصار 

بازار را به دست گرفته اند«.
وی در تش��ریح بیش��تر جزئیات ای��ن رانتخواری 
گفت: »قیمت هر بش��که دالر در عرض یک س��ال 
از ۶۰ ب��ه ۴۰ دالر کاه��ش یافت��ه ام��ا قیمت مواد 
پتروشیمی حدود سه برابر شده است. از طرف دیگر 
این صنعت پتروش��یمی از عرض��ه محصول در بازار 
بورس خودداری می کن��د و تولیدکنندگان مجبور 
می ش��وند مواد موردنیاز را ب��ه قیمت گزاف در بازار 
آزاد تهیه  کنند. کافی است تعرفه تعیین شده حذف 

شود تا قیمت ٢۰ درصد کاهش یابد«.
رنگ�فاکتور�را�ندیده�ایم��

اتحادی��ه  رئی��س  نای��ب  جعف��ری،  میریون��س 

چاپخانه داران تهران گفت: »ما معتقد هس��تیم که 
باید مالیات بردرآمد بپردازیم نه مالیات زور. س��وال 
من از وزارت صمت آن اس��ت که کاغذ از کجا وارد 
کش��ور می شود؟ اکنون که وارد می شود آیا نباید به 
فروش برس��د؟ و برای فروش به فاکتور نیاز نیست؟ 
یکی از مشکالت اساسی ما خرید کاغذ بدون فاکتور 

است.
 ٩۰ درصد هزینه ما صرف خرید کاغذ می شود اما 
تا به حال رنگ فاکتور را ندیده ایم. اگر فاکتور صادر 
شود خیلی از مشکالت چاپخانه ها و مصرف کنندگان 

برطرف می شود«.
احمد ابوالحسنی اظهار داشت: »مخالف حمایت از 
ناش��ر نیستیم اما به روش درس��ت! چگونه است که 
کاغذ به ناشر داده می شود؟ کاغذ درخواستی ناشر به 
دس��ت چاپخانه داری که ناشر با آن همکاری می کند 

برس��د و اتحادیه بر انجام کار نظارت کند. به همین 
راحتی می توان جلوی سر درآوردن کاغذ از بازار آزاد 
را گرفت. این روش ساده را در ارتباط با زینک آزمون 
کردیم و نتیجه گرفتیم. پیش��نهاد کردیم که ناش��ر، 
لیتوگراف هم��کارش را معرفی کند، هزینه زینک را 
واحد لیتوگرافی پرداخت کند. به ناشر یک ماه وقت 
دادیم ک��ه کارش را در آن لیتوگرافی انجام دهد در 
غی��ر این صورت لیتوگرافی بتوان��د کار دیگری روی 
زینک انجام دهد و آن را بفروش��د. در خوش��بینانه 
تری��ن حالت بیش تر از ٣۵ درصد ناش��ران، پای کار 
نیامدن��د! به لیتوگ��راف خدمت ش��د. همین روش 

نتیجه گرفته را در مورد کاغذ هم به کار بگیریم«.
میریونس جعفری در تش��ریح بیشتر این موضوع 
گف��ت: »۴۵۰ نفر از اعضای اتحادیه چاپخانه داران، 
عض��و تعاونی ه��ای مصرف هس��تند.  ۱٢۵۰ عضو 
ای��ن تعاونی هم عضو اتحادیه ما نیس��تند. اتحادیه 
می توان��د متقاضیان را معرفی کند تا کاغذ موردنیاز 

خود را تامین کنند. کاغذ در کانال صحیح به دست 
مصرف کنن��ده برس��د تا رانت ایجاد نش��ود. یکی از 
گالیه های همیش��گی من از وزارت ارشاد آن است 
ک��ه چرا باید اجازه دهد تعداد چاپخانه ها به صورت 
بی رویه و غیرکارشناسی افزاش یابد. حداقل در این 
باره نظر اتحادیه را جویا شوند. کارگران چاپخانه ها 
محبور بودند ۴ س��اعت اضاف��ه کار کنند اما امروزه 
حتی نمی توانند ٨ س��اعت کار کنند. افزایش قارچ 
گونه چاپخانه ها باعث شده است که چاپخانه ها نرخ 

خدمات را به شدت کاهش دهند«.
بی�توجهی�کامل�به�چاپخانه�ها��

احمدرضا اعتماد مظاهری گفت: »مش��کل بزرگ 
صنعت چاپ کشور به نوع عملکرد متولی این حوزه 
مربوط می ش��ود. وزارت ارش��اد صرفا نقش نظارتی 
و حاکمیت��ی دارد و اب��دا در بح��ث حمایت، کاری 

نمی کند. برای مثال در بحث کاغذ به هیچ عنوان به 
چاپخانه ها و نظرات آنها توجه نداشته است«.

وی در ارتب��اط ب��ا کارگ��روه تامی��ن کاغذ گفت: 
»جل��وی واردات کاغ��ذی که ب��ا ارز دولت��ی وارد 
نمی شد را گرفتند. برای اس��تفاده از این نوع کاغذ 
هم ضمانت های بسیار سنگینی اخذ و کانال توزیع 
را به خود وزارت ارشاد محدود کردند. در نتیجه این 
سیاست؛ جلوی نقش آفرینی تجار گرفته شد. در بدو 
امر قیمت هر بند کاغذ ٧۰ گرمی، ۱٣۵ هزار تومان 
اعالم ش��د. در مرحله بعد قیمت کاغذ ٨۰ گرمی را 
۱۵۰ هزار تومان تعیین کردند. در ادامه قیمت کاغذ 

به شکلی باورنکردنی افزایش یافت«.
وی افزود: »بارها خواستار آن شدیم که کانال های 
توزیع را متنوع کنند که اتحادیه های صنفی مرتبط 
ه��م بتوانند نقش آفرینی کنن��د. ٣۰ هزار تن کاغذ 
توزیع ش��د اما بازار تنظیم نش��د. حتی پیش��نهاد 
کردیم ک��ه توزیع ٣۰۰ تن از ای��ن مقدار عظیم را 

با ش��رایطی که خ��ود تعیین می کنید ب��ه اتحادیه  
واگذار کنند تا تاثیر آن را به چشم ببینند اما قبول 
نکردند. بعد از درخواست ها و نامه نگاری های متعدد 
به این نتیجه رس��یدیم که هدف چیز دیگری است. 
پیشنهاد دیگری ارائه کردیم. گفتیم که تجار، کاغذ 
موردنیاز را با ارز آزاد وارد کنند. باالخره ۵۰ میلیون 
دالر ب��رای مطبوعات و ۵۰ میلیون برای ناش��رین 
تعیی��ن کردند و به بقیه هم اج��ازه دادند که با ارز 
آزاد واردات انجام دهند. قیمت ها بالفاصله ش��روع 

به کاهش کرد«.
مظاهری گفت: »به نظر من درس این تجربه بسیار 
روشن است. این روش ناکارآمد جز رانتخواری هیچ 
نتیجه ای نداش��ته اس��ت پس چرا این همه بر ادامه 
آن اصرار می شود؟ وزارت ارشاد باید در شیوه تولیت 

این حوزه تجدیدنظری اساسی انجام دهد«. 
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فضای اینترنت بس��یار وس��یع اس��ت. اگر 
تم��ام زم��ان باقی مانده از عمرت��ان را صرف 
گش��ت وگذار در انب��وه س��ایت های داخلی و 
خارجی کنی��د، چیزی بی��ش از یک درصد 
از کل اطالعات موجود را مش��اهده نخواهید 
ک��رد. البته ای��ن تمام ماجرا نیس��ت. جهان 

بی پای��ان وب بخش های پنهانی ه��م دارد که احتماالً 
ش��ما هیچ چیزی از آن نمی دانی��د. اینجا همان جایی 
اس��ت که پول های غیرقانونی ردوبدل شده و گناهان 

کبیره رخ می دهد.
اجازه بدهید به ش��کل واضح ت��ری توضیح بدهیم. 
ش��بکه جهانی اینترنت شامل ۵ بخش اصلی است که 
تقریباً همه کاربران فقط از س��ه بخش آن مطلع بوده 
و به آن دسترس��ی دارند. در این میان دو بخش بسیار 
وس��یع تر و البته حیرت انگیز دیگر نیز وجود دارد که 
تعداد کمی از مردم جهان به آنها دسترسی دارند. این 

بخش به دیپ وب معروف است.
دیپ وب بخش مرموزی از دنیای اینترنت است که 
از رصد موتورهای جس��تجوی معمولی پنهان شده و 
کارب��ران عادی، محتویات آن را نمی بینند. به طورکلی 
دی��پ وب که تح��ت عنوان وب نامریی نیز ش��ناخته 
می ش��ود، بخش��ی از ش��بکه جهانی وب است که در 
پس فرم های HTML پنهان است. به بیان دیگر دیپ 
وب اینترنت ناشناس��ی اس��ت که در آن برای هکرها، 
جاسوس��ان یا س��ازمان های دولتی، ردیاب��ی کاربران 

اینترنت تا حد زیادی دشوار است.
پیام ها، محتوای خصوصی س��ایت های رس��انه های 
اجتماع��ی، فعالیت ه��ای بانک��داری آنالین، س��وابق 
الکترونیکی سالمت و سایر محتوای دیپ وب از طریق 
اینترنت قابل دس��ترس اس��ت اما توس��ط موتورهای 
و…   Google ، Yahoo Bingمانن��د جس��تجو 
قابل بازدید و نمایه س��ازی نیس��ت. دالی��ل مختلفی 
ب��رای عدم نمایش دیپ وب وج��ود دارد. یکی از این 
دالیل ممکن اس��ت اختصاصی بودن محتوا باشد که 
در آن فقط بازدیدکنندگان تائید ش��ده از طریق یک 
شبکه خصوصی مجازی )VPN( می توانند به مطالب 

دسترسی پیدا کنند.
همچنین بعضی اوقات ممکن اس��ت مطالب تجاری 
باشند. در این حالت، تنها مشتریانی که هزینه موردنظر 
را پرداخ��ت کرده اند می توانند ب��ه محتوای دیپ وب 
دسترس��ی داشته باشند. در مواردی که محتوا، حاوی 
اطالعات قابل شناس��ایی ش��خصی )PII( باشد، تنها 
افرادی که به آنها امتیاز دسترس��ی داده ش��ده است 
و از طریق مقررات انطباق، بررسی  می شوند، از طریق 
سایت پورتال می توانند به آن دسترسی داشته باشند.

تمام�سطوح�اینترنت��
گفتیم که فضای اینترنت جهانی، س��طوح مختلفی 
دارد. در این بخش به صورت مجزا هر بخش را معرفی 

می کنیم: 
سطح�یک��

ای��ن س��طح رایج ترین قس��مت وب ی��ا اینترنت را 
شامل می ش��ود. ما روزانه به دفعات بسیار زیاد از این 
بخش استفاده می کنیم و درک درستی از آنها داریم. 
 Open to the« به طورکل��ی این س��طح، از بخ��ش
Public« تش��کیل شده اس��ت و برای عموم نمایش 

داده می شود. 
سطح�دو���

این س��طح معموالً با نام Surface Web شناخته 
می ش��ود. س��رویس هایی مانن��د Reddit ، Digg و 
ایمیل در این س��طح گنجانده ش��ده اس��ت. چت ها و 
س��ایر محتواهای اجتماعی را می توان در این س��طح 
یافت زیرا اساساً یک بستر ارتباطی است و رسیدن به 

آن دشوار نیست.
سطح�سه���

ای��ن س��طح، Bergie Web ن��ام دارد. خدم��ات 
اینترنت جهانی وب WWW در این سطح گنجانده 
شده است. این سطح شامل گروه های خبری اینترنتی، 
نتایج Google، سایت های FTP ،honeypots  و 
سایت هایی از این قبیل می باشد. رسیدن به این سطح 

نسبتاً ساده است.
سطح�چهار��

 Deep Web یا Charter Web این بخش با نام
شناخته می ش��ود. دیپ وب شامل صفحاتی است که 
ایندکس نش��ده اند. مانند س��ایت های خدماتی که در 
ازای ارائه خدمات، هزینه ای را دریافت می کنند، پایگاه 
داده های خصوصی و … دیپ وب دسترسی اطالعاتی 

بسیار بیشتری به کاربران می دهد و همچنین 
باعث افزایش حریم خصوصی می شود. شاید 
جدی تری��ن انتقاد از دیپ وب این باش��د که 
فضای برابری در اینترنت را تضعیف می کند.

سطح�پنجم��
در ای��ن س��طح، اوضاع کمی وحش��تناک 
می شود. این سطح به Dark Web معروف است. این 
وب سایت ها در دس��ترس کاربران عادی قرار ندارند. 
ش��ما باید وارد ش��بکه TOR یا برخی از شبکه های 
خصوص��ی دیگر ش��وید. از وب س��ایت های Dark به 
عنوان سرویس های پنهان TORیاد می شود. آنچه در 
این سطح وجود دارد انواع محتوای قانونی و غیرقانونی 
اس��ت. محتوای غیرقانونی مانند م��واد مخدر، قاچاق 
انسان، سوءاس��تفاده هکرها، تجارت حیوانات کمیاب 
و سایر موارد بازار سیاه در این سایت ها گنجانده شده 
است. حال که با سطوح مختلف دیپ وب آشنا شدید، 
قصد داریم با ذکر مثال هایی؛ مفهوم دیپ وب را برای 

شما عزیزان ملموس تر کنیم.
دیپ�وب�چه�مواردی�را�شامل�می�شود؟��

بیش��تر کارشناس��ان تخمین می زنند که دیپ وب 
بس��یار بزرگ تر از surface web اس��ت. بسیاری از 
صفح��ات دیپ وب به ص��ورت پویا، تولید می ش��وند 
یا از س��ایت های دیگر لینکی ندارند. ب��دون پیوند از 
س��ایت های فهرست ش��ده قبلی، موتورهای جستجو 
نمی توانند آنها را پی��دا کنند. به همین دلیل دریافت 
لینک از صفحات دیگر یک اصل اساس��ی بهینه سازی 

موتور جستجو )SEO( است.
س��ایت هایی ک��ه هزین��ه ای را برای ارائ��ه خدمات 
دریاف��ت می کنند یکی دیگ��ر از منابع اصلی محتوای 
دی��پ وب هس��تند. اگرچه س��ایت های پول��ی مانند 
Netflix، در وب س��طحی قابل مش��اهده هستند اما 
بیش��تر محتوای آنها قابل مش��اهده نیست. مشتریان 
برای دریافت بیش��تر خدمات ارائه ش��ده توس��ط این 
س��ایت ها باید هزینه پرداخت کنند، حس��اب کاربری 
خود را ایجاد و یک گذرواژه تعریف کنند. فقط افرادی 
ک��ه مایل و قادر به پرداخت هزینه های این س��ایت ها 

فضای اینترنت بس��یار وس��یع اس��ت. اگر 
تم��ام زم��ان باقی مانده از عمرت��ان را صرف 

بسیار بیشتری به کاربران می دهد و همچنین 
باعث افزایش حریم خصوصی می شود. شاید 

در اعماق سیاه اينترنت
 چه می گذرد؟
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هستند می توانند به محتوای آنها دسترسی پیدا کنند.
پایگاه داده های خصوصی نیز یکی از مولفه های مهم 
دیپ وب اس��ت. پایگاه داده ه��ای خصوصی می توانند 
به س��ادگی چند عکس به اشتراک گذاشته شده بین 
دوس��تان در Dropbox باش��ند؛ همچنین ش��امل 
معامالت مالی انجام ش��ده در س��ایت های مهم مانند 
PayPal نیز می شود. بانکداری الکترونیک نیز یکی از 
موارد رایج برای استفاده از دیپ وب می باشد. ویژگی 
اساس��ی پایگاه های اطالعاتی خصوصی این است که 
افراد این اطالعات را تنها با افراد خاصی به اش��تراک 

می گذارند.
دارک وب نیز بخشی از دیپ وب محسوب می شود. 
با موتورهای جستجوی تخصصی که برای این منظور 
طراحی ش��ده اند می توان به بس��یاری از دارک وب ها  
دسترسی پیدا کرد اما موتورهای جستجوی استاندارد 
این امکان را ندارند. برای دسترس��ی به این موتورهای 
جس��تجو و سایت ها، اس��تفاده از مرورگرهای خاصی 
مانن��د مرورگ��ر Tor ض��روری اس��ت. دارک وب به 
کاربران قانونی اجازه می دهد تا از سانس��ور جلوگیری 
کنند اما همچنین فرصت هایی را برای جرائم اینترنتی 

نیز ایجاد می کند.
به طور خالصه دیپ وب این موارد را شامل می شود: 
محت��وای حس��اب های ایمی��ل ش��خصی/ محت��وای 
حساب های شبکه های اجتماعی/ محتوای حساب های 
بانکی آنالین/ داده های ذخیره شده در پایگاه داده های 
خصوصی ش��رکت ها / محتوای موجود در پایگاه های 
علمی و دانش��گاهی/ مدارک دیجیتال پزشکی / اسناد 

حقوقی دیجیتال
چرا�دیپ�وب�وجود�دارد؟�

دی��پ وب به کاربران امکان دسترس��ی به اطالعات 
بس��یار بیشتری نس��بت به  surface web می دهد. 
به طورکلی دیپ وب ش��امل به روزتری��ن نمایش های 
تلویزیونی، پای��گاه داده هایی که ب��رای مدیریت امور 
مالی شخصی شما ضروری هستند و برنامه هایی است 
که در س��طح وب سانسور می ش��وند. در صورت عدم 
وجود دیپ وب دسترس��ی ب��ه این اطالعات یا ممکن 

نبوده یا با مشکالت بسیاری مواجه می شود.
اگر فقط Surface web وجود داشته باشد، بیشتر 
محتوای موجود در دیپ وب اصاًل در دسترس نخواهد 
ب��ود. حریم خصوص��ی که معموالً با رمزگ��ذاری ارائه 
می ش��ود از دیگر دالیل حیاتی وجود دیپ وب است. 
رمزگذاری در دیپ وب این امکان را برای س��ایت های 
خدمات��ی و تجاری فراهم می کن��د تا محتوای خود را 
از هرگونه جرائم و سوءاس��تفاده و دسترس��ی غیر از 

کاربران مجاز حفاظت کنند. 
آیا�دیپ�وب�غيرقانونی�است؟�

جواب ساده است؛ استفاده از دیپ وب به طورکلی در 
همه کشورها غیرقانونی نیست. آنچه غیرقانونی است 
برخی از فعالیت هایی اس��ت که در دیپ وب و دارک 

وب رخ می دهد. به عنوان مثال سایت هایی وجود دارند 
که داروهای غیرقانونی و سایر کاالهای غیرمجاز را به 
فروش می رس��انند و به ش��ما امکان خرید غیرقانونی 
اس��لحه گرم را می دهند. همچنین سایت هایی وجود 

دارند که پورنوگرافی کودکان را توزیع می کنند.
اتاق�قرمز�دیپ�وب�چيست؟��

اتاق قرمز )RedRoom( سایتی است که در آن به 
بیننده براساس تقاضایش ویدیویی را نمایش می دهد. 
به طورکلی ش��امل آزار و اذیت و ش��کنجه آشکار یک 
قربانی اس��ت. در ابتدا بازدیدکننده، شناسه ایمیل را 
برای صاحب سایت ارسال می کند. سپس مالک سایت 
لین��ک پرداخت هزینه ه��ا را برای ف��رد بازدیدکننده 
ارس��ال خواهد کرد.  کاربر پول را پرداخت و در عوض 

دسترسی به سایت را پیدا می کند.
کارب��ر از آن گذرواژه اس��تفاده کرده و به تماش��ای 
نمایش زنده می پ��ردازد. کاربر می تواند تقاضای انجام 
عملی با افراد را داش��ته باش��د و این عم��ل می تواند 
ش��کنجه، بری��دن اعضای بدن، حتی ش��کنجه تا حد 
مرگ باشد. هرچه تقاضای شکنجه بیشتر باشد هزینه 
پرداختی آن نیز بیش��تر می ش��ود. ات��اق قرمز مکان 

خطرناکی است که باید از آن اجتناب کنید.
هرچند اتاق قرمز )Red Room( جایی برای دیدن 
صحنه های درد، ش��کنجه و خون ریزی است اما عموم 
س��ایت های رد روم )Red Room( پ��س از دریافت 
پول، هیچ اقدامی انج��ام نمی دهند. درواقع خبری از 
ش��کنجه و پخش زنده نیس��ت. تنها هدفی که پشت 
این وبسایت هاس��ت، سوءاستفاده از کنجکاوی مردم و 
سرقت پول هایی آنهایی است که ازاین گونه اختالالت 

روانی رنج می برند. 
���Dark و� �Deep Web عم�ده� تفاوت�ه�ای�

Web
دارک وب تنه��ا بخش کوچک��ی  )۰.۰۱( درصد از 
دیپ وب اس��ت که شامل محتوای اینترنتی است که 
توسط موتورهای جس��تجوی استاندارد قابل جستجو 
نیس��ت. به عبارت دیگ��ر، اگ��ر Google نتواند آنچه 
را ک��ه می خواهید پیدا کند، احتماالً هنوز در ش��بکه 

جهانی وب وجود دارد اما تنها دسترسی به آن کمی 
متفاوت خواهد بود. Deep Web و دارک وب یک 
تفاوت عمده و اساس��ی دارند، دیپ وب عمدتاً شامل 
س��ایت های قانونی مانند حس��اب ایمی��ل محافظت 
ش��ده با رمز عبور شما، بخش های خاصی از خدمات 
اشتراک پولی مانند Netflix و سایت هایی است که 

فقط از طریق فرم آنالین قابل دسترسی هستند.
همچنین دیپ وب بس��یار گسترده تر از دارک وب 
اس��ت. در س��ال ٢۰۰۱ کل فضای دیپ وب چیزی 
 Surface Web ح��دود ۵۵۰ براب��ر بزرگ ت��ر از
تخمین زده ش��د و از آن زمان رش��د چش��مگیری 

داشته است.  
به همی��ن دلیل فعالیت غیرقانون��ی در دارک وب 
بس��یار رایج اس��ت. کاربران می توانند هویت خود را 
پنه��ان کنند، دارن��دگان وب س��ایت های غیرقانونی 
می توانند مکان خود را مخفی کنند و داده ها ممکن 
اس��ت به صورت ناش��ناس منتقل ش��وند. این به آن 
معناس��ت که دارک وب مملو از معامالت غیرقانونی 

مواد مخدر و سالح گرم، پورنوگرافی و قمار است.
برای انج��ام معامالت در دارک وب الزم اس��ت تا 
از پول رمزنگاری ش��ده، یعنی ارز دیجیتال اس��تفاده 
کنی��د. بیش��تر فروش��ندگان دارک وب، پرداخت از 
طری��ق کارت اعتباری را نی��ز می پذیرند اما هیچ گاه 
نباید خری��د از کارت اعتباری و به طورکلی هر روش 
دیگری جز پرداخت با ارز دیجیتال اس��تفاده کنید؛ 
چراکه امن ترین روش پرداخت استفاده از بیت کوین 

در دارک وب می باشد.
در پایان باید تاکی��د کنیم که حضور و فعالیت در 
دارک وب ها می تواند آثار وحشتناک روحی متعددی 
روی کاربران داش��ته باش��د. گزارش ه��ای مربوط به 
سازمان های اطالعاتی در سراسر جهان نشان می دهد 
اث��ر روانی باقیمانده بر کارب��ران این بخش از فضای 
اینترنت ت��ا مدت ها آنها را از زندگ��ی عادی محروم 
کرده و برخی نیز هفته ها و ماه ها نیاز به روان درمانی 
و مش��اوره های تخصص��ی برای بازگش��ت به زندگی 

عادی دارند.
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در�گفتگوی�صمت�با�مرتضی�سلطانی�بنيانگذار�و�رئيس�هيئت�مدیره�
گروه�صنعتی�و�پژوهشی�زرمطرح�شد:

سربازی 40 ساله برای وطن
و  تولیدکنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
دس��ت  از  قدردان��ی  ضم��ن  مصرف کنن��دگان 
ان��درکاران  گروه صنعتی و پژوهش��ی زر گفت: »این 
مجموع��ه افزون بر تولید، گام ه��ای موثری در جهت 
محرومیت زدایی و آبادانی کش��ور برداشته و توجه به 

حقوق مصرف کنندگان در اولویت کاری آن است.
احترام به س��لیقه و نیاز مش��تریان مختلف یکی از 
اصول ثابت و همیشگی شرکت زر و مدیریت آن است. 
در رویدادی که اخیراً اتفاق افتاد از این باور همیشگی 
زر و چند شرکت موفق و خوشنام دیگر تقدیر و تشکر 
ش��د. شرکت زر در این مراس��م که در روز حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان و با حضور روس��ای صمت و 

س��ازمان حمایت تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
برگزار ش��د موفق ش��د تندی��س حمای��ت از حقوق 

مصرف کننده را از آن خود کند. 
رئیس س��ازمان حمای��ت دراین باره اظهار داش��ت: 
»ای��ن گونه واحدهای تولیدی به عنوان ناظر افتخاری 
با حق رای شورای سیاس��ت گذاری حمایت از حقوق 
مصرف کننده خواهند ش��د ت��ا از ظرفیت و توانمندی 

آنها استفاده شود«. 
تاب��ش ضم��ن قدردان��ی از دس��ت اندرکاران  گروه 
»ای��ن  داش��ت:  اظه��ار  زر  پژوهش��ی  و  صنعت��ی 
مجموع��ه افزون بر تولید، گام ه��ای موثری در جهت 
محرومیت زدایی و آبادانی کش��ور برداشته و توجه به 

حقوق مصرف کنن��دگان در اولویت کاری آن اس��ت. 
شورای سیاست گذاری حمایت از حقوق مصرف کننده 
متش��کل از هشت دستگاه بر اساس معیارها و بررسی 
شاخص های عمومی و تخصصی سال ٩٨ تندیس نقره 
و برنز  را به ٢ مجموعه زرماکارون و آرد زر اهدا کرد«. 

افتخار�سربازی��40ساله�برای�وطن��
در شرایط کنونی که تحریم های ناجوانمردانه به اوج 
خود رسیده است مفاهیمی مانند »مدیریت جهادی« 
اهمیت صدچندان پیدا می کند. س��وال آن اس��ت که 
چگون��ه می توان این مفهوم بنیادی را محقق کرد؟ در 
واقع چگونه می توان به مدیران و ش��رکت های موفقی 
ک��ه کارآمدی خود را اثب��ات کرده و عزم خود را جزم 
کرده اند که جلوی توقف و رونق تولید را بگیرند کمک 
کرد؟ برای یافتن پاسخ سوال خود با بنیان گذار شرکت 
زر ماکارون به گفت وگو نشس��تیم. فلس��فه مدیریتی 
سلطانی، خاص اس��ت. او سهم نیروی انسانی مستعد 
در بهره وری نهایی را ٩۰ درصد می داند، با تجهیز و به 
روزرسانی مستمر آزمایشگاه های بزرگ این مجموعه 
در عمل نش��ان داده که ب��اور دارد تحقیق و پژوهش 
و ارزیاب��ی مس��تمر محصول را قلب و محور ش��رکت 
می دان��د و ایران را علی رغم انواع و اقس��ام مش��کالت 

»بهشت سرمایه گذاران« می داند.
 س��لطانی در گفتگوهای متعدد بارها خاطرنش��ان 
کرده است که از ابتدا در کنار بازار داخلی به بازارهای 

بین المللی و صادرات توجه داشته است. 
مرتضی س��لطانی بنیانگذار و رئی��س هیئت مدیره 
گروه صنعتی و پژوهش��ی در گفتگو با خبرنگار صمت 
اظهار داش��ت: »تمام افتخارم این است که ۴۰ سال، 
سرباز تولید سرزمینم بودم و انشاهللا تا آخرین نفس در 
عرصه تولید و توسعه تولید خدمتگزار خواهم بود. این 
ادبی��ات را هم درون خانواده و محل کار جاری کردم. 
س��رزمین ما علی رغم تمام تحریم ه��ای ناجوانمردانه، 
توانس��ت با کوش��ش، همدلی، همراهی و عشق بر آن 

پیروز  آید«.
با�دانش�و�اس�تعداد�جوان�های�سرزمينمان�بر���

تحریم�ها�غلبه�می�کنيم�
وی در خص��وص تحری��م و راه ح��ل عب��ور از آن، 
خاطرنش��ان کرد: »ب��رای اینکه بتوانیم از مش��کالت 
ناشی از تحریم عبور کنیم باید از ظرفیت سرزمینمان 
و از دانش جوان های بااس��تعداد آن، به  درس��تی و در 
راس��تای تولید اس��تفاده کنیم و ی��ک کار جهادی به 



نامه ـژه      ویـ
 نــــوروز
1   4   0   0

83

ويژه نامه نوروز 1400

 تمام  معن��ا انجام دهیم. در زمینه تولید با نظارت های 
هوش��مندانه از تولیدکنندگان به روش های مختلف و 

بجا مسیر تولید را هموار کنیم«. 
ب�ا�نظ�ارت�هوش�مندانه�از�کارآفرینان�موفق���

حمایت�شود�
وی در ادام��ه اف��زود: »پیش��نهاد می کن��م ب��رای 
کارآفرینان یا تولیدکنن��دگان موفقی که مگاپروژه یا 
طرح های ویژه ایجاد می کنند، یک هیئت نظارت ویژه  
انتخاب شود و صفرتا صد و در زمینه های مختلف مثاًل 
در عم��ل، تولید، کارآفرینی، رفتار ... و حتی س��لیقه 
آنان نظ��ارت کرده و در مقابل در صورت تائید هیئت 
نظارت، حمایت هایی خوبی صورت بگیرد تا در جهت 
رشد و شکوفایی کش��ور قدم های بزرگ تری برداشته 

باشیم«.
س��لطانی، بنیانگذار و رئیس هیئ��ت گروه صنعتی 
پژوهشی زر تاکید کرد: »سرزمین ما علی رغم تمامی 
فشارها و تحریم های نابجا با تالش و پشتکار توانست 
با موفقیت، پیچ های س��خت تولید و صنعت را پش��ت 
سر بگذارد. ما تنها انتظارمان این است که نظارت های 
موازی در داخل کش��ور؛ حداقل در مورد کس��انی که 

اهلیتش��ان در ح��وزه تولید، مدیری��ت و کار جهادی 
اثبات ش��ده  است کمتر  شود؛ همچنین نظارت بر این 
قبی��ل افراد از طریق یک مجموعه باز تعریف ش��ده یا 
جدیدالتاس��یس انجام  ش��ود ک��ه جهت ، ن��وع کار و 

صادرات تولید کننده؛ طبقه بندی شود«. 

وی افزود: »یک هیئت نظارت ویژه برای کسانی که 
طرح های بزرگ اجرا می کنند انتخاب شود که بر صفر 
تا صد کار افراد واجد ش��رایط نظارت کند و در مقابل 
اگر درس��ت کار کردند حمایت هم بش��وند. به عنوان 
سرباز عرصه تولید پیشنهاد می کنم نظارت بر صنایع 
کوچک و ب��زرگ، یکپارچه و به صورت منفصل انجام 

ش��ود. این امر در همه جای دنیا مرس��وم و در تمامی 
جوامع اقتصادی جهان صورت می گیرد«. 

توليدکنن�دگان�ب�ا�تمام�توان�در�راه�توس�عه���
توليد�و�صادرات�قدم�بردارند

مرتضی س��لطانی بنیانگذار و رئی��س هیئت مدیره 
گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر در ادام��ه تصریح کرد: 
»پاس��خگویی به س��الیق مختلف باعث شده بیش از 
٨۰ درصد ت��وان تولیدی ها به  جای آنکه صرف تالش 
و کوشش و توسعه، ش��کوفایی و صادرات شود صرف 
سواالتی گردد که گاها منطق هم ندارند. اینجا شمای 
تولیدکننده متهم هس��تید؛ مگر اینکه عکسش ثابت 
ش��ود. حال آنکه درستش آن است که بگوئید عملکرد 
شما درست اس��ت؛ مگر اینکه خالفش ثابت شود. ما 
از رس��انه ملی و مجموعه صمت که صادقانه پشتیبان 
تولید و توس��عه است درخواس��ت داریم این خواسته 
را به مس��ئوالن منعکس کند که وق��ت و توان ما در 
ای��ن برهه حس��اس تحریم باید صرف توس��عه تولید 
و صادرات کش��ور شود؛ مس��ئوالن باید به تحقق این 
موض��وع کمک کنند ت��ا س��رزمین مان را آن طور که 

بایدوشاید به دنیا معرفی کنیم«.
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سالی خاکستری برای اصناف
 بی شک س��ال ۱٣٩٩ یکی از بی سابقه ترین سال ها 
از نظ��ر زیان مالی برای اصناف کش��ور بود. مهم ترین 
مش��کالت اصن��اف و کس��ب وکار داخلی کش��ور در 
س��الی که گذش��ت چ��ه ب��ود و در این می��ان کدام 
اصن��اف متحمل بیش��ترین زیان ش��دند؟! و اگر نظر 
دست اندرکاران درباره دلیل تمام مشکالت اصناف در 
سالی که گذش��ت، همه گیری ویروس کرونا باشد، آیا 
نمی شد از ش��دت آنچه کرونا و آسیب های آن بر سر 

اقتصاد داخلی کشور آورد، کم کرد؟
غلط�های�زیادی�داشتيم��

و  مطالع��ات  موسس��ه  اس��تادیار  چراغ��ی،  داود 
پژوهش ه��ای بازرگانی در این باره اظهار کرد: اقتصاد 
کش��ور در طول س��ال های اخیر همواره با مش��کالت 
متع��ددی دس��ت وپنجه نرم کرده، اما این مش��کالت 
در طول یک س��ال اخی��ر در بخش ه��ای مختلف به 
اوج خود رس��یده که این موض��وع آینده فعالیت های 
اقتصادی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. چراغی 
با اش��اره به تعدد مشکالت اقتصادی اصناف در سالی 
که گذشت، گفت: گرچه عوامل خارجی متعددی هم 
در بروز مش��کالت اقتصادی در کش��ور ما ایفای نقش 
کرده ان��د اما نبای��د فراموش کرد که بس��یاری از این 
موانع و مش��کالت در اثر تصمیم گیری های نادرس��ت 
و سیاس��ت گذاری های غلط داخلی ایجاد شده اند. وی 
در این باره افزود: ما در حالی سال ۱٣٩٩ را پشت سر 
گذاش��تیم که سیاست های محدود کردن شکل گیری 
و فعالیت کس��ب وکارها در کشور تداوم داشت. در این 
س��ال باوجود نیاز کشور به اس��تفاده از دانش اقتصاد 
برای عبور از موانع، همچنان به دانش و علوم مختلف 
به وی��ژه اقتصاد در برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری های 

کلی بی توجهی شد. 
وی گفت: در سالی که گذشت به دلیل به کارگیری 
سیاست های نادرست اقتصادی شاهد رشد گسترده 
نقدینگ��ی و به تبع آن رش��د ت��ورم و افزایش نرخ 
ارز در کش��ور بودیم و در عین حال توزیع ناعادالنه 
درآمد و ث��روت بین دهک ه��ای مختلف درآمدی 

ادامه یافت.
چراغی همچنین تاکید کرد: از دیگر عوامل تاثیرگذار 
در ب��ازار کش��ور در س��ال ٩٩ سیاس��ت گذاری های 
نادرست درباره کاالهای اساس��ی و ضروری موردنیاز 
مردم ب��ود که باعث ش��د نه تنها قیمت ه��ای تعیین 
ش��ده در جای خ��ود به خوبی عمل نکنن��د که حتی 
به دلیل کاه��ش میزان تولید برخی اق��الم با افزایش 
مضاعف نرخ نی��ز مواجه ش��دیم. وی درباره توجه به 
حقوق مصرف کنندگان در س��الی که گذش��ت یادآور 

ش��د: در این سال باوجود حساس��یت موضوع تامین 
معیش��ت مردم، کنترل، نظارت و بازرس��ی کارآمدی 
بر زنجیره تامین و عرض��ه محصوالت صورت نگرفت 
و م��ا در بس��یاری از موارد ش��اهد بودی��م که حقوق 
مصرف کنندگان در قلمرو اقتصادی ایران به درس��تی 

رعایت نشد.
چراغی در پایان گفت: در کل این طور می توان گفت 
که اقتصاد کش��ور ما در س��الی که گذشت، الاقل در 
بخ��ش داخلی بی��ش و پیش از آنک��ه از رویکردهای 
بین المللی یا مس��ائلی مانند همه گیری ویروس کرونا 
آس��یب  دیده باش��د، تح��ت تاثی��ر تصمیم گیری ها و 

برنامه ریزی های غلط داخلی قرار گرفت.
خدماتی�که�از�بين�رفت��

به عقی��ده کارشناس��ان، به زیان ه��ای اقتصادی 
اصناف در حوزه خدمات کمتر توجه شده، در حالی 
ک��ه این گروه یکی از گروه های متحمل بیش��ترین 
آس��یب های مالی در این مدت بودن��د. در این باره 
خس��رو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران 
در گفت وگو با صمت عنوان کرد: در طول سالی که 
گذش��ت، بسیاری از اصناف با مشکالت جدی مالی 
مواجه ش��دند اما این زیان ها در مشاغل و اصنافی 
که جنبه خدماتی داشتند، به  ویژه اصنافی که طیف 
گس��ترده تری از خدمات را ارائه می کردند، بیش��تر 
مش��اهده ش��د. ابراهیمی نیا از هتل ها، آژانس های 
مس��افرتی، مراکز تفریحی، باش��گاه های ورزشی و 
تاالرها به عنوان نمونه هایی از این مش��اغل نام برد 
و گفت: مراک��ز و واحدهای خدمات��ی به دلیل نوع 
فعالیت خود، تعداد پرسنل و هزینه های جاری باال، 
در طول س��ال ٩٩ با بیش��ترین زیان مالی مواجه 
بودند، زیرا عالوه بر اینکه درآمدی کس��ب نکردند 
و س��عی کردند پرس��نل خود را تا حد امکان حفظ 
کنند، مکل��ف به پرداخت هزینه ه��ای جاری خود 
نی��ز بودند. وی در این باره گفت: طوالنی تر ش��دن 
م��دت همه گیری کرون��ا در نهایت موجب تعطیلی 
موقت و دائم بسیاری از این اصناف شد و متاسفانه 

دولت نیز باوج��ود وعده هایی که داده بود، حمایت 
موث��ری از ای��ن اصناف نکرد. وی گف��ت: دولت در 
طول این مدت می توانس��ت از ظرفیت های موجود 
در کس��ب وکارهای ح��وزه خدمات، اس��تفاده های 
مطلوب تری انج��ام دهد که کنترل بهتر بیماری را 
نیز در بر داش��ته باش��د یا الاقل از برخی از حقوق 
دولت��ی این اصناف مانند مالیات و حق بیمه بگذرد 
اما متاسفانه این امر نیز محقق نشد. ابراهیمی نیا در 
پایان گفت: در نهایت اینکه در س��الی که روزهای 
آخر آن را می گذرانیم، تعداد زیادی از اصناف حوزه 
خدمات، به ویژه آن دسته از اصنافی که ملک تحت 
اختیار آنها استیجاری بود، حتی پس از تعدیل نیرو 

نیز قادر به ادامه فعالیت نبودند.
یک�زنجير�چندپاره��

حقیقت این است که بقا و تداوم فعالیت کسب وکار 
و اصناف کشور هیچ گاه نمی تواند جدا از سیاست های 

کلی اقتصاد و تجارت خارجی کشور باشد. 
در واقع در ش��رایطی که یک یا چند عامل، بخشی 
از زنجی��ره تولید و تجارت و توزیع را تحت تاثیر قرار 
می دهد، س��ایر بخش ه��ا نمی توانن��د از آن بی تاثیر 
باش��ند؛ به  ویژه در اقتصادی مثل کش��ور ما که تولید 
آن –خوب یا بد- هنوز در بسیاری از موارد وابسته به 
واردات است، محدودیت های تجاری، بازارهای داخلی 
را با تورم و از دس��ت رفتن مشتری و در پی آن رکود 
مواجه می کند و اگر موضوعی فراگیر مثل همه گیری 
ویروس کرونا را هم به این ملغمه بیفزاییم، به طور قطع 
حاصل آن مطلوب نظ��ر هیچ فعال اقتصادی نخواهد 
بود. در کش��ورهای دیگری که موضوعی به نام تحریم 
و کاهش دسترس��ی ب��ه ارز مطرح نب��ود، دیدیم که 
دولت ها در روزهای قرنطینه و اوج گیری شیوع کرونا، 
اصناف مختلف خود را م��ورد حمایت های مالی قرار 
دادن��د تا در روزهای پس��اکرونا ب��ا بحران های جدی 
دیگر مواجه نش��وند، اما متاس��فانه در کشور ما انگار 
مجریان باالدستی به ضرب المثل »از این ستون تا آن 

ستون فرج است« اتکا دارند.
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اهمیت تعیین شاخص برای آينده نگری های معدنی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران:

با ورود به سال ۱۴۰۰ ضرورت بررسی برنامه های 
گذش��ته برای تدوین طرح های آین��ده و پیش رو ، 
بی��ش از پی��ش نمایان اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
برنامه ریزی های آینده نگر ، برنامه توس��عه کش��ور 
اس��ت که در چند س��ال پی��ش رو، دوره هفتم آن 

باید تدوین شود .
 در س��ال های آتی هفتمین دوره برنامه توس��عه  
کش��ور تدوین خواهد ش��د که بر روند پیشرفت و 
توسعه همه جانبه کشور تاکید دارد. چشم اندازهای 
طرح های پیش رو توسعه کش��ور یکی از مهم ترین 
بحث ه��ای امروزه به وی��ژه در حوزه معدن اس��ت.  
امروزه بخش معدنی کش��ور درگیر مشکالتی است 
که این مس��ائل می توانن��د آثار منفی خ��ود را در 
س��ال های آتی از جمله برنامه های توس��عه کشور 
نشان دهند. به عنوان مثال متاسفانه طی سال های 
اخی��ر امکان��ات و تجهیزات موردنی��از فعالیت های 
معدن��ی اع��م از اکتش��اف و برخ��ی فناوری ه��ای 
بهره برداری معدنی فراهم نش��ده است. اگر همین 
روی��ه را ادامه داده و حل این دس��ت مش��کالت را 
در طرح ه��ای آینده خود قرار ندهیم، حوزه معدنی 
کش��ور به وی��ژه بخ��ش اکتش��افات معدن��ی دچار 

مشکالت جدی خواهند شد.
در قانون ششم توسعه برنامه های مناسبی، جهت 
گس��ترش بخش معدنی تدوین ش��ده بود اما بنا به 
دالیلی قس��متی از آنها عملی نش��دند. ما میتوانیم 
اعالم کنیم که برخی تصمیمات ما در جهت رشد و 
توس��عه بخش معدنی کشور نبوده و راه پیشرفت را 
نیز ناهموار کردند. از جمله این تصمیمات می توان 
به ایجاد محدودیت های صادراتی مواد معدنی اشاره 
کرد. متاس��فانه در سال های اخیر نتوانستیم نسبت 

به سهم ذخایر و استخراج معدنی کشور، موفقیتی 
در بازارهای صادراتی داش��ته باشیم و این موضوع، 
 مس��ئله بسیار مهمی است که باید در سده پیش رو 
حتماً در دستور کار اقدامات و تصمیمات خود قرار 
دهیم. می توان گفت که ریش��ه این گونه تصمیمات 
اتخاذ ش��ده در س��ال های اخیر، کمبود شناخت از 
وضعیت معدنی موجود کشور بوده که باید در ادامه 

از این دست اقدامات آسیب زا جلوگیری شود.
در برنامه هفتم توس��عه به نظر می رسد که بهتر 
اس��ت از اکنون نیازهای توس��عه ای کشور تعریف 
شوند. باید امروز ش��اخص های مرتبط و کارآمدی 
در نظر گرفته ش��ده و سهم آینده هر بخش معدنی 
کش��ور به  وی��ژه گلوگاه های آن، مش��خص ش��ود. 
س��پس در راس��تای تحقق اه��داف در نظر گرفته 
ش��ده، برنامه ریزی مدون داشته باش��یم. به عنوان 
مثال ب��رای میزان صادرات مواد معدنی ، س��همی 
را در آینده مش��خص کنیم. یک��ی از مباحث مهم 
معادن، آینده نگری اکتش��افات معدنی اس��ت. باید 
در آینده به ویژه در طرح های توس��عه آتی کش��ور، 
تعیین شود که چه میزان اکتشافاتی موردنظر بوده 
و برای رس��یدن به س��ر حد منظور، چ��ه اقداماتی 
بای��د صورت گی��رد. در بح��ث تامی��ن احتیاجات 

معادن به ماشین آالت نیز باید حجم نیاز به صورت 
دقیق تعیین ش��ده و شیوه حصول نیز روشن شود 
تا در راس��تای تامین این ماش��ین آالت، به سرعت 
اقدامات��ی ص��ورت گیرد.؛ چرا ک��ه در صورت عدم 
تعیین و تصمیم گیری مناس��ب برای این مس��ئله، 
ش��اهد مشکالت اساسی و مهمی در آینده خواهیم 
ب��ود. همچنی��ن تعیین ش��یوه س��رمایه گذاری در 
زیرس��اخت ها یک از مهم ترین اقداماتی اس��ت که 
بای��د در س��ال های آتی به آن بپردازی��م. به عنوان 
مثال یکی از موارد مهم در رابطه با زیرساخت های 
معدنی که باید توجه ش��ایانی به آن ش��ود، حضور 
در بازارهای بین المللی است. ما باید در این بازارها 
برای معرفی ذخایر و معادن معدنی کشور به جهان 
)بنا ب��ه دالیل مهم و متعدد( ت��الش کنیم . دلیل 
نخس��ت و حائز اهمیت آن اس��ت ک��ه برخی مواد 
معدنی در ایران استخراج و فرآوری می شوند اما در 
تولیدات و مصارف داخلی کشور کاربردی ندارند. در 
عین حال این مواد معدنی، نیاز بسیاری از کشورها 
ب��وده و ما به راحتی می توانی��م تامین کننده خوب 
بازارهای جهانی به ویژه در س��طح منطقه باش��یم. 
یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید در سال های 
آتی به آن  پرداخته ش��ود، بحث سرانجام و جایگاه 
آینده هپکو در کش��ور است )امروزه به نوعی دولت 

متولی اداره هپکو شده است(.
در مجموع اگر ما خواس��تار توس��عه و پیشرفت 
بخش معدن در س��ده پیش رو هستیم باید در تک 
ت��ک موضوعات و مباحث اساس��ی امروزه معادن و 
بخش معدنی کش��ور دقیق ش��ویم . در این صورت 
اس��ت که می توانیم برای هر قس��مت، برنامه ریزی 
مناسب داشته و در سال های آتی شاهد رفع موانع 

و توسعه های چشم گیر معدنی کشور باشیم.
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تولید خوراك برای حیوانات خانگی
ترس های يک صنعت شكوفا

به نظر می رسد که بازار تولید خوراک برای حیوانات 
خانگی در ایران، چشم انداز روشنی دارد اما سایه تغییر 

سیاست ها، گرانی و کمبود بر آن سنگینی می کند. 
محدودیت منابع ارزی باعث شد که دولت، خوراک 
حیوانات خانگی را در گ��روه کاالیی چهارم )کاالهای 
غیرضروری( ق��رار دهد. در نتیجه س��رکوب واردات، 
کس��ب وکار تولیدکنن��دگان داخلی به ش��دت رونق 

گرفته است. 
نش��ریه معتبر و تخصصی حوزه خوراک دام، طیور 
و آبزی��ان )all about feed( در یکی از گزارش های 
خ��ود به صنع��ت و اقتصاد خ��وراک حیوانات خانگی 
پرداخت��ه و با تن��ی چند از فعاالن ای��ن حوزه گفتگو 
کرده است. به نظر می رسد که بازاری بزرگ و شکوفا، 
ش��کل گرفته و ظرفیت بس��یاری برای رشد و توسعه 

حداکثری دارد. 
کمبود�شدید�به�خاطر�ممنوعيت�واردات��

در خاورمیانه، یک��ی از بزرگترین و نویدبخش ترین 
بازارهای خوراک حیوانات خانگی به ایران تعلق دارد. 
ممنوعیت های وارداتی باعث ایجاد کمبود ش��دید در 
این بازار ش��ده اس��ت. ورود برندهای خارجی ممنوع 
اس��ت. گفته می شود که این شرایط با آغاز به کار جو 

بایدن ممکن است تغییر کند.
ب��ازار خوراک حیوانات خانگی س��ال ها در س��لطه 
 J.M. Vet Group برنده��ای خارجی بود. ش��رکت
بزرگ ترین واردکننده خ��وراک حیوانات خانگی بود. 
بنا به گفته مدیر این شرکت، جالل الدین میرفخرایی، 
این مجموعه ۵۰ درصد بازار را در دس��ت داشت و در 
سال ٢۰۱٧ حدود ۱٣۰۰ تن فروش داشت. طبق آمار 
گم��رک، ایران خوراک حیوانات خانگی را از اس��پانیا، 
استرالیا، فرانس��ه، آلمان، امارات، ایتالیا و چند کشور 
دیگر وارد می کرد. به لحاظ تاریخی، فرانس��ه همیشه 
بزرگ تری��ن تامی��ن کنن��ده و صادرکنن��ده خوراک 
 Agras حیوان��ات خانگی بوده اس��ت. ش��رکت های
از  Delic, Schesir, and Stuzzy  هن��وز ه��م 
بزرگان این صنعت هس��تند. پیش بینی می ش��ود که 
در خاورمیانه، س��رانه خرید خوراک حیوانات خانگی 
تا س��ال ٢۰٢۵ به آمار کش��ورهای اروپایی برسد و به 

یکی از بزرگ ترین بازارهای این منطقه تبدیل شود.
بازگشت�تحریم�ها�بعد�از�ترامپ��

نتیجه انتخابات ٢۰۱۶ ایاالت متحده، کابوسی بزرگ 

ب��ود ب��رای ایرانیانی ک��ه حیوان خانگ��ی دارند. همه 
تحریم هایی که بعد از برجام حذف شده بود مجدداً از 
سر گرفته شد. چند صد فرد، شرکت، شناور و هواپیما 
در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفتند. شماری از بانک ها 
و صادرکنندگان نفتی و شرکت های کشتیرانی هم از 
آن جمله بودند. تحریم های ترامپ صنایع غذایی ایران 
را به طور مستقیم، هدف قرار نداد اما شکی نیست که 

تاثیری مخرب بر بازار محلی به جا گذاشت.
افزایش�ده�برابری�قيمت��

این بازار س��ال بعد قربانی پدیده ای شد که فعاالن 
اقتصادی ای��ران از آن تحت عن��وان »خودتحریمی« 
ی��اد می کنن��د. ارزش براب��ری ری��ال در براب��ر دالر 
ش��دیداً کاهش یاف��ت. محدودیت مناب��ع ارزی باعث 
ش��د که دولت، خوراک حیوانات خانگ��ی را در گروه 
کاالی��ی چه��ارم )کااله��ای غیرضروری( ق��رار دهد. 
واردات این گروه کاالیی، ممنوع ش��د. قیمت خوراک 
حیوان��ات خانگی در داخل ایران ت��ا ۱۰ برابر افزایش 
یاف��ت. میرفخرایی در این زمین��ه گفت: »واردات این 
محص��والت به طور کامل ممنوع ش��د بنابراین تامین 
نیاز بازار از مجاری قانونی ای مثل ش��رکت من انجام 
می شد. اکنون برندهای مشهور در بازار حضور ندارند«.

قاچاق�خوراک�حيوانات�خانگی���
در ح��ال حاضر محصوالت خارجی تا حدی به بازار 
ایران می رس��ند اما عمدتاً از راه قاچاق وارد می شوند. 

این اتفاق قباًل یعنی سال ٢۰۱٣ که اروپا و آمریکا حلقه 
محاصره را تنگ تر کردند رخ داده بود. به این ترتیب به 
قاچاق زمینی دامن زده شد. بخش عمده قاچاق از مرز 
مشترک ایران با پاکس��تان، عراق، افغانستان و ترکیه 
انجام می ش��ود. قاچاقچیان، محصوالت��ی مثل بنزین 
و فرآورده ه��ای نفتی دیگر را ص��ادر می کنند و طیف 
متنوعی از کااله��ا را وارد می کنند. خوراک حیوانات 

خانگی هم از آن جمله است. 
میرفخرای��ی گف��ت: »واردات س��یاه و غیرقانون��ی 
باق��ی می ماند اما مش��کل اصلی افزایش بس��یار زیاد 
قیمت هاست که به باال رفتن نرخ ارز مربوط می شود. 
عالوه بر این کاالی تامین شده از مجاری قانونی کافی 
نیس��ت«. او افزود که در این شرایط، کویید ۱٩ تاثیر 

زیادی بر بازار نداشته است. 
س��اویز انزان��ی، مدی��ر ی��ک کلینیک دامپزش��کی 
حیوانات خانگ��ی گفت: »صنعت حی��وان خانگی در 
نتیجه موقعیت مالی کنونی و ممنوعیت های وارداتی 
وضع ش��ده و از ط��رف دیگر به واس��طه تحریم های 
آمری��کا و افت ش��دید ارزش پ��ول در براب��ر دالر در 
شرایط بدی به سر می برد. عالوه بر این شیوع کرونا و 
کاهش زیاد درآمد مردم باعث شده است که بسیاری 
از کس��ب وکارهای ای��ن حوزه به فعالی��ت خود پایان 
دهند. مجموعه این عوامل تاثیر بسیار بدی بر تجارت 
خ��وراک و کاالهای مربوط ب��ه حیوانات خانگی به جا 
گذاشته اس��ت. قرنطینه و محدودیت های تعین شده 
برای مقابله با ش��یوع کرونا و انسداد مرزها روی آمار 

قاچاق هم تاثیر گذاشته است. 
انزانی در ادامه افزود: 

برای مقابله با ش��یوع کرونا و انسداد مرزها روی آمار 
قاچاق هم تاثیر گذاشته است. 

انزانی در ادامه افزود: 
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»کمبود خوراک باکیفیت در بازار احساس می شود. 
بس��ته های غذایی ک��ه در بازار دیده می ش��ود عمدتاً 
بی کیفیت و بدون نام و نش��ان هستند. بخشی از این 
محصوالت از ترکیه آورده می ش��ود. سرکوب واردات 
باعث ش��ده اس��ت که صنع��ت تولید خ��وراک برای 

حیوانات خانگی در حال شکوفا شدن باشد«. 
دکت��ر نصیریان، مدیر ش��رکت بهی��ن تاش ضمن 
بی��ان ای��ن موض��وع گف��ت: »در چند ماه گذش��ته 
برندهای داخلی زیادی در بازار پدیدار ش��ده اس��ت و 
تولیدکنندگان قدیمی، ظرفیت تولید خود را توس��عه 
می دهند. کرونا به اندازه محدودیت های وارداتی روی 
این تجارت تاثیر نگذاشته است. بعضی اقالم هنوز هم 
به صورت غیرقانونی وارد می ش��ود و واردکنندگان ما 

در شرایط بسیار بدی هستند«.
وی درب��اره واحد تولیدی خود گفت: »ش��رکت ما 
٢ خط تولی��د دارد. تجهیزات چینی هس��تند. حجم 
تقریبی تولید ٢۵۰۰ کیلو در ساعت است. خط تولید 
غذای خشک ساخته می شود و هر ساعت ۵۰۰۰ کیلو 
خوراک تولید می کند. او گفت که این ش��رکت حدود 
٢ میلیون دالر برای توس��عه کار، سرمایه گذاری کرده 
اس��ت و اطمینان دارد که ای��ن اقدام به زودی به ثمر 

خواهد نشست«.
بازار�سودآور�پرندگان�تزئينی��

گفتگوی صمت با فعاالن این حوزه نش��ان می دهد 

که بازار پرندگان تزئینی هم همچنان رو به شد است. 
ای��ن بخش که ماهیت صنعتی ندارد به واس��طه آنکه 
س��رمایه چندانی نیاز ندارد مخصوصاً برای آنهایی که 
دنبال س��رمایه گذاری خرد و خانگی هستند جذابیت 

بیشتری دارد. 
سعید صادقی، کارش��ناس پرورش طیور دراین باره 
ب��ه خبرنگار صمت گف��ت: »به عالقه من��دان تازه   کار 
پیشنهاد می کنم از جوجه کشی پرندگان زینتی شروع 
کنن��د زیرا فروش این پرندگان راحت اس��ت و س��ود 
خوبی را نصیب پرورش دهنده می کنند. البته پرورش 
این پرن��دگان در تیراژ ب��اال چن��دان مقرون به صرفه 
نیست چون تامین تخم نطفه دار آسان نیست. هزینه 
اول به خرید دس��تگاه مولد مربوط می ش��ود. در حال 
حاضر قیمت کوچک ترین دستگاه جوجه کشی یعنی 
دس��تگاه ٨۴ تایی، حدود ٣ میلیون تومان اس��ت. با 
قیمت کنون��ی خرید ٨۴ تخم نطفه دار )به قیمت ٢۰ 
ه��زار تومان( حدود یک میلی��ون و ٧۰۰ هزار تومان 
هزینه دارد. ٣۰۰ هزار تومان را هم به خرید تجهیزات 
جانب��ی مثل آب خوری و دان خوری اختصاص دهید. 
با کم��ی آموزش می ت��وان با صرف هزین��ه ای ناچیز 
)۱۰ ت��ا ٢۰ هزار تومان( مادر مصنوعی درس��ت کرد. 
پرورش دهندگانی که با اصول کار آشنا هستند معموالً 
درآمد قابل قبولی دارند. قیمت پرندگان زینتی بس��ته 
ب��ه نوع در ب��ازار متفاوت اس��ت اما به ط��ور میانگین 
جوج��ه پرنده زینت��ی تقریباً در م��رز ۶۰ هزار تومان 

خریدوفروش می شود«.
صنعتی�نوپا�اما�آینده�دار��

پرورش ماهی��ان زینتی هم عمدتاً در س��طح خرد 

انجام می ش��ود و تعداد فعاالن آن رو به افزایش است. 
محمدحسن  الهی، کارشناس آبزیان زینتی درباره این 
بازار به خبرنگار صمت گفت: »در رابطه با حجم ماهی 
وارداتی، آمار معتبری که بتوان بر آن تکیه کرد وجود 
ندارد بااین حال می توان گفت که حجم واردات بسیار 
کم اس��ت. بعضی انواع در حجم کم وارد می ش��وند و 
بعدازآنکه تکثیر ش��دند روانه ب��ازار داخلی یا خارجی 
می ش��وند. با توجه به گفت وگوهایی که با فعاالن این 
حوزه دارم می توانم بگویم که بیش��تر آنها از ش��رایط 
این کسب وکار راضی هس��تند. اختالف پول کشور با 
ارزه��ای دیگر هم به نوبه خود باعث ش��ده اس��ت که 
صادرات خوبی وجود داشته باشد. وجود تقاضا، انگیزه 
پرورش دهن��دگان برای پ��رورش ماه��ی باکیفیت را 
دوچندان کرده است. خوشبختانه اکنون بیش از ۱۰۵ 

گونه ماهی تولید می شود«.
وی افزود: » بازار کش��وری مثل عراق تشنه این نوع 
ماهی هاس��ت. صادرات ما به عراق محدود نمی شود و 
به کش��ورهای دیگری مثل کشورهای حاشیه خلیج، 
ترکی��ه، ترکمنس��تان و حتی پاکس��تان هم صادرات 
داری��م. پروش ماهی��ان زینتی یک صنعت نوپاس��ت 
بااین حال توانس��ته جایگاه خود را در بازارهای جهانی 
به دق��ت آورد. افزایش صادرات آبزیان در این بخش از 
انواع خوراکی مثل میگو و گونه های دیگر بسیار بیشتر 
بوده است. گونه های خلیج زیبا هستند اما در ایران به 
این نوع ماهیت ها بس��نده نش��ده و روی سایر گونه ها 
هم کار می کنیم. البته ماهیان زینتی و باارزش خلیج 

همچنان جای کار دارند«.
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صنعت طیور در مدار مشقت/ پیش بینی 
روندهای 1400

حسن مهربانی یگانه:» سال ٩٩ برای تولیدکنندگان؛ 
پرزیان، پرمخاطره و مصیب بار بوده اس��ت. اگر اتفاق 
عجیب��ی نیفت��د پیش بینی های��ی ک��ه در ادامه بیان 

می شود رخ خواهد داد«. 
وضعيت�کنونی�به�روایت�آمار��

حس��ن مهربانی یگانه، استاد دانشگاه و دبیر انجمن 
تولیدکنن��دگان جوجه یک روزه در جریان یک وبینار، 
وضعیت صنعت طیور ایران در نه ماه گذشته را تحلیل 
و حداقل قیمت مرغ در س��ال بعد را پیش بینی کرد. 
در ادامه مهم ترین بخش های این تحلیل و پیش بینی 

را می خوانید. با گسترش نیوز همراه باشید.
حس��ین مهربان��ی یگانه گف��ت: »س��ال ٩٩ برای 
تولیدکنندگان؛ پرزیان، پرمخاط��ره و مصیب بار بوده 
اس��ت. اگر اتفاق عجیبی نیفتد پیش بینی هایی که در 
ادامه بیان می شود رخ خواهد داد. سهم صنعت پرورش 
طیور ای��ران در تولید ناخالص داخلی حدود دو و نیم 
تا س��ه درصد است. تولید ناخالص ملی از سال ٢۰۱٢ 
روند کاهشی داشته اس��ت. طبق صندوق بین المللی 
پول نرخ تورم و رش��د ایران در سال ٢۰٢۱ به ترتیب 
٣۰ و ٣.٢ درصد خواهد بود. رش��د اقتصادی دو سال 
گذش��ته منفی بوده اس��ت. در بخش گوشتی حدود 
٨۰۶ ه��زار قطعه جوجه ریزی مادر داش��ته ایم که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱٧ درصد کاهش 
را تجربه کرده اس��ت. تولید جوجه گوشتی ماهانه در 
سال ٩٩ حدود ۱۱٢ میلیون قطعه بوده است. بنابراین 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٧ درصدی 
داش��ته ایم.  تولید مرغ زنده در نه ماهه اول س��ال ٩٩ 
به طور میانگین حدود ٢۶٨ هزار تن در ماه بوده است 
)سه و نیم درصد کمتر از سال قبل(. البته کرونا باعث 
ش��د که صادرات و مصرف کاهش یاب��د. این موضوع 

باعث شد که کمبود خاصی در بازار به وجود نیاید«.
توليد�هر�جوجه��۲هزار�تومان�ضرر�دارد��

وی در ادامه گفت: »قیمت جوجه یک روزه نوس��ان 
شدیدی داشته است. متوسط قیمت جوجه یک روزه 
حدود ۱۵۵۰ تومان است. میزان افزایش قیمت جوجه 
گوش��تی علی رغم هزینه های بس��یاری که بر صنعت 

تحمیل ش��د حدود ٣۰ درصد کمتر از سال ٩٨ است. 
اگ��ر قیمت تمام ش��ده تولید جوج��ه را حدود ٣۵۰۰ 
تومان بدانیم به آن معناس��ت که هر جوجه حدود ٢ 
هزار تومان زیان دهی داش��ته اس��ت. به عبارت دیگر 
مزارع جوجه ما در ای��ن مدت حدود دو هزار میلیارد 
تومان زیان دهی داشته اند.  قیمت مرغ زنده در سال 
٩٨ حدود ٩ هزار تومان بوده اما در نه ماه اول س��ال 
٩٩ بیش از ۱٢ هزار تومان بوده است. افزایش قیمت 
حدود ٣۵ درصد بوده است. در این مدت، قیمت تمام 
شده ذرت، سویا، کنس��انتره و روغن با نرخ دولتی به 
ترتیب حدود ۱۰۰، ٣۵۰۰، ٢٣۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ تومان 
بوده اس��ت. اگر قیمت ب��ازار آزاد را مالک قرار دهیم 

قیمت هر کیلو دان حدود ۵۶۰۰ تومان است«.
یگانه گف��ت: »در بخش جوجه تخم گذار در س��ال 
۱٣٩٨ به طور متوسط هر ماه بیش از ٣ میلیون تولید 
داشته ایم. این عدد در سال ٩٩ فرق چندانی نداشته 
اس��ت. قیمت تخم مرغ در مقایسه با سال ٩٨ حدود 

٧۰ درصد افزایش داشته است«.
قيمت�مرغ�در�سال�آینده��

وی ضمن اش��اره به آمار کاهش��ی مربوط به فروش 
نفت در چهار سال اخیر گفت: »وابستگی ۴۰ درصدی 
دول��ت به ف��روش نفت در س��ال آین��ده غیرواقعی و 
خوشبینانه اس��ت. از طرف دیگر بناست که نرخ دالر 
مصوب ب��رای کاالهای اساس��ی از ۴٢۰۰ به ۱٧۵۰۰ 

تومان تغیی��ر یابد. عدم ارائه نهاده ه��ا به کارخانجات 
باعث ش��د که تولی��د خوراک صنعتی می��ل به صفر 
داش��ته باش��د. به اعتقاد من این موضوع حداقل ۱۰ 
درصد ضریب تبدیل دان به گوشت را نامطلوب کرده 

است.
 عرض��ه نهاده توس��ط دولت در ب��ازارگاه باعث می 
ش��ود که تولیدکنندگان نتوانند به کیفیت پایین آن 
اعتراض کنند. تفاوت قیمت ش��دید در بازارگاه و بازار 
آزاد، تقلب و قاچاق را به ش��دت افزایش داده اس��ت. 
پیش بینی می ش��ود ک��ه تولید جوجه ی��ک روزه تا 
فروردی��ن حدود ۱٢۴ میلیون قطعه باش��د. این روند 
در س��ه ماه اول بهار کاهش می یابد و به حدود ۱۰٨ 
میلیون قطعه خواهد رس��ید. پیش بینی می شود که 
تولید جوجه یک روزه تخم گذار تا پایان ش��هریورماه 

سال بعد به سه میلیون و ٧۰۰ هزار قطعه برسد.
 تولی��د گوش��ت م��رغ در اس��فندماه، فروردی��ن و 
اردیبهشت بیش از ٢۱٢ هزار تن در ماه خواهد بود اما 
از تیر تا ش��هریور کاهش یافته و به زیر ٢۰۰ هزار تن 
در ماه خواهد رسید. در مورد تخم مرغ، روند تولید تا 
فروردین، افزایش��ی خواهد بود و از آن به بعد کاهشی 
می ش��ود. واردات در نه ماه اول ٩٩ حدود ۵ درصد از 
نظر وزنی کاهش داش��ته اس��ت. تا پایان سال حدود 
٢ میلیون تن کس��ری داریم. حدود ۱۶ هزار میلیارد 

تومان خواب پول داشته ایم«.

به اعتقاد حس��ن مهربانی یگانه، محاس��بات نشان می دهد که اگر 
اتف��اق غیرمنتظره ای رخ ندهد س��ال 1400س��ال دش��واری برای 

پرورش دهندگان دام و طیور خواهد بود.
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وی افزود: »یکی از اتفاقات ناگوار امس��ال آن است 
ک��ه هزینه حمل و نقل تقریباً دو برابر ش��ده اس��ت. 
از طرف دیگر این راننده اس��ت ک��ه قیمت را تعیین 
می کنند. گزارش های جهانی نشان می دهد که قیمت 
ذرت و س��ویا باال خواهد رفت. قیمت ذرت و سویا به 
ح��دود ٨ و ۱۴ هزار تومان خواهد رس��ید. به اعتقاد 
م��ن مرغ به قیمت کمتر از ۴۵ هزار تومان به دس��ت 

مصرف کننده نخواهد رسید«.
برزخ�شرکت�های�توزیع�کننده��

یگان��ه در پای��ان به س��واالت و دغدغه ه��ای مهم 
تولیدکنن��دگان و پرورش دهن��دگان پاس��خ داد. وی 
در پاس��خ یکی از س��واالت مخاطبان اظهار داش��ت: 
»نقدینگی بدون پش��توانه افزایش یافته اس��ت و شما 
می  توانیدب��ه آس��انی اثرات ت��ورم زای ای��ن پدیده را 

مالحظه کنید«. 
به دنبال راه اندازی سیس��تم بازارگاه، ش��رکت های 
توزیع کنن��ده نه��اده در آس��تانه تعطی��ل کامل قرار 
گرفته ان��د. وی در ارتباط با سرنوش��ت ش��رکت های 
توزیع کننده خوراک گفت: »برای پاس��خ دادن به این 
س��وال باید دید دولت تا کج��ا میخواهد دخالت کند. 
اکنون تع��دادی از بارها، چندین م��اه در بنادر مانده 
اس��ت و قدرت جذب بار وجود ندارد و گرفتاری های 
ج��دی برای واردکننده ها به بار آورده اس��ت. از طرف 
دیگر ماندن نهاده ها در بنادر و شرایط گرما و رطوبت 

آنها به کاهش کیفیت نهاده ها منجر می شود«.
 وی در پاس��خ این سوال که آیا مرغداران می توانند 
صادرات انج��ام دهند؟ گفت:»تا جایی که من میدانم 
عوارض ۵ هزار تومانی وجود دارد ولی بروکراسی های 
ما به حدی زیاد است و گرفتاری های اداری این بخش 
فراوان اس��ت که مرغداران عطای صادرات را به لقای 

آن بخشیده است«.
سياستی�بهتر�از�ارز�ترجيحی��

و  مرغ��داران  مه��م  دغدغ��ه  ب��ا  رابط��ه  در  وی 
پرورش دهندگان درباره نهاده گفت:» من به اختصاص 
ارز ترجیح��ی ب��رای این صنع��ت اعتقاد ن��دارم. باید 
کوپ��ن مرغ و تخم مرغ داده ش��ود. از طرف دیگر باید 
ب��ه [فع��االن] صنعت اجازه داده ش��ود ک��ه در بحث 
قیم��ت به صورت کامال آزادان��ه فعالیت کنند. قیمت 
م��رغ و تخم مرغ قطعا افزایش خواه��د یافت. حداقل 
منفعت افزایش قیمت این اس��ت که باعث می ش��ود 
تولیدکنندگان ما به فکر افزایش راندمان کار باش��ند. 
اگ��ر تولید هر کیل��و مرغ زنده ٣۰ ه��زار تومان تمام 
شود و ش��ما قصد داشته باش��ید ۵۰ تن تولید کنید 
در آن صورت هزینه تولید به ۱,۵ میلیارد تومان تمام 
بالغ می ش��ود. به این ترتیب همه حواسشان را جمع 

میکنند که تولید باکیفیتی داشته باشند«.
وی درباره تاثیرات حذف ارز ترجیحی و سرنوش��ت 
آن در س��ال ۱۴۰۰ گف��ت: »این ارز در س��ال ۱۴۰۰ 
نخواهد بود. پیش��نهاد مجلس ارز  ۱٧۵۰۰ است. این 
موضوع عمدت��ا روی واردات و نهاده ها تاثیر می گذارد 
و تاثیر آن هم بس��یار  نامطلوب اس��ت. واردکنندگان 
و تولیدکنن��دگان نهاده ه��ا را به قیم��ت ارز آزاد وارد 
می کنن��د و اگر دهک های پایین جامعه مش��کل پیدا 
کنن��د دولت باید کمک ریالی ی��ا کاالیی برای مرغ و 

تخم مرغ در نظر بگیرد«.
بازار�رقابتی�دخالت�الزم�ندارد��

وی درب��اره تاثیر اقدام��ات و مداخالت دولت گفت: 
»اعداد و ارقامی که گفته شد از ریاضیات و آماره های 
مربوط به این صنعت اس��تخراج شده است. دولت به 
طور م��داوم در بازار دخالت می کن��د و نفس دخالت 

یک ریسک تلقی می شود. تولید محصوالت صنعت 
طیور ی��ک بازار ر قابت کامل به حس��اب می آید و 
دخال��ت در بازار رقابتی، تع��ادل قیمت ها را بر هم 
می زند و آثار زیان باری خواهد داشت. به گمان بنده 
بیشترین ریسک تولید را دولت برای تولیدکنندگان 

ما ایجاد می کند«.
وی به دولتمردان پیش��نهاد کرد: »دولت خودش 
را ب��ه طور کامل از ب��ازار طیور خ��ارج کند. تولید 
م��ا از نوع خرده مالکی اس��ت و بازار ما در ش��رایط 
رقابت کامل به س��ر می برد. در ای��ن نطام هرگونه 
دخالتی س��م اس��ت. باید اجازه داد که صنعت خود 
را تنظیم کند و به کارش ادامه دهد. با این تفاس��یر 
احتمال می رود جوجه ریزی  در س��ال آینده کاهش 
یاب��د. حداقل می ت��وان گفت که ت��ا تیرماه، حجم 
جوجه ریزی کاهشی اس��ت. در ارتباط با سهم نژاد  
آری��ن  در س��ال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم باید گفت که 
مس��ئوالن اعالم کرده اند که فقط این نژاد را قبول 
می کنن��د اما بای��د منتظر ماند و دی��د عمال چنین 

می شود یا نه. 
وی در تش��ریح بیش��تر پیامدهای مداخله دولت 
گفت: »عده ای محاسبه می کنند و به تولیدکنندگان 
می گوین��د ک��ه تولیدکننده باید محص��ول خود را 
طب��ق قیمت تهیه نهاده بفروش��د. ای��ن بزرگترین 
مخاطره ای اس��ت که دولت به م��ا تحمیل می کند. 
آنالیز قیمت ها نش��ان می  دهد که نرخ جهانی ذرت 
و سویا روند صعودی دارد. با توجه به کاهش ذخایر 
جهانی پیش بینی می شود که قیمت ها باالتر خواهد 
رفت و ما مجبور می شویم ذرت و سویا را به قیمت 
گرانت��ری تهیه کنیم. بر همین اس��اس معتقدم که 

حداقل قیمت مرغ ٢٧ هزار تومان خواهد بود«. 
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سنجش
عملکرد 

سال 
1396

درصد 
تحقق 
برنامه

عملکرد 
سال 1397

درصد 
تحقق 
برنامه

عملکرد 
سال 1398

درصد 
تحقق 
برنامه

عملکرد  
سال 
1399

درصد 
تحقق 
برنامه

۱۰۰درصد۱۰۰۱۶۵درصد۱۰۰۱۰٧درصد۶٢ ٩٣ درصد٣٧قراردادتعداد قراردادهاي واگذاري1

۱۰۰درصد۱۰۰٣۰درصد۱۰۰۴٢درصد۱۰۰٣۰درصد٢٢واحدواحدهاي به بهره برداري رسیده2

۱۰۰درصد۱۰۰۵۱۰درصد۱۰۰۶٣٩درصد۱۰۰۴٨۴درصد۴٨۰نفراشتغال3

میلیارد میزان سرمایه گذاري4
ریال

۱۰۰درصد۱۰۰۴۵۰درصد۱۰۰۱۴۱۰درصد۱۰۰۱٣۱٧درصد۱٢٨۰

میلیون میزان شهرکسازي5
ریال

۱٨٢درصد۶۱٣٣۶,۰۴٣درصد۵۶۱٣٧,٨٧٢درصد۱۵٩٣,٩۱٧درصد۵۱۰,٩

میلیون میزان رشد شهرکسازي6
ریال

۱٨٢درصد۶۱٣٣۶,۰۴٣درصد۵۶۱٣٧,٨٧٢درصد۱۵٩٣,٩۱٧درصد۵۱۰,٩

میلیون وصول مطالبات7
ریال

۱۰۰درصد٣٣۰٧۰۴,۵۶٢درصد٨٨٧۱,٣٨۵درصد۵٨٧۰,۶٢٧درصد٧٢۶,۱۰

تعداد واحدهاي مجدد راه 8
اندازي شده

واحد 
صنعتي

۱۰۰درصد٧٩۴٩درصد۱۰۰۱٩درصد۱۰۰٣۰درصد٢٢

۱۰۰درصد۱۰۰۵۶درصد۱۰۰٣٩درصد۱۰۰٣۵درصد٣٢پروندهتعیین تکلیف زمین هاي راکد9

گزارش عملكرد
 شرکت شهرك هاي صنعتي کردستان
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سخنگوی�پيشين�وزارت�امور�خارجه�در�گفتگو�با�صمت�مطرح�کرد:

لغو گام به گام تحريم ها،
 شايعه يا واقعیت؟

رامین مهمان پرست اظهار کرد: »کسانی که پای 
موافقت نامه را امضا کردند باید به تمام تعهداتشان 
عم��ل کنند و متقابال ما نیز به تمام تعهدات خود 

عمل خواهیم کرد«.
صدور بیانیه مش��ترک آمریکا، فرانس��ه، آلمان 
و انگلیس بعد از نشس��ت مج��ازی وزرای خارجه 
آنها در روز پنجشنبه گذشته را می توان مهم ترین 
اتفاقی دانس��ت ک��ه بعد از خروج آمری��کا از این 
توافق در اردیبهشت ۱٣٩٨ افتاده است. این بیانیه 
گویای دو تحول مهم اس��ت: نخست اینکه آمریکا 
مجددا برجام را به عنوان »یک دس��تاورد کلیدی 
دیپلماس��ی چندجانبه« به رسمیت می شناسد و 
دوم آنک��ه طرح��ی را که آمریکا مدع��ی بود باید 
بعد از مش��ورت با کنگره و متحدان تنظیم کند از 
خالل این بیانیه مشترک اعالم کرده و نکته سوم 
آنکه بیانیه، گویای اتفاق نظر آمریکا و س��ه کشور 
اروپایی در مورد مسیر پیش رو و طرح پیشنهادی 

آنها به ایران است.
بازگشت�بی�اشکال�و�فوری�به�برجام��

س��ادگی بازگشت بی اش��کال و فوری به برجام، 
ج��ذاب به نظر می رس��د و دولت جدی��د آمریکا 
می توان��د این کار را به ط��ور یک جانبه با امضای 
ی��ک دس��تور اجرایی، ص��دور معافیت ه��ا و لغو 

تحریم ه��ا انجام دهد. اما ایران نیز خواس��تار لغو 
تمامی تحریم های یکجانبه از طرف آمریکا است. 
این امر سبب ایجاد تناقضاتی می شود. این اتفاق 
س��بب ش��د که با رامین مهمانپرست سخنگوی 
س��ابق وزارت امور خارجه و س��فیر پیشین ایران 
در لهستان به گفتگو بپردازیم و نظر وی را درباره 

احتمال از سرگیری توافق هسته ای بپرسیم.
رامین مهمان پرست س��خنگوی پیشین وزارت 
ام��ور خارجه در گفتگو با خبرن��گار صمت درباره 
احتمال احیای برجام اظهار کرد: »چارچوب های 
سیاست جمهوری اس��المی ایران کامال مشخص 
است و مقام معظم رهبری نیز به این مورد اشاره 
فرموده اند. آمریکایی ها خودش��ان برجام را نقض 
کردند و از آن خارج شدند. اگر در عمل، تحریم ها 
لغو شوند و چرخ همکاری های اقتصادی در کشور 
ما به کار افتد، به این معنا اس��ت کسانی که پای 
موافقتنامه را امضا کردند به تمام تعهداتشان عمل 
کرده ان��د و متقابال ما نیز به تمام تعهدات برجامی 

خود عمل خواهیم کر د«.
لغو�گام�به�گام�تحریم�ها،�شایعه�یا�واقعيت؟��

وی ادامه داد: »اما اگر قرار باش��د طرف مقابل، 
تعهدی را که ما انجام دادیم و پای آن ایستاده ایم 
لغو کند و در انجام آن همکاری نکند، آن توافقنامه 

معنای دوجانبه بودن را از دست می دهد«.
سفیر پیشین ایران در لهستان خاطرنشان کرد: 
»یک توافقنامه زمانی، خاصیت خواهد داش��ت و 
ادام��ه دار خواهد بود که منافع دوطرف براس��اس 

تعهدات صورت گرفته، تضمین شود«.
مهمانپرس��ت درب��اره ش��ایعه لغ��و گام به گام 
تحریم ها توسط آمریکا اظهار کرد: »صحبت هایی 
ک��ه درب��اره لغو پلکان��ی و یا گام ب��ه گام تحریم 
مطرح می ش��ود، ش��یوه ورودش صحیح نیس��ت 
چون همانط��ور که آمریکا بعد از خروج از برجام، 
تحریم های جدید را به شکل غیرقانونی علیه ایران 
اعم��ال کرد باید به همان ش��کل تحریم ها را لغو 
کند تا در عمل کش��ورهای مختلف بتوانند روابط 
اقتصادی ش��ان را با ایران به شکل طبیعی دنبال 

کنند«.
س��خن پایانی: پیش از این گفته ش��ده بود که 
احتمال بازگشت گام به گام آمریکا به برجام زیاد 
است اما به نظر می رسد که این گمانه زنی با برخی 
مقدمات تحلیلی مبنی بر آنکه آمریکایی ها سعی 
کردند امتیازات بیش��تری برای بازگشت به برجام 
بگیرند و همچنین پاس��خگوی فشارهای داخلی 
خود باشند، همخوانی داشته باشد؛ چراکه برخی 
جریان��ات داخل ایاالت متحده، فش��ارهایی را به 
جو بای��دن وارد می کنند که ب��ه برجام بازنگردد. 
انتصاب��ات دولت و انتخاب اف��رادی مانند انتخاب 
آنتون��ی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه، وندی 
شرمن به عنوان معاون وی، جک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی و رابرت مالی به عنوان مس��ئول امور 
ویژه در امور ایران که از نیروهای مختلف هستند 
باعث ایجاد مخالفت هایی ش��ده اس��ت؛ زیرا این 
افراد کسانی هستند که موافق عادی سازی روابط 
و بازگش��ت به برجام هس��تند تا بتوانند تحریم ها 
را بردارند اما هم از بعد داخلی خودش��ان و هم از 
نظ��ر مصوبه مجلس ایران درب��اره اقدام راهبردی 
ب��رای لغو تحریم ها به اضاف��ه پنج گامی که ایران 
در آن تعه��دات خود را کاه��ش داد، موانعی را بر 
سر راه بایدن گذاشته تا نتواند به راحتی در مورد 

بازگشت به برجام تصمیم بگیرد.

صحبت هایی که درباره لغو 
پلکانی و یا گام به گام تحریم 
مطرح می شود، شیوه ورودش 

صحیح نیست چون همانطور که 
آمریکا بعد از خروج از برجام، 
تحریم های جدید را به شکل 

غیرقانونی علیه ایران اعمال کرد 
باید به همان شکل تحریم ها را لغو 
کند تا در عمل کشورهای مختلف 
بتوانند روابط اقتصادی شان را با 
ایران به شکل طبیعی دنبال کنند
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رشد 130 درصدی تولید گندله
 در فوالد سنگان

دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره 
به تولید بیش از ٣ میلیون تن گندله، از عبور تولید 
از برنامه پیش بینی ش��ده تولید در این شرکت خبر 
داد و گفت: »فوالد س��نگان توانس��ت در ۱۰ ماهه 
نخس��ت، کلیه اهداف تولیدی در سال جهش تولید 

را محقق کند«.
دکتر امرایی با اش��اره به ثبت رکورد تولید گفت: 
»فوالد سنگان به عنوان تولیدکننده بخشی از گندله 
موردنیاز شرکت فوالد مبارکه، با مدیریت اثربخش، 
نه تنها از اهدف تولیدی پیش بینی ش��ده، س��بقت 
گرفته بلکه با بهره وری و بهره گیری از پتانسیل های 
منحصربه فرد خود از مرز تولید ٣ میلیون تن گندله 

نیز عبور کرده است«.
تحقق�همه�اهداف�عملياتی��

امرایی دس��تیابی فوالد س��نگان به تمامی اهداف 
عملیاتی و رش��د فراتر از تصور ۱٣۰درصدی تولید 
گندله در س��ال جاری را افتخاری بزرگ دانس��ت و 
اذعان داشت: »رویکرد فوالد سنگان در سال جاری 

اس��تفاده از تمامی ظرفیت ه��ای تولیدی مبتنی بر 
بومی سازی، ارتقای سیستم های نگهداری و کاهش 
توقفات، مدیریت هزینه ها علی رغم کمبود مواد اولیه 
تولیدی در کش��ور بوده که با تالش و همت تمامی 
همکاران توانستیم رش��د ۱٣۰ درصدی را  فراتر از 
برنامه پیش بینی شده محقق نموده و برای نخستین 

بار این افتخار در تاریخ فوالد سنگان ثبت شد«.
مدیرعامل فوالد س��نگان با اش��اره به رش��د ۶.۵ 
درصدی تولید گندله در کشور گفت: »خوشبختانه 
در س��ال جهش تولید، ش��اهد افزایش حجم تولید 
گندله در کشور و گذر از مرز ۶۱ میلیون تن بودیم. 
در این بین فوالد سنگان به عنوان یکی از قطب های 
تولید گندله در ش��رق کش��ور، با هم افزایی، تدوین 
اس��تراتژی های متناس��ب، کاهش توقفات علی رغم 
قطعی های مکرر جریان برق و گاز، نقش بسرایی در 
تولید بخشی از گندله موردنیاز بزرگ ترین فوالدساز 

خاورمیانه داشته است«.
وی گفت: »این ش��رکت  با تدوین اهداف در سال 

جه��ش تولید و با  ثبت رکورده��ای تولید روزانه و 
ماهیانه، توانس��ت رش��د قابل توجه تولید گندله در 
سال ٩٩ را ثبت نماید که در مقایسه با مشابه سال 
قبل، نشان از  پیشبرد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای 

تولیدی و عملیاتی در فوالد سنگان دارد«.
تثبيت�جایگاه�دهم��

دکتر علی امرایی تولید حدود ۶۵ درصدی فوالد 
خاورمیان��ه در ایران را از نش��انه های توازن در بازار 
صنعت فوالد جهان دانست و ابراز داشت: »در سال 
قبل ۴۵.۵ میلیون تن فوالد در خاورمیانه تولید شد 
که نس��بت به س��ال ٢۰۱٩ با افزایش ٢.۵ درصدی 
هم��راه بود. ایران بالغ ب��ر ۶۵ درصد از فوالد تولید 
شده در خاورمیانه را تولید نموده و سهم این کشور 
در تولید فوالد در خاورمیانه نسبت به سال ٢۰۱٩ با 
افزایش ٨ درصدی همراه بوده است. در سال ٢۰٢۰ 
میالدی ۱.٨۶ میلیارد تن فوالد در دنیا تولید ش��ده 
که نسبت به سال قبل از آن ۰.٩ درصد کمتر بود و 
تمامی کشورهای دنیا به استثنای سه کشور ایران، 

 در فوالد سنگان
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چین و ترکی��ه، کاهش تولید را تجرب��ه کردند. در 
واقع به بیانی دیگر میتوان گفت که این س��ه کشور 
با افزایش حجم تولید خود  بخشی از افت تولید دنیا 
را جبران و با تحقق اهداف تولیدی، توازن نسبی در 
بازار را به دوش کش��یدند«. وی افزود: »در س��الی 
که  غول های اقتصادی در اروپا و آمریکا، در پاندمی 
کووید ۱٩ غرق ش��دند؛ ایران توانست رشد بیش از 
۱٣ درصدی از خود به جای گذاش��ته و از مرز ٢٩ 
میلی��ون تن فوالد در جهان عب��ور نموده و  جایگاه 
دهم��ی اش را در رده بن��دی تولیدکنندگان صنعت 

فوالد در جهان تثبیت نماید«. 
افتخارآفرینی�در�عرصه�بهره�وری��

مدیرعامل فوالد س��نگان  با تقدیر از یکدلی و کار 
تیمی منس��جم نش��ات گرفته از فرهنگ سازمانی 
متعالی در فوالد س��نگان گفت: »توس��عه و اعتالی 
فراگی��ر و همه جانب��ه در فوالد س��نگان مختص به 
جبهه تولید نبوده و خوشبختانه در هفته های اخیر 
افتخاراتی در دیگر حوزه ها کس��ب شده که تاکنون 
در این ش��رکت سابقه نداشته و در بیست و سومین 
 -IMI( س��ال رتبه بندی، صد ش��رکت برتر ای��ران
۱۰۰( ک��ه در مرکز همایش ه��ای بین المللی صدا 
وس��یما در تهران برگزار شد، شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان، عنوان برترین واحد صنعتی در ”بهره 
وری کل عوام��ل در گروه اکتش��افات، اس��تخراج و 

خدمات جانبی“ را به خود اختصاص داد«.
بهره�برداری�از�پروژه�عظيم�کنسانتره�سازی��

  IMI- ۱۰۰ دکتر علی امرایی گفت: »رتبه بندی

  Fortune ۵۰۰ مانند رتبه بندی های مش��ابه مثل
برتری شرکت ها را از جنبه های خاص نشان می دهد 
و فوالد س��نگان با تکیه بر توان متخصصان و عزمی 
راس��خ در س��ال جهش تولی��د توانس��ت، علی رغم 
مش��کالت حاص��ل از تحریم ه��ا و ش��یوع ویروس 
کووید ۱٩ ، عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی شرق 
کش��ور به ظرفی��ت ۵ میلیون تن در س��ال را مورد 

بهره برداری قرار دهد«.
 وی تالش ش��رکت های معدن��ی و صنعتی را در 
فرایند رشد و توس��عه حائز اهمیت دانست و اظهار 
داشت: »رونق و رکود در بنگاه های اقتصادی کشور، 
تاثیری مس��تقیم در صنایع باالدست و پایین دست  
دارد و هرس��اله، س��ازمان مدیری��ت صنعتی ایران، 
ش��رکت های برتر در حوزه ه��ای مختلف را انتخاب 
می  کن��د که ای��ن مه��م می توان��د زمین��ه تعامل 
گسترده تر مدیران و سیاست گذاران اقتصادی کشور 
با بنگاه های اقتصادی را در راس��تای رشد و توسعه 

همه جانبه و متوازن  فراهم سازد«.  
دکت��ر علی امرایی کس��ب عنوان نخس��ت فوالد 
س��نگان در بین صد ش��رکت برتر ای��ران را حاصل 

تالش تمامی کارکنان و تالشگران در فوالد سنگان 
دانس��ت و اظهار داشت: »فوالد سنگان خوشبختانه 
در سال جاری از شرکت های برند و مطرح در زمینه 
کمترین حوادث فردی و تجهیزاتی بوده و بی ش��ک 
س��ازمانی میتواند، امید را به جامع��ه تزریق نماید 
که تمامی اجزای آن هماهنگ و همگون باش��ند و 
خوشبختانه این شرکت با داشتن کارکنانی جوان و 
متخصص، آینده ای روشن را در افق توسعه صنعتی 

کشور، ترسیم خواهد کرد«.
وی در پایان ضمن اش��اره ب��ه دریافت تقدیرنامه 
یک س��تاره تعالی س��ازمانی توس��ط فوالد سنگان 
گفت: »با توجه به حضور شرکت های سرآمد ایرانی 
و ب��ا حمایت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، این 
شرکت در راستای اس��تقرار الگوی تعالی سازمانی، 
اجرای برنامه های بهب��ود و اثربخش و حضور فعال 
در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، در اولین سال 
حضور در این ارزیابی موف��ق به دریافت تقدیرنامه 

یک ستاره شد«.
این شرکت به منظور انطباق با سیاست  های کلی 
اقتصاد مقاومتی و در جهت  نیل به اهداف تولیدی 
و همچنین همس��ویی با شعار س��ال و فرمان رهبر 
فرزان��ه انقالب در زمینه جه��ش تولید، فعالیت ها و 
توجه خود را به بخش تولید معطف نمود و در جهت 
جلوگیری از خام فروشی، جایگزینی معدن به جای 
نف��ت در راس��تای همراهی ب��ا گام دوم انقالب و با 
ه��دف تکمیل زنجیره ارزش در تولید فوالد حرکت 

کرد«.
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پارس خودرو، پیش��رو در کیفیت؛ ش��عار این برند 
داخلی اس��ت. س��ال ٩٩ تولید ۶٧ هزار دس��تگاه از 
ان��واع محصوالت کوئیک از س��وی این خودروس��از 
برنامه ریزی شده بود که تا ابتدای اسفند، ٩۱ درصد 
از این برنامه تولید محقق شد. در ادامه گفت وگویی 
با شهریار طهماسبی، معاون مهندسی پارس خودرو 
درب��اره وضعی��ت تولید محصوالت این خودروس��از 

داشتیم که می خوانید.
نخس�ت�بفرمایي�د�تي�راژ�تولي�د�کوئيک�آر���

برای�س�ال��۹۹چق�در�بود؟�چه�آپش�ن�هایی�به�
ویژگی�ه�ای�قبل�ی�ای�ن�خ�ودرو�اضافه�ش�ده�

است؟�
سال ٩٩ تولید ۶٧ هزار دستگاه از انواع محصوالت 
کوئیک )کوئیک معمولی، کوئیک اتوماتیک و کوئیک

R ( برنامه ریزی ش��ده بود که تا ابتدای اس��فند، ٩۱ 
درصد از این برنامه تولید محقق شده است.

کوئی��ک R با تغیی��ر رنگ بخش های��ی از بدنه و 
تزئین��ات خارجی خ��ودرو و همچنی��ن تغییر رنگ 

قطع��ات پلیم��ری داخل��ی نظیر 
کنسول و داش��بورد، دستگیره ها 
و ... معرفی شد. در ادامه کوئیک 
R پالس با آپش��ن های متعدد و 
به روز مثل سیستم چندرسانه ای، 
رینگ های  چرم��ی،  صندلیهای 
دورنگ، کف پوشهای سه بعدی و 
... تولید و عرضه ش��د. همچنین 
در پاس��خ ب��ه نی��از مش��تریان 
پ��الس   R کوئی��ک  محص��ول 
اتوماتیک با تجهیز به سیس��تم 
انتقال قدرت CVT تولید شده 

است.
چن�د�درص�د�از�قطع�ات���

این�خودرو�داخلی�س�ازی�ش�ده�و�چه�قطعاتی�
از�خارج�تامين�می�شود؟

 R بخش اعظم قطعات محصوالت خانواده کوئیک
و Rپالس و Rپالس اتوماتیک ساخت داخل شده اند 

و برنامه های تعمیق داخلی سازی دراین باره از سوی 
ش��رکت های سازه گس��تر و مگاموتور در حال انجام 

است.
در�ای�ن�پ�روژه�چن�د�قطعه�س�از�داخل�ی�با���

پارس�خودرو�همکاری�دارند؟

پارس�خودرو،�پيشرو�در�کيفيت

آديت های روزانه و هفتگی
با متد خودروسازی معتبرجهان
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در مجموع بیش از ۵۰۰ قطعه ساز در این محصول 
همکاری دارند و بیش از ۵۵ سازنده، قطعات خاص 
آن را تامی��ن می کنن��د. در فرآین��د تولی��د خودرو 
کوئی��ک بیش از ٩۰۰ قطعه و حدود ۱٩۰ س��ازنده 

و تامین کننده قطعات موردنیاز را تامین می کنند.
این�خ�ودرو�چه�تع�داد�از�اس�تانداردهای���

هشتادوپنج�گانه�را�پاس�می�کند؟
ای��ن محص��ول تم��ام اس��تانداردهایی الزامی را 
داراس��ت. البت��ه بعض��ی از م��وارد اس��تانداردهای 
هشتادوپنج گانه، مانند سیستم نشانگر تعویض دنده، 
سیستم اندازه گیری فشار باد تایرها، سیستم هشدار 
سرقت، چراغ اتوماتیک، چراغ رانندگی در روز الزامی 
نیس��تند که در محصوالت بعدی این خانواده اضافه 

میشوند.
آی�ا�این�خ�ودرو�ب�ه�بازارهای�کش�ورهای���

همسایه�نيز�صادر�می�شود�و�ارزآوری�آن�چقدر�
است؟

ب��رای صادرات  این محصول در س��ال ٩٩ اقدامی 
نش��ده اس��ت اما بازاره��ای لبنان، س��وریه، عراق و 
الجزای��ر به  عن��وان بازارهای هدف س��ال ۱۴۰۰ در 
دس��تورکار قرار دارد. درحال حاضر به دلیل نداشتن 
صادرات امکان محاس��به ارزآوری وجود ندارد اما با 
افزایش تولی��د و کیفیت محصوالت بازارهای خوبی 

برای صادرات به دست خواهیم آورد.
ب�رای��� پارس�خ�ودرو� توس�عه�ای� برنام�ه�

محصوالت�توليدی�خود�چيست؟
پارس خودرو در هماهنگی کامل با برنامه توس��عه 
محصول گروه س��ایپا، حرکت مداوم و روبه جلو دارد. 
امیدواریم س��ال آین��ده محصوالت جدی��د خانواده 
کوئیک با ظاه��ری کاماًل متفاوت و به روز به س��بد 
محص��والت گ��روه اضافه ش��ود. همچنین محصول 
س��اینا SR هم از ابتدای س��ال ۱۴۰۰ به بازار ارائه 
خواهد شد. اخذ ۴ ستاره کیفی در جدول رده بندی 
س��ازمان بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران که 
ماحصل ارتقا س��تاره های کیفی محصول و شاخص 
ترکیبی نمره ارزش��یابی محصول آم��اده تحویل در 
شرکت خودروساز و ش��اخص IQS )تعداد ایرادات 
اظهارشده از سوی مشتریان در ٣ ماه نخست پس از 

تحویل خودرو، در نظرسنجی تلفنی( است.
گفتنی اس��ت تحقق همزمان شاخص های مذکور، 
مستلزم برنامه ریزی مدون و همکاری تمام حوزه های 

ذیربط اس��ت که از سال ٩٩ آغاز و در حال پیگیری 
هستیم.

قيم�ت��� م�دل� ای�ن� مزیت�ه�ای� از� یک�ی�
چ�ه� ب�ا� پارس�خ�ودرو� اس�ت.� آن� تمام�ش�ده�
تمهيداتی�توانس�ت�ارزان�ترین�خودرو�اتومات�

را�در�کشور�توليد�کند؟
گروه خودروس��ازی سایپا و ش��رکت پارس خودرو 

برای کاهش قیمت تمام ش��ده محصول راهکارهای 
مختلفی را دنبال می کنن��د. مهم ترین اقداماتی که 
منجر به ای��ن موفقیت و تولی��د ارزان ترین خودرو 
اتومات در کش��ور شده اس��ت عبارت اند از استفاده 
از پلتفرم مش��ترک ٢۰۰ X برای تولید محصوالت 
متن��وع در تی��راژ ب��اال، افزایش حداکثری س��طح 
داخلی س��ازی، طراحی محصوالت با رویکرد کنترل 
قیم��ت و طراح��ی فرآیندهای تولیدی ب��ا رویکرد 

حداکثر بهره وری و حداقل هزینه. 
دارا بودن پلتفرم مشترک با سایر خودروها ازجمله 
تیبا و ساینا و همچنین مش��ترک بودن بسیاری از 
قطعات با خودروهای ذکرش��ده به انضمام بهره وری 
از مزایای تولید در مقیاس انبوه، بهای تمام شده این 

محصول را بهینه کرده است.

اقدام�ات�وی�ژه�کيفی�برای�بهب�ود�فرآیند���
توليد�در�محصول�کوئيک��Rچيست؟

ازجمل��ه اقدامات��ی ک��ه در راس��تای بهب��ود در 
فرآینده��ای کیفی محصول کوئیک R پارس خودرو 
انجام ش��ده اس��ت می توان به انجام آدیتهای روزانه 
و هفتگ��ی با متد خودروس��ازی معتبر جهان مانند 
آدیت س��کتوریال )پایش ای��رادات ایمنی برخورد و 
تماس بین قطعات(، اجرای سیستم پایش فرآیند و 
محصول، تجهیز خطوط بدنه سازی، رنگ و مونتاژ به 
ابزارهای مدرن اندازه گیری و کنترل و ... اشاره کرد.

باتوج�ه�ب�ه�س�ابقه�هم�کاری�ب�ا�ش�رکت���
خودروس�ازی�معتب�ر�رن�و/�نيس�ان؛�تفاوتی�در�
دی�دگاه�مش�تریان�درب�اره�کيفي�ت�محصول�
کوئي�ک�����(Q۲00)�در�مقایس�ه�ب�ا�محصوالت�

سال�های�گذشته�مشاهده�می�شود؟
ش��عار کیفی »پارس خودرو، پیش��رو در کیفیت« 
اس��ت و در همین راستا با در نظر گرفتن تجهیزات، 
نی��روی انس��انی، دانش فنی موج��ود و قابلیت های 
باالی ش��رکت در بهبود فرآینده��ای تولید، اجرای 
اقدامات اصالح��ی منظم، رفع ای��رادات در حداقل 
زمان ممکن به صورت ریشه ای و اجرای فرآیند های 
حفاظت از مش��تری با هدف جلوگیری از عبور ایراد 
و بروز مجدد آن با همکاری فرآیندهای مهندس��ی 
و ش��بکه تامین و بهبود فرآیند شبکه خدمات پس 
از فروش و کاهش مراجعه مش��تری به نمایندگی ها 
ب��رای رفع عیوب کیفی احتمالی و بهبود ش��اخص 
IQS و ... اهداف کیفی ب��ا همان دیدگاه قبلی )که 
درباره محصوالت با برندهای خارجی وجود داشت( 
در محص��ول کوئیک R نیز طرح ری��زی و پیگیری 
می ش��ود تا همواره ش��عار »پارس خودرو، پیشرو در 

کیفیت« نهادینه و عملیاتی شود.
با رویکرد حمایتی سیدجواد سلیمانی مدیرعامل 
گروه خودرو سازی سایپا و مصطفی مدبر، مدیرعامل 
پارس خ��ودرو درباره فعالیت های توس��عه محصول، 
ب��ه زودی محص��والت متناس��ب با س��الیق و نیاز 

مشتریان به بازار ارائه خواهد شد.

parskhodro.ir :وب سایت
info@parskhodro.ir :ایمیل

تلفن: ۰٢۱-۴۴۵۰۴۰٨٩
فکس: ۴۴۵۱٢۶۰۰

آدرس: کیلومتر ٩ جاده مخصوص
 کرج، شرکت پارس خودرو

ب��ه زودی محص��والت متناس��ب با س��الیق و نیاز 
مشتریان به بازار ارائه خواهد شد.

R
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مشاغل خدماتی بیشترين آسیب را ديدند

بررسی وضعیت تولید در حوزه های مختلف نشان 
می دهد تجربه ٢ س��ال رشد اقتصادی منفی متاثر 
از ش��وک های خارجی و نبود مدیریت صحیح این 
ش��وک ها در س��ال های ۱٣٩٧ و ۱٣٩٨ سبب شد 
اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱٣٩۶ 
کوچک تر شود.  با این حال بروز نشانه هایی از رشد 
اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱٣٩٨ نشان 
از تخلیه اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور داشت، اما با 
شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ۱٣٩٨ اقتصاد 
کش��ور متحمل شوک جدیدی ش��د. بر این اساس 
صن��دوق بین المللی پول و بان��ک جهانی با تعدیل 
پیش بین��ی خ��ود از اقتصاد ایران، رش��د اقتصادی 
کشور در سال ۱٣٩٩ را به ترتیب منفی ۴.۵ و ۵.۵ 

درصد برآورد کرده اند.
ضمن اینکه براس��اس اعالم مرکز آمار ایران رشد 
بیشتر زیربخش های خدمات در ۶ ماه نخست سال 
۱٣٩٩ متاثر از ش��یوع ویروس کرونا منفی ش��ده 
است. با این حال به نظر می رسد نهادهای بین المللی 
در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی 

اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده اند.
ماندگاری ویروس تاجدار رکود را در اقتصاد ایران 
پایدار کرد و ش��یوع این ویروس به مهم ترین عامل 
اثرگذار بر اقتصاد س��ال ۱٣٩٩ بدل شد. اما اعمال 
تحریم ه��ا عمدتا بخش نف��ت و صنایع بزرگ مثل 
خودروس��ازی را متاثر س��اخت و در مقابل ش��یوع 
وی��روس کرونا برخ��الف تحریم ها، ب��ر بخش های 

خدمات��ی و صنایع کوچک اثر گذاش��ت. همچنین 
نتای��ج بررس��ی ها نش��ان می ده��د باوج��ود تاثیر 
قابل توجه ش��یوع ویروس کرونا بر بخش خدمات، 
کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل 
شد. به طور کلی، باتوجه به عملکرد ۶ ماه اول اقتصاد 
و پیش بینی عملکرد آن تا پایان س��ال، رشد بخش 
خدمات در س��ال ۱٣٩٩ صفر درصد برآورد ش��د. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چشم انداز 
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد حتی 
با ت��داوم تحریم ها به دلیل روندهای مثبت ش��کل 
گرفته در س��ال ۱٣٩٩ در بخش های صنعت، نفت 
و ساختمان رش��د اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ 
مثبت خواهد بود؛ به ویژه آنکه با چش��م انداز مثبت 
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نسبت به واکسیناس��یون به نظر می رسد اثر شوک 
کرونا بر کس��ب وکارها و به طورکلی بخش خدمات 

در سال بعد به اندازه امسال نباشد.
نمایی�از�بخش�های�مختلف�اقتصاد��

نتایج بررس��ی ها در بخش کش��اورزی نشان داد 
تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده های 
دام��ی منجر به س��رکوب قیمتی ای��ن محصوالت 
به هم��راه گندم به عنوان کاالی جانش��ین ش��د و 
انگیزه پایین کاش��ت این محص��والت به ویژه گندم 
به دلیل پایین بودن نرخ تضمینی، منجر به کاهش 
قابل توجه تولید این محصول اس��تراتژیک شد، این 
در حالی اس��ت که با در نظر گرفتن پیش بینی های 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��رای تولید اقالم مختلف 
محصوالت کش��اورزی، رش��د بخش کشاورزی در 
سال ۱٣٩٩ حدود ۱.٢ درصد پیش بینی شده بود.

در ح��وزه تولی��د نف��ت باوجود رش��د منفی ۱۴ 
درصدی این بخش در ٣ ماه نخس��ت سال ۱٣٩٩ 
تحت تاثی��ر اعمال تحریم های امری��کا، پیش بینی 
می شد با تخلیه کامل اثر تحریم ها، رشد این بخش 
در ادامه س��ال ۱٣٩٩ از دامنه منفی خارج ش��ده 
و رش��د کل س��ال این بخش به منف��ی ۱.۶ درصد 
برسد، اما ش��یوع کرونا در تمام کشورهای جهان و 
تعطیلی و قرنطینه منجر به کاهش تولید شد و در 
نهایت تقاضای خرید نف��ت را کاهش داد. به دنبال 
این روند با کاهش نرخ جهانی نفت مواجه ش��دیم 
که در کنار ت��داوم تحریم، تولید نفت ایران پرونده 
سال ۱٣٩٩ را با ش��رایط چندان مساعدی نبست. 
در بخش صنعت اما ش��رایط کم��ی متفاوت به نظر 
می رس��د. نتایج بررسی ها نش��ان می دهد در ۶ ماه 
نخس��ت س��ال ۱٣٩٩ عمده زیربخش های صنعت 
رش��د مثبت داشته اند. با این حال با شیوع ویروس 
کرونا برخی صنایع مانند صنایع منسوجات و کک و 
پاالیش با رشد منفی همراه شده که می تواند متاثر 

از شیوع این ویروس باشد. 
بر این اس��اس رش��د ۴.۶ بخش صنعت در سال 
۱٣٩٩ پیش بینی می ش��د که باید منتظر آمارهای 
مرکز آمار و بانک مرکزی برای پایان س��ال ۱٣٩٩ 
باش��یم. با این حال ش��اخص موجودی مواد اولیه 
نشان دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت 
به ماه قبل از آن در تمامی ماه های نیمه اول س��ال 
۱٣٩٩ است که این موضوع سیگنالی نگران کننده 
در زمین��ه تامین م��واد اولیه صنعت داش��ت و در 
صورت تداوم می توانست رشد پیش بینی شده این 
بخش را م��ورد تهدید جدی ق��رار دهد. همچنین 
ش��واهد موجود از پروانه های ساختمانی صادره در 
نیمه دوم سال ۱٣٩٨ و برخی شاخص های مرتبط 
ب��ا تولید و فروش نهاده ها و مصالح س��اختمانی در 
نیمه اول س��ال ۱٣٩٩ نش��ان دهنده رشد منفی و 
قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ساختمان است 

و بر این اس��اس رشد این بخش منفی ۶.۱۴ درصد 
پیش بینی ش��ده اس��ت. اینکه چ��را باوجود صرفه 
اقتصادی آمار پروانه های س��اختمانی نشان از رکود 
این بخش دارد، می تواند ناش��ی از جذابیت س��ایر 
دارایی ها )طال، دالر، سهام و...( و همچنین افزایش 
شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست 
سال ۱٣٩٩ باشد. با در نظر گرفتن تحلیل های ارائه 
ش��ده، انتظار می رفت پس از تجربه ٢ س��ال رشد 
اقتصادی منفی، رش��د اقتصادی در سال ۱٣٩٩ از 

دامنه منفی خارج شود.
ب��ا این حال ماندگاری ویروس تاجدار مس��ئله را 
س��خت کرد و رک��ود را ماندگار. تا آنجا که ش��یوع 

وی��روس کرونا به مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد 
س��ال ۱٣٩٩ بدل ش��د. بزرگ ترین ویژگی شیوع 
این ویروس اثرگذاری بس��یار متفاوت آن نسبت به 
اعمال تحریم ها بود. در واقع در حالی که تحریم ها 
عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی 
را متاثر ساخته بود، ش��یوع ویروس کرونا برخالف 
تحریم ه��ا، عمدتا بر بخش ه��ای خدماتی و صنایع 

کوچک اثر گذاشت.
 کارشناس��ان پیش بینی می کردند، در نیمه دوم 
سال ۱٣٩٩ باتوجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت 
به نرخ ارز، جذابیت س��ایر بازارهای دارایی همچون 
گذشته نباشد. این گروه امیدوار بودند این موضوع 
به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد 
برآورد ش��ده در نیمه دوم س��ال را تا حدی تعدیل 

کند.
 هرچند انتظار نمی رود در نتیجه ش��یوع ویروس 
کرون��ا ارزش اف��زوده اقتصاد کاه��ش قابل توجهی 
داشته باشد، اما به نظر می رسد باتوجه به سهم زیاد 
بخش های خدماتی در اش��تغال کشور، آثار رفاهی 

آن بسیار قابل توجه باشد.
در نهای��ت نتای��ج بررس��ی ها نش��ان می ده��د 
باوج��ود تاثیر قابل توجه ش��یوع وی��روس کرونا بر 
بخ��ش خدمات، کاه��ش درآمد اصن��اف به میزان 

قابل توجه��ی تعدیل ش��د. به طور کل��ی، باتوجه به 
عملک��رد ۶ ماه اول اقتصاد و پیش بینی عملکرد آن 
تا پایان س��ال، رشد بخش خدمات در سال ۱٣٩٩ 

صفر درصد برآورد شد.
چشم�انداز�رشد�اقتصادی�سال���1400

گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س درب��اره 
چش��م انداز رش��د اقتصادی در س��ال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد حتی با ت��داوم تحریم ها به دلیل روندهای 
مثبت شکل گرفته در س��ال ۱٣٩٩ در بخش های 
صنعت، نفت و س��اختمان رش��د اقتصادی کش��ور 
در س��ال ۱۴۰۰ مثبت خواهد ب��ود؛ به ویژه آنکه با 
چش��م انداز مثبت نس��بت به واکسیناسیون به نظر 
می رسد اثر شوک کرونا بر کسب وکارها و به طورکلی 
بخش خدمات در س��ال بعد به اندازه امسال نباشد. 
با این حال رش��د ص��ادرات نفت و رش��د مقداری 
تولیدات صنایع بزرگ ناش��ی از ظرفیت های خالی 
موج��ود در این صنایع، می تواند رش��د اقتصادی را 
به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما به دلیل عدم 
تاثیرگذاری جدی بر اش��تغال، وضعیت معیش��تی 
خانوارها ب��ه احتمال زیاد تغیی��ر چندانی نخواهد 

داشت.
در صورت��ی که محیط اقتصاد کالن در ش��رایط 
بالتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات 
محیط بین الملل��ی قرار گیرد، این موضوع می تواند 
روندهای مثبت فوق را تخریب کرده و حتی رش��د 
اقتص��ادی را نزدیک صفر و حت��ی در دامنه منفی 
قرار دهد. باتوجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری 
در س��ال های اخی��ر و حت��ی برآورد رش��د منفی 
موجودی سرمایه در سال ۱٣٩٨ مطمئنا مهم ترین 
اولوی��ت اقتص��اد ای��ران در س��ال ۱۴۰۰ افزایش 

پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است.
سخن�پایانی...���

براس��اس اع��الم بانک  مرک��زی درآم��د ملی در 
س��ال های ۱٣٩٧ و ۱٣٩٨ کاهش��ی ۵.٨ درصدی 
داش��ته که ب��ا لحاظ رش��د جمعیت ای��ن موضوع 
به معنای کاهش حدود ۱۶ درصدی درآمد س��رانه 
س��ال ۱٣٩٨ نسبت به سال ۱٣٩۶ است. همچنین 
برآورده��ای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان داد 
درآمد ملی س��رانه در سال ۱٣٩٩ نیز کاهشی ٢.۱ 
درصدی داش��ت؛ به طور کلی درآمد سرانه کشور از 
سال ۱٣٩۰ تا ۱٣٩٩ کاهشی ٣۴ درصدی را تجربه 
کرد. درواقع می توان گفت درآمد س��رانه کشور در 
س��ال ۱٣٩٩ حدود دوس��وم )۶۶ درص��د( درآمد 
س��رانه س��ال ۱٣٩۰ بود. و در نهایت اینکه باتوجه 
به رش��دهای منفی س��رمایه گذاری در س��ال های 
اخیر و حتی برآورد رش��د منفی موجودی سرمایه 
در س��ال ۱٣٩٨ مطمئنا مهم تری��ن اولویت اقتصاد 
ایران در س��ال ۱۴۰۰ افزای��ش پیش بینی پذیری و 

ثبات اقتصاد است.

گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس درباره چشم انداز 
رشد اقتصادى در سال 

1400 نشان مى دهد حتى 
با تداوم تحريم ها به دليل 

روندهاى مثبت شكل گرفته 
در سال 1399 در بخش هاى 
صنعت، نفت و ساختمان رشد 

اقتصادى كشور در سال 
1400 مثبت خواهد بود
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در�گفت�وگو�با�نائب�رئيس�اتحادیه�طال�و�جواهر�تهران�بررسی�شد؛

چشم انداز بازار طال در 1400
بازار جهان��ی طال یکی از حوزه هایی اس��ت که در 
بحران های سیاسی، اجتماعی و امنیتی جهان نه تنها 
دچار آس��یب و تخریب نمی شود بلکه شاهد رونق آن 
نیز هس��تیم. از روزی هم ک��ه ویروس کرونا جهان را 
درگیر خود ک��رد، رکود به ج��ان ابراقتصادهای دنیا 
افت��اد و طبیعت��اً پول  ملی هر یک از این کش��ورها با 
بحران کاهش ش��دید ارزش مواجه شد. اما شرایط در 
بازار طال کاماًل متفاوت بود چراکه قیمت هر اونس از 
این فلز گرانبها همزمان با تشدید بحران کرونا افزایش 
می یافت و انگار هیچ عاملی نمی توانس��ت جلوی این 
رون��د را بگیرد. این وضعیت ت��ا جایی ادامه یافت که 
حت��ی رکورد اعجاب آور هر اونس طال به قیمت بیش 
از دو هزار دالر نیز رس��ید و همگان را انگشت به دهان 
ک��رد. اما روند صعودی نرخ طال همزمان با اعالم خبر 
تولید واکس��ن کرونا متوقف شد و به طرز معناداری، 
مسیری که پیموده بود را بار دیگر تا کانال ۱٧۰۰دالر 
بازگش��ت. کارشناس��ان معتقدند هرچه ب��ه روزهای 
پایانی کرونا نزدیک ش��ویم این فلز محبوب و کمیاب 
نی��ز ارزش خود را بیش ازپیش از دس��ت خواهد داد 
و در عوض س��رمایه افراد به س��مت بازارهای سهام و 

بخش های تولیدی خواهد رفت.
نش��انه های این وضعیت در کش��ور ما نیز مش��هود 
است؛ چراکه در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت 
طال و س��که در ب��ازار ته��ران بوده ای��م، به نحوی که 
بسیاری در پی فروش اندوخته طالی خود در منازل 
برآمده ان��د. اما اقتصاد ایران از ش��اخص های دیگری 
نی��ز پیروی می کند که آن را بین س��ایر کش��ورهای 
جهان یگانه کرده است. قیمت طال نیز از همین الگو 
پی��روی می کند، از همین رو بس��یاری از فعاالن بازار 
بر غیرقابل پیش بینی بودن بازار طال در س��ال ۱۴۰۰ 

تاکید می کنند.
برای پیدا کردن درک درستی از وضعیت بازار طال 
در کش��ورمان ن��زد محمد کش��تی آرای، نائب رئیس 
اتحادی��ه طال و جواهر تهران رفته و نظر او را پیرامون 
چش��م انداز بازار طال در س��ال ۱۴۰۰ جویا شدیم. در 

ادامه این گفتگو را می خوانید.
چش�م�انداز�بازار�طال�در�سال�1400را�چطور���

می�بينيد؟
متغیرهای زیادی وجود دارد که می تواند شرایط را 
دگرگون کند، برای مثال کسی فکرش را هم نمی کرد 
ک��ه ویروس کرون��ا بتواند جهان را وارد یک ش��وک 

اقتصادی کند.
البته همزمان با ش��روع واکسیناسیون در بسیاری 

از کش��ورها، وضعیت اقتصادی جهان نیز بهتر ش��ده 
و طبیعت��اً چش��م انداز بهتری را پی��ش روی فعاالن 

اقتصادی در سرتاسر دنیا ترسیم کرده است.
اما کرونا باعث ش��ده بود قیمت ط��ال در بازارهای 
جهانی و محلی به ش��دت افزای��ش یابد و حتی نرخ 
ه��ر اونس طال از مرز  ٢ هزار دالر هم عبور کرد. این 

بهبود چه تاثیری روی بازار طال خواهد داشت؟
بل��ه کاماًل درس��ت اس��ت! قیمت ها ب��ه دلیل افت 
ش��اخص های اقتصادی به طرز بی س��ابقه ای افزایش 
یافت ک��ه این امر مبّین تقاض��ای بیش ازحد معمول 

نیز هست.
بااین�وج�ود�بای�د�منتظر�ارزان�تر�ش�دن�طال���

باشيم؟
بله این طور به نظر می رس��د، اگر اتفاق غیرمنتظره 
دیگ��ری رخ نده��د س��رمایه ها به س��مت صنایع و 
تولی��دات خواهد رفت و طبیعت��اً همان طور که گفته 
شد خریداران طال به شدت کاهش می یابند که نتیجه 
این اتفاقات چیزی ج��ز کاهش قیمت اونس طال در 

بازارهای جهانی نخواهد بود.
آی�ا�ای�ن�کاه�ش�قيم�ت�را�در�ب�ازار�طالی���

ایران�هم�شاهد�خواهيم�بود؟
بله قطعاً! هرگاه قیمت ها در بازار جهانی، دستخوش 
نوسان می شود بازارهای داخلی نیز از آن الگو تبعیت 
ک��رده و با توجه به مس��یر حرکتی قیم��ت جهانی، 
افزایش یا کاهش می یابد. البت��ه فاکتورهای دیگری 
هم در اقتصاد ایران تاثیرگذار است که بازار طال را نیز 
ش��امل می ش��ود. در مقاطعی دیده شده که قیمت ها 
بیش از آنکه تحت تاثیر نرخ جهانی باش��ند از س��ایر 
رویدادهای سیاس��ی و اجتماعی کش��ورمان تبعیت 

می کنند.
می�توانيد�چن�د�مثال�درباره�ای�ن�فاکتورها���

ارائه�کنيد؟
اتفاق��اً یک��ی از ای��ن فاکتورها که همی��ن حاال در 
جریان است به موضوع احتمال از سرگیری مذاکرات 
هسته ای و احیای برجام مربوط می شود. می دانیم که 

اخبار مربوط به این مسئله تاثیرات بسزایی در تعیین 
نرخ طال، ارز، سکه و ... دارد.

یکی دیگر از موارد مهم، انتخابات ریاست جمهوری 
در سال ۱۴۰۰ است، از همین حاال می توان تاثیراتی 
هرچن��د اندک ولی واضح را در مواردی مانند بودجه، 

نرخ دالر و ... دید.
ام��ا مواردی هم هس��تند که آثار منف��ی بر اقتصاد 
دارن��د؛ از آن جمل��ه می توان به موض��وع FATF و 
قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی 

مشترک اشاره کرد. 
باید توجه داشت که اگر توافقاتی با غربی ها پیرامون 
برجام انجام ش��ود احتماالً به دلی��ل نپذیرفتن لوایح 
CFT و پالرمو دسترس��ی به منابع بلوکه ش��ده ایران 
در کش��ورهایی مانند کره، ژاپن، چین، امارات، ترکیه 
و ... س��خت خواهد بود. توجه داش��ته باشید که آزاد 
ش��دن این منابع و بازگرداندن آنها به کشور می تواند 
ن��رخ ارز را کاهش دهد که در ای��ن صورت بازار طال 
نی��ز تحوالت بزرگ��ی را خواهد دی��د و قیمت ها نیز 

دستخوش تغییراتی می شوند.
وضعيت�بازار�ارز�را�چطور�می�بينيد؟��

به باور من این بازار در ش��رایطی ق��رار نگرفته که 
بت��وان با اس��تناد به آن پیش بین��ی و تحلیل دقیقی 
را ارائ��ه داد. اما به طورکلی انتظ��ار می رود در صورت 
آزادسازی منابع ارزی ایران قیمت دالر نیز سیر نزولی 

در پیش بگیرد.
ب�ا�توجه�به�ش�رایط�موجود�وضعي�ت�اقتصاد���

پيش�بين�ی� چط�ور� �1400 س�ال� در� را� کش�ور�
می�کنيد؟

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن آغاز رون��د واکسیناس��یون و 
همچنی��ن احتمال احیای برجام، می ت��وان ادعا کرد 
که در س��ال آینده اقتصاد ایران روزهای بهتری را در 

مقایسه با سال ٩٩ تجربه کند.
در�نهای�ت�فکر�می�کنيد�قيمت�طال�در�س�ال���

�1400چه�وضعيتی�داشته�باشد؟
همان طور که پیش��تر نیز گفته شد به دلیل کنترل 
کرونا قیمت جهانی طال روند رو به رشد خود را ادامه 
نخواه��د داد. ام��ا در ایران با توجه به ش��رایط فعلی 
سیاس��ی و اجتماعی و چش��م انداز نسبتاً مثبت برای 
اقتص��اد، انتظار می رود قیمت طال نیز روند کاهش��ی 
را پیش روی خود ببین��د. البته بازهم تاکید می کنم 
همه ای��ن تحلیل ها در صورتی امکان پذیر اس��ت که 
اتفاقات عجیب وغریبی مانند شیوع بیماری کووید۱٩ 

رخ ندهد!
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درپایان قرن قرار داریم و سال پایانی قرن ۱۴ 
خورش��یدی با تحریم و اپیدم��ی ویروس کرونا 
در حال پایان یافتن اس��ت. صنع��ت با توجه به 
محدودیت های بین المللی و داخلی و مس��ائل و 
مشکالتی که از گذش��ته بر تولید تحمیل شده 
است امسال را با افت تیراژ تولید و بازار در بخش 
زی��ادی از صنایع به پایان رس��اند. این در حالی 
است که صنایعی مانند صنایع دارویی بهداشتی، 
ش��وینده ها، غذایی و... وضعیت به نسبت بهتر از 

سایر صنایع داشتند. 
رشد�لکه�ای�در�صنعت��

نصراله محمدحس��ین فالح، عضو هیات مدیره 
انجم��ن مدیران صنایع و کنفدراس��یون صنعت 
ایران درب��اره وضعیت صنعت در س��ال ٩٩، به  
صمت گفت: صنعت یکدس��ت نب��وده و اتفاق ها 
لکه ای رخ داده اس��ت. به ای��ن معنی که برخی 
از صنایع حت��ی در بحران ها هم وضعیت خوبی 
داش��ته درحالی که بعضی دیگر در دوره آرامش 
هم مش��کالت خود را دارند. وی افزود: امس��ال 
ش��رایط برخی صنایع نس��بت به س��ال گذشته 
تفاوتی نداش��ت. صنعت ریخته گری از آن جمله 
ب��ود. طرح هایی که به عن��وان طرح های عمرانی 
معروف و از انتش��ار اوراق بهره مند بودند، رونق 

نسبی داشتند. 
او ادامه داد: صنایعی مانند صنعت مواد غذایی 
و دارویی بهداش��تی نسبت به س��ایر صنایع هم 
وضعیت و شرایطی به مراتب بهتر از سال ۱٣٩٨ 
داش��تند. اما فراموش نکنیم ما در صنعت کشور 
همچن��ان با انقب��اض روبه رو هس��تیم. طبیعی 
است این موضوع خود را در اعداد رشد ناخالص 

داخلی که منفی شده نشان می دهد.
عض��و هیات مدی��ره انجمن مدی��ران صنایع و 
کنفدراس��یون صنعت ای��ران اظهارکرد: هر قدر 
فضا برای تولید لکه به لکه متفاوت اس��ت اما در 
ی��ک چیز ثابت ب��وده و آن این اس��ت که رفتار 
برخی نهادهای دولت��ی آزاردهنده برای صنایع 
شده است. بعضی برخوردها از تجاهل و ندانستن 
گذش��ته و قابل اغماض نیس��ت. درس��ت مانند 
مشکلی که در حس��اب های بانکی افراد به وجود 
آمده و به بهانه سرکش��ی از حس��اب ها به دنبال 

گرفتن مالیات های غیرواقعی هستند.
محمدحسین فالح در بخشی دیگر از سخنان 

خ��ود گفت: یک��ی دیگر از چالش ه��ای موجود 
صنع��ت در س��ال ۱٣٩٩ این بود ک��ه به عنوان 
مث��ال اداره مالیات ارزش افزوده از ش��رکتی که 
در س��ال ۱٣٨٩ تعطیل شده و فعالیتی نداشته، 
درخواس��ت مالیات می کند. مامور مالیات عنوان 
می کند این شرکت در این سال ٧۶ هزار تومان 
بدهی و پرونده داش��ته و بای��د مالیات می داده 
ام��ا امروز باید ۱.۵ میلی��ون تومان جریمه عدم 
پرداخت ٧۶ هزار توم��ان را بدهد. او اظهارکرد: 
دولت به دلیل مش��کالت اقتصادی خود در حال 

فشار آوردن به صنعت و تولیدکنندگان است.
ترخيص�کاال�از�گمرک�چالشی�دیگر��

عض��و هیات مدی��ره انجمن مدی��ران صنایع و 
کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه به مشکالت 
گمرکی کشور برای ترخیص کاالها اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالت امسال صنعت، ترخیص 
نش��دن مواد اولی��ه و کاالهای م��ورد نیاز تولید 
از گمرکات کش��ور بود. مدت زم��ان زیادی این 
محص��والت در گمرک ماندن��د و به تاریخ انقضا 
نزدیک ش��دند یا برخی حتی تاری��خ انقضا آنها 
هم گذشت. محمدحس��ین فالح گفت: بسیاری 
از م��واد خوراکی خراب ش��ده و مقدار زیادی از 
اموال صنعتگران به این ترتیب از بین رفت. این 
برخورد در س��ال جهش تولید واقعا جای تعجب 
دارد. ای��ن چالش ه��ا برای امس��ال در گمرکات 

کشور تجربه شد.
این مس��ئول صنعتی با اش��اره به اتفاق هایی 
که در ای��ن صنع��ت رخ داد، اظهارکرد: یکی از 
صنعتگران دارای ٣ طرح صنعتی بود که ناگزیر 
باید بخش��ی از ماشین آالت و س��خت افزارهای 
مورد نیاز خود را وارد می کرد. این تجهیزات وارد 
شد اما به مدت ۵ ماه در بنادر دپو شدند. عالوه 
ب��ر این، هزینه ه��ای جانبی انب��ارداری و کارگر 

در این بنادر هم بای��د پرداخت کند؛ آن هم در 
شرایط کرونا. محمدحس��ین فالح با بیان اینکه 
هزینه های حاش��یه ای که به صنعت و صنعتگر 
تحمیل می ش��ود زیاد است، گفت: اگر بخواهیم 
به شکل کالن به وضعیت صنعت کشور در سالی 
که گذشت اشاره کنیم، رش��د لکه ای زیاد مهم 
نیست و در کالن ش��اهد توسعه و پیشرفتی در 

صنایع داخلی نبودیم.
ماليات�و�پاداش�برای�ماليات�گيران��

این مدیر صنعتی در ادامه سخنان خود گفت: 
وضعیت به گونه ای اس��ت که ه��ر مامور مالیاتی 
بتوان��د مالیات بیش��تری از صنعتگ��ران بگیرد 
می تواند پاداش بیش��تری داش��ته باشد. چنین 
شیوه ای منجر به برخی رانت ها در اخذ مالیات و 

فشار به تولیدکننده می شود.
محمدحس��ین فالح، نرخ انرژی در کش��ور را 
یکی از مس��ائل بس��یار جدی دانس��ت و گفت: 
عن��وان می ش��ود قرار اس��ت ن��رخ ب��رق برای 
واحدهای تولیدی بدون یارانه باشد، درحالی که 
صنعت ای��ران با انرژی ارزان توانس��ته وضعیت 
فعلی را داش��ته باش��د. اگر به دنبال محک زدن 
ت��وان و صنعت داخل هس��تیم باید ن��رخ تمام 
نهاده های تولید آزاد شود در این صورت مسائل 
خیلی متفاوت می شود.عضو هیات مدیره انجمن 
مدی��ران صنای��ع و کنفدراس��یون صنعت ایران 
گفت: موضوع انرژی در کش��ور مس��ئله ای مهم 

است.
 هزین��ه ب��رق آزاد ب��رای واحده��ای صنعتی 
مسئله ای بسیار حاد بوده که سال آینده خودش 
را نش��ان می دهد. وی افزود: نیروی انس��انی از 
جمله مش��کالتی است که از س��وی دولت ها به 
صنایع تحمیل ش��ده و دولت نیروهای زیادی از 

صنعتگر طلب می کند.

صنعت�در�سالی�که�گذشت؛

مناسب اما نامطلوب
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چالش�سامانه�های�کشوری��
محمدحس��ین ف��الح در ادامه س��خنان خود 
درب��اره وضعی��ت صنع��ت در س��ال ۱٣٩٩ به 
ش��رایط سامانه ها اشاره کرد و گفت: سامانه های 
متعددی برای به اصطالح راحتی تولید راه اندازی 
شده اس��ت اما همین سامانه ها خود سدی برای 
صنعت شده اند، زیرا این سامانه ها بسامان نبوده 
و شبکه ای عمل نمی کنند. او تصریح کرد: گاهی 
داده ها بارگذاری می شوند اما نرسیده به مرحله 
آخر حذف ش��ده و مراحل باید از نو انجام شود. 
یا قرار بود با کارت ملی بدون نیاز به شناس��نامه 
امور اداری انجام ش��ود. این در حالی اس��ت که 
صنعتگر برای هر کار صنعتی باید شناس��نامه و 
کارت ملی ارائه دهد و کپی رونوش��ت برابر اصل 
٣ صفحه اول شناس��نامه خود و همسرش را نیز 
همراه داش��ته باشد.محمدحسین فالح در پایان 
گفت: این بروکراس��ی اداری تا کجا ادامه خواهد 
داش��ت، چراکه در این ش��رایط ان��رژی و زمان 
زیادی از صنعت و تولید این گونه به هدر می رود.

شرایط�ناپایدار��
آرم��ان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت ای��ران درباره وضعت صنعت در 
س��ال ٩٩ به صمت گفت: در یک نگاه به صنعت 
می توان گفت وضعیت موجود قابل قبول است اما 
مطلوب نیس��ت. اگر مشکالت فعلی مانند تورم، 
تحریم، رکورد، کرونا، بروکراسی و... نبود خیلی 

بهتر می توانست باشد.
وی اف��زود: مش��کالت این چنین��ی در محیط 
کسب وکار کش��ور سبب ش��ده مدیران بنگاه ها 

نتوانن��د به درس��تی تصمیم گی��ری کنن��د و در 
صنعت و اقتصاد اثربخش باشند.

او ادام��ه داد: ه��ر قدر تغییرات و ش��وک های 
وارد ش��ده کمت��ر باش��د، طبیع��ی اس��ت که 
وضعیت تولی��د بهتر خواهد ب��ود. او اظهارکرد: 
وقتی ش��رایط محیط کسب وکار به هر دلیلی که 
مربوط به محیط بیرونی اس��ت، شرایط پایداری 
نباشد، فعالیت ها را سخت تر می کند. در واقع تا 
تولید کنن��ده بخواهد خود را با ش��رایط موجود 
منطبق کند، دوباره تغییرات جدید اعمال شده 
و شرایط به گونه ای دیگر می شود. این ناپایداری 
وضعی��ت را پیچیده می کند ک��ه به طور معمول 
این ش��رایط در کس��ب وکار کش��ور زی��اد دیده 
می شود. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران با بیان اینکه این موضوع مسئله ای 
جدید نبوده و سال هاس��ت صنعت کشور به آن 
مبتالست، گفت: تمام این مشکالت یک سلسله 
ریزش و رویش داشتند. بعضی صنایع دچار افت 
تولید و بازار ش��دند و ب��ه ناچار تعطیل کردند و 
برخی برعکس ش��رایط کس��ب وکار و بازارشان 

رونق گرفت؛ در نتیجه رشد کردند.
او گف��ت: هر بنگاهی که توانس��ت خ��ود را با 
ش��رایط منطبق کند، رش��د داش��ت و باقی اگر 
عقبگرد نکرده باش��ند، تفاوتی نس��بت به سال 

گذشته نداشتند.
وضعيت�مناسب��

خالق��ی در بخش دیگری از س��خنان خود به 
آس��یب های محدودیت ه��ای بین المللی اش��اره 
کرد و گفت: برخی تولیدکنن��دگان تولید برای 

صادرات داشته اند اما با اعمال تحریم علیه کشور 
بازار خ��ود را از دس��ت داده و ناچار محصوالت 
را در ب��ازار داخل عرض��ه می کنند. وی در ادامه 
یادآور شد: این وضعیت س��بب شد مازاد تولید 
در ب��ازار داخ��ل داش��ته و تولیدات وی��ژه بازار 
داخل ب��ا تولیدات صادراتی وارد رقابت ش��وند. 
عض��و هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
اظهارک��رد: برخ��ی صنایع مانند نس��اجی، مواد 
غذایی، لوازم خانگی و... وضعیت بهتری داشتند 
اما برای صنعت س��اختمان امسال، سال خوبی 
نبود. به  هم��ان ترتیب، ش��رایط صنایع مرتبط 
ب��ا این صنایع هم به رونق و رکود آنها بس��تگی 
داش��ت. خالقی در پای��ان گفت: برای بررس��ی 
وضعیت صنایع کش��ور باید بررسی ها صنعت به 
صنعت باش��د. البته در کلی��ت وضعیت مطلوب 

نیست اما مناسب است.
سخن�پایانی��

بناب��ر ای��ن گزارش، صنعت کش��ور در س��ال 
۱٣٩٩ وضعیت نامناسبی نداشته اگرچه مطلوب 
نبوده اس��ت. برخی صنایع مانن��د صنایع بزرگ 
در مقایس��ه با صنایع کوچ��ک وضعیت بهتری 
داش��تند و توانس��تند از گردنه تحریم و ش��یوع 

ویروس کرونا راحت تر عبور کنند.
 فعاالن صنعتی عن��وان کردند صنایعی مانند 
دارو، آرایشی بهداش��تی و... وضعیت به نس��بت 
مطلوبی داش��تند. اپیدمی ش��دن ویروس کرونا 
تولید اقالمی مانند الکل، ماس��ک، گان پزشکی 
و... را افزایش داد، درحالی که این اقالم در س��ال 

گذشته تیراژ امسال را نداشتند.
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سیاس��ت های حاکم بر بخش معدن مسیر توسعه این 
ح��وزه را مش��خص می کند و از ای��ن رو اهمیت ویژه ای 
دارد. بهره گیری از این ظرفیت ها به منزله ارتقای تولید، 
ارزش آفرینی هرچه بیش��تر و به دنبال آن اش��تغالزایی 
است. در همین حال از آنجا که اغلب معادن در مناطق 
محروم واقع شده اند از آن به عنوان یکی از شاخصه های 
محرومیت زدای��ی ن��ام ب��رده می ش��ود. درنتیجه جذب 
سرمایه به بخش معدن ضروری به  نظر می رسد.  بنابراین 
باید با تغییر نگرش و با تکیه بر دانش روز، زمینه ارتقای 

سطح معادن را فراهم کرد. 
واگذاری�معادن�غيرفعال��

اردش��یر س��عد محمدی، معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشس��تی که 
با عنوان ارائه سیاست های معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار ش��د از برگزاری مزایده برای واگذاری 
مع��ادن غیرفع��ال از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ خبر داد 
و گف��ت: تم��ام محدوده ه��ای معدنی بلوکه ش��ده را در 
استان های مختلف شناسایی و آمار آنها به تفکیک استان 
مش��خص ش��ده است. در مرحله نخست به هیچ عنوان با 
محدوده ها و پهنه های معدنی که به افراد متعلق هستند 
و مشکالت منابع طبیعی یا محیط زیستی مانع فعالیت 
آنها شده است، کاری نداریم. بلکه محدوده و پهنه هایی 
که بلوکه هس��تند و فعالیتی ندارند را از طریق برگزاری 
مزای��ده عموم��ی واگذار کنیم. ای��ن اقدام زمینه پویایی 
و تح��رک در بخ��ش مع��ادن را فراهم کن��د. به گزارش 
صم��ت س��عد محمدی افزود: این مزای��ده قرار بود قبل 
از عی��د اجرایی ش��ود ام��ا برنامه ریزی و هماهنگی همه 
اس��تان ها برای اجرای این واگذاری به ش��کل سراسری 
زمان بر شد. عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در ش��ورای معادن اس��تان ها و درگیری این نمایندگان 
ب��رای تصوی��ب بودج��ه نی��ز اجرای این ط��رح را عقب 
انداخت. با این وجود انتظار می رود جلس��ه ای در نیمه 
دوم فروردین با حضور اعضای ش��ورای معادن اس��تان ها 
و روس��ای س��ازمان صنایع و معادن استان ها برگزار شود 
و پس از این جلسه هماهنگی، اقدامات الزم برای مزایده 
اجرایی ش��ود. وی واگذاری یاد ش��ده را اقدام مثبتی در 
حوزه معادن ارزیابی کرد و افزود: کشور ما از ظرفیت های 
ویژه معدنی برخوردار است و پویایی این بخش ضروری 
به  نظر می رس��د. بنابراین بلوکه ماندن این ظرفیت های 
معدنی اشتباه و خالف اهداف توسعه ای در حوزه معدن 
است. در همین حال معادن طبقه های ۱ و ٢ هم براساس 

مصوبه شورای  عالی معادن آزاد می شوند.

ماشين�آالت�وارداتی�ترخيص�می�شود��
س��عد محمدی در ادام��ه ب��ه موض��وع ماش��ین آالت 
معدن��ی دپوش��ده در گمرک اش��اره کرد و اف��زود: این 
ماش��ین آالت از قبل در گمرک دپو ش��ده اند و تاکنون 
به دلیل مش��کالت ارزی اجازه ترخیص نیافته اند. حال 
مقرر شده ماشین آالتی که ثبت سفارش قدیمی دارند، 
به ش��رط آنکه ارز مورد نیاز از س��وی واردکننده تامین 
شود و نمونه مشابه ساخت داخل نداشته باشند، مجوز 
ترخیص دریافت می کنند. وی افزود: ما ناچاریم تولیدات 
معدنی خود را افزایش دهیم. بدون تردید بهره گیری از 
فناوری نوین و ماش��ین آالت جدید معدنی ما را در این 
مس��یر کمک می کند. در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد هدف گذاری ش��ده اس��ت. تولید این حجم از 
فوالد به ۱۶۰ میلیون تن س��نگ آهن نیاز دارد. این در 
حالی است که پیش بینی می شود میزان تولید سنگ آهن 
کش��ور تا پایان امس��ال به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد. 
بنابراین تحقق هدف فوالدی یاد شده مستلزم رشد ۶۰ 
درصدی استخراج از ذخایر سنگ آهن کشور است. بدون 
تردید تحقق این هدف نیازمند تجهیزات است. البته  به 
تجهیزاتی که امکان ساخت در داخل کشور دارند، اجازه 
واردات نمی دهی��م. وی در ادام��ه اف��زود: در همین حال 
انتظار داریم آمار تولید در حوزه معدن در  س��ال جاری 

و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد.
نگاهی�به�کارنامه�معادن��

درحال حاضر ۶٢۵٩ پروانه معدنی فعال در کشور وجود 
دارد. مع��ادن غیر فعال کش��ور برابر ٣٩٩۰ مورد برآورد 
ش��ده اند. البته منظور معادن متروکه نیس��ت بلکه آمار 
معادنی که به دالیل محیط زیس��تی یا ش��رایط فنی و 
نبود بازار فروش درحال حاضر فعال نیس��تند نیز در این 
رده قرار دارند. ۱۰٩٧ مجوز برداشت در این حوزه صادر 
ش��ده اس��ت. معادن بالمعارض ٢٣۴٨ مورد هستند که 
فعال نیس��تند و متروکه محس��وب می شوند. مقرر شده 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
دالیل متروکه بودن این معادن را شناسایی و برای رفع 
آن برنامه ریزی کند.تعداد پروانه هایی که در سال جاری و 
تا پایان شهریور برای بهره برداری از ظرفیت های معدنی 
صادر شده برابر ٣۰٩ مورد است. همچنین امیدواریم تا 
پایان سال در بخش معدن شاهد افزایش تولید باشیم. 

لزوم�بازنگری�در�سياست�ها��
وی همچنین افزود: توس��عه در بخش معدن نیازمند 
بازنگری در سیاس��ت ها و رفتارهای معدنی اس��ت تا در 
آینده نزدیک شاهد رشد و پویایی در بخش معدن باشیم. 

س��عدمحمدی افزود: همان طور که پیش تر هم اشاره 
شد برای تحقق اهداف توسعه ای در صنعت فوالد نیازمند 
اس��تخراج س��االنه ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم. 
استخراج این حجم از سنگ آهن نیازمند تجهیزات نوین 
و طراحی جدید است. بدین ترتیب، نیازمند سیستم های 
نرم اف��زاری جدی��د در بخ��ش معدن هس��تیم تا فرآیند 
تولی��د خ��ود را با فناوری ه��ای روز دنیا هماهنگ کنیم. 
خوشبختانه متخصصان این امر در کشور وجود دارند و 
باید با آموزش مس��تمر، این هدف محقق ش��ود. استفاده 
از تجهیزات به روز دنیا به عنوان سخت افزار فعالیت های 
معدنی در کنار نرم افزارهای یاد شده به توسعه این بخش 
منجر خواهد شد. بدون تردید بهره گیری از پارامترهای 
پیش گفت��ه زمین��ه کاهش هزینه فعالیت های معدنی را 
فراه��م می کن��د. وی افزود: تقریبا نیم��ی از تولید مواد 
معدنی کش��ور به بخش مصالح س��اختمانی تعلق دارد. با 
این وجود چنانچه بخواهیم نقش معدن در اقتصاد کشور 
پررنگ ش��ود باید برای افزایش تولید فلزات برنامه ریزی 
کنیم. خوش��بختانه در حوزه مس ظرفیت س��ازی الزم 
انجام ش��ده اس��ت. ما نیازمند تراک های باالتر ۱٣۶ تن 
هستیم که درحال حاضر در کشور استفاده می شود. ورود 
تراک ه��ای ٢۴۰ ت��ن نیازمند تغیی��ر در طراحی معدن 
و مراح��ل فرآوری اس��ت. اما درنهایت هزینه های تولید 
کاهش خواهد یافت. در ادامه می توان از محل سود بیشتر 
حاصل ش��ده برای توسعه برنامه ریزی کرد. شرکت ملی 
صنایع مس ایران درحال حاضر قادر اس��ت بیش از۴۵۰ 
هزار تن ظرفیت ذوب ایجاد کند. تحقق این ظرفیت به 
کنس��انتره نیاز دارد و باید برداش��ت از ذخایر مس کشور 
ارتقا یابد. این شرایط در بخش سرب و روی نیز جریان 
دارد. با توجه به رشد تولید هر روزه صنعت خودروسازی، 
نیاز روز افزونی به س��رب برای مصرف در باتری خودرو 
احس��اس می ش��ود. درنتیجه ارتقای تولیدات معدنی و 
تکمیلی زنجیره ارزش ضروری اس��ت. در ادامه باید به 
تنش های موجود در بازار برای برخی محصوالت خاص 
اشاره کرد. در مواردی مشاهده می کنیم که میزان تقاضا 
برای خرید یک محصول بیش از عرضه آن اس��ت. باید 
تولی��د را به گون��ه ای تنظیم کنیم که نیاز صنایع داخلی 
تامی��ن و در همی��ن حال بازار صادراتی نیز حفظ ش��ود. 
توج��ه ب��ه این نکته ضروری به نظر می رس��د صادرات به 
منزل��ه ارزآوری اس��ت. در همی��ن حال ف��روش در بازار 
جهان��ی ب��ه منزله ت��الش تولیدکنندگان ب��رای ارتقای 
کیفیت محصوالت اس��ت. بنابراین حفظ بازار صادراتی 

ضروری است. 

رشد تولید معدنی نیازمند بازنگری
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داستان تاسیس ذوب آهن اصفهان 
به روايت رضا نیازمند

دولت ایران، قبل از جنگ بین الملل دوم با آلمان ها 
قرار گذاشت که یک کارخانه ۱۵ هزار تنی ذوب آهن 
در ایران بس��ازند. آلمان ها س��اختمان هایی در کرج 
احداث کردند ولی جنگ بین الملل دوم آغاز ش��د و 
انگلیس ها ماشین آالت و وسایل کارخانه ذوب آهن را 
در راه ) دری��ای مدیترانه(، مصادره کردند و به مصر 

بردند و نگذاشتند آن کارخانه ساخته شود.
 در دهه ۱٣۰۰، مهندس شریف امامی وزیر صنایع 
و معادن ش��د و با آلمان ها مذاکراتی کرد و قرار شد 
قرارداد س��اخت یک کارخانه بزرگ ت��ر ذوب آهن را 
امضا کنند. کارشناسان آلمانی آمدند. شریف امامی 
به عده ای از جمله من ماموریت داد با آنها مذاکره و 
قرارداد را آماده کنیم، مدتی طول کش��ید تا قرارداد 

آماده شد.
 قرار ش��د که روز بعد س��اعت ٩ به دفتر وزیر در 
وزارت اقتصاد بیایند. عکاس ها هم بیایند که عکس 
بگیرند و ش��ریف امامی قرارداد را رس��ماً امضا کند. 

فردا همه آماده بودند ولی آلمان ها نیامدند. 
شریف امامی گفت تلفن کنید هتل هیلتون ببینید 
کارشناسان کجا هستند. هتل گفت دیشب آلمان ها 
ل��وازم خود را جمع کردند حس��اب هتل را دادند و 

رفتند! به هر صورت قرارداد امضا نشد.
بعد فهمیدیم که از دفتر رئیس جمهوری آلمان به 
آنها تلفنی دستور داده اند که قرارداد را امضاء نکنید 
و چندی بعد معلوم شد که رئیس جمهوری آمریکا به 
رئیس جمهوری آلمان گفته کارشناسان شما رفته اند 
ایران، قرارداد تاس��یس ذوب آهن را امضاء کنند! اگر 
قرارداد را امضاء کنند ما آهن های تولیدی مان را که 
در ش��یکاگو درس��ت می کنیم نمی توانیم بفروشیم. 
دس��تور بدهید کارشناس��ان برگردند. به این ترتیب 

آنها هم برگشتند و رفتند! 
این موضوع ش��ده بود یک عقده برای ما در وزارت 
صنایع تا این که ب��ه دالیلی روس ها آمدند و خیلی 
به ش��اه نزدیک شدند! شاه برای این که توده ای ها را 
ساکت کند، به مس��کو رفت و یک قرارداد همکاری 
صنعتی با دولت ش��وروی بست که روس ها بیایند و 
در ایران ذوب آهن بسازند و عالوه بر آن یک کارخانه 
ماشین س��ازی هم در اراک بس��ازند و یک لوله گاز 
بکشند از چاه های نفت در جنوب ایران تا روسیه که 
گاز ایران به روسیه منتقل شود. خالصه قرار شد که 

در مقابل هزینه اجرای برنامه های باال توسط روسیه 
ما به آنها گاز بدهیم.

آن طرف رودخانه ارس، روس��یه اس��ت و روس ها 
ک��ه گاز می بردند، کنتور داش��ت. طب��ق آن کنتور 
بان��ک مرکزی ایران قیمت ص��ادرات گاز به ایران را 
می نوشت که ما این قدر از آنها طلب داریم. روس ها 
هم وقتی که ماش��ین آالت را به ما تحویل می دادند 
بانک مرکزی قیمت آن را در دفاترش می نوش��ت تا 

حساب ها پایاپای شود.
من هن��گام مذاکرات حضور داش��تم چه در مورد 
ذوب آه��ن ک��ه عض��و هیات ب��ودم و چ��ه در مورد 
ماشین سازی اراک که ش��خصاً خودم خریدار بودم. 
روس ها ٢۰۰ نفر فرستادند ایران که همه کمونیست 
بودند. همه مهندس��ین الزم از روس��یه آمدند چون 
م��ا این جا مهندس کافی برای ذوب آهن نداش��تیم. 
باید روس ها زغ��ال از معادن ایران تهیه کنند عالوه 
ب��ر آن ذوب آهن مقداری آب می خواس��ت همه این 
کارها مهندس با تجربه الزم داشت. همه مهندسین 
از شوروی می آمدند. به این ترتیب پس از سال ها که 
روابط ایران و شوروی همیشه غیردوستانه بود اوضاع 

و روابط بین ایران و شوروی خوب و دوستانه شد.
روس ها هم الح��ق و االنصاف خوب کار می کردند 
و اصاًل دنبال کمونیس��ت بازی نبودند. روس ها قول 
داده بودن��د و گفت��ه بودن��د مطمئن باش��ید که ما 

کمونیست بازی و جاسوس بازی در نمی آوریم. 
باالخره بعد از یک عمر عدم اطمینان و دش��منی 

روس ها با ما رفیق شده بودند. در عین حال ما خیلی 
خوش��حال بودیم که اگر امریکایی ها ناراحت بشوند 
مانعی ندارد چون امریکا روی انگلستان نفوذ داشت 
ولی نمی توانس��ت روی ش��وروی اعمال نفوذ کند و 
این موجب ش��ده بود که ایران تا حدی آزادی عمل 
داش��ته باش��د و بتواند برنامه های خود را با شوروی 

بدون اعمال نفوذ امریکا اجرا کند. 
خوبی قرارداد ما با روسیه این بود که ماشین آالت 
لوله کش��ی  و  اراک  ماشین س��ازی  و  ذوب آه��ن 
سرتاس��ری گاز تا روسیه را روس ها می دادند و ما به 
جای آن به آنه��ا گاز می دادیم؛ آن هم گازهایی که 

ما می سوزاندیم. 
آن زم��ان آبادان هوای��ش تاریک ب��ود. چون گاز 
چاه های نفت را می س��وزاندند و ه��وای آن ناحیه 
بسیار ناسالم شده بود. بدین ترتیب رابطه با روسیه 
خیل��ی خوب و به نفع مملکت ب��ود. در عین حال 
ما مس��ئله را از آمریکا مخفی نگه می داش��تیم که 
دخالت نکنند و روابط ما را با روس ها خراب نکنند. 
از نظر سیاس��ی هم مهم بود که مخفی باشد چون 
امریکایی ها فکر می کردند که ما ممکن اس��ت در 

دامن روس ها بیفتیم.
محم��د یگان��ه در کتاب خاطرات��ش مفصل این 
قضیه را نوشته است. او نوشته که یکی از قدم های 
اولیه برای توسعه صنعت، تهیه فلزات پایه است که 
عبارت باشد از آهن، آلومینیوم و مس. این سه فلز 
را باید داشته باش��ید تا بتوانید مملکت را صنعتی 

به�مناسب��۲۳اسفند،�سالروز�آغاز�احداث�ذوب�آهن�اصفهان
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کنید بدون این ها نمی شود مملکت را صنعتی کرد.
ذوب آه��ن توس��ط روس ها درس��ت ش��د. مس 
سرچش��مه را هم من راه انداخت��م و آلومینیوم را 
ه��م من در اراک درس��ت کردم. نخس��تین قطعه 
آلومینیوم و فوالد را که در ایران تهیه شد به عنوان 

یادگار به من دادند که اکنون در اتاق کارم دارم. 
بدون این فلزات هی��چ مملکتی نمی تواند بگوید 
ک��ه م��ا در راه صنعتی ش��دن قدم برداش��ته ایم. 
س��ازمان گسترش که تاسیس شد قرار شد صنایع 
س��نگین و فل��زات پایه و صنایع س��رمایه بر را این 
سازمان درست کند؛ مانند همین آلومینیوم سازی، 
ماشین سازی اراک و تراکتورسازی و ماشین سازی 

تبریز. 
نفوذ�آمریکا�بر�آلمان��

عم��اًل امریکا )فاتح جن��گ بین الملل دوم( روی 
دولت آلم��ان )کش��ور شکس��ت خورده در جنگ 
بین الملل دوم( نفوذ بس��یاری اعمال می کرد. این 
اعمال نف��وذ دو بار در ایران به وضوح دیده ش��د. 

هر دو ای��ن اعمال نفوذها در مورد موافقت ایران و 
آلمان برای تأس��یس ذوب آهن در ایران بود. در هر 
دو بار کروپ آلمان با ایران به توافق رس��یده بودند 
و قرارداد تاس��یس ذوب آهن آم��اده برای امضا بود 
که رئیس جمهوری امریکا به رئیس جمهوری آلمان 
تلفن می کند و دس��تور می دهد که قرارداد را امضا 
نکنید. در مورد قرارداد ذوب آهن با ش��وروی ها نیز 
)گرچه تمام مذاک��رات محرمانه صورت میگرفت( 
ولی امریکایی ها که دیده بودند تعدادی کارشناس 

روس ب��ه ایران )وزارت اقتصاد( می آیند و می روند، 
ب��و برده بودند که ما مش��غول مذاک��ره با روس ها 
هستیم. آمریکایی ها سعی کردند دکتر یگانه را به 
س��فارت امریکا برای ش��ام دعوت کنند و داستان 
را از او بپرس��ند. یگان��ه دعوت را قب��ول نمی کند. 
آنها بع��د عالیخانی را به س��فارت دعوت کردند تا 
به این بهان��ه از او بیش تر بپرس��ند. عالیخانی که 
احتمال می داد آمریکایی ها می خواهند از او درباره 
قرارداد ذوب آهن با روس ها س��وال کنند مهندس 
اصفیا )رئیس سازمان برنامه( را هم همراه خود به 
س��فارت آمریکا می برد. هنوز قرارداد امضاء نشده 
بود ولی وقتی سفیر آمریکا مسئله را پیش می کشد 
عالیخانی می گوید ما امروز قرارداد را امضاء کردیم. 
به این ترتیب دیگر آمریکایی ها نتوانس��تند در آن 

اعمال نفوذ کنند. 
منب��ع: کت��اب تکنوکراس��ی و سیاس��ت گذاری 
اقتص��ادی در ایران به روایت رض��ا نیازمند، چاپ 

دهم، ) ۱٩۱-۱٩۴ (، انتشارات لوح فکر.
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مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:

صنعت پوشاك زنده است
صنعت پوش��اک ایران سال هاس��ت با چالش ها و 
مش��کالت بسیاری دست وپنجه نرم می کند و برخی 
تولیدکنن��دگان داخلی باوجود ش��رایط نامناس��ب 
ده��ه ٩۰ دوام آورده و همچن��ان تولی��د دارند. این 
تولیدکنن��دگان همچون گرگ باالن دی��ده، آبدیده 
ش��ده و از دل بحران به نوعی عبور کرده اند. یزدباف 
یکی از برندهای ایرانی است که پیشینه فعالیت آن 

به سال ۱٣٣۵ خورشیدی برمی گردد.
فعالی��ت این ش��رکت با تولی��د پارچه آغ��از و از 
ابتدای س��ال ۱٣٩٨ وارد حوزه پوش��اک نیز ش��د. 
س��ت آش��پزخانه، کاالی خواب، انواع مانتو، ش��لوار 
کت��ان و جین، لباس کودک و ... از انواع بخش هایی 
اس��ت که مجموعه یزدباف در حوزه پوشاک در آن 
فعالی��ت دارد. پس از س��ال ها فعالی��ت و تجربه در 
تولی��د پارچه، یزدباف کار پوش��اک را ب��ا راه اندازی 
یک کارگاه کوچک آغاز کرد و این کارگاه به سرعت 
گس��ترش یافت تا امروز در حال تبدیل به یک واحد 
صنعتی اس��ت. از جمل��ه اقدام های ای��ن برند ملی، 
گسترش تولید پوشاک به طور خانگی در کنار واحد 
صنعتی خود اس��ت. در ادامه، صمت به سراغ محمد 
ضرابیه، مدیرعامل ش��رکت یزدباف به عنوان یکی از 
تولیدکنندگان پوشاک و فعاالن صنعت نساجی رفت 
تا درباره وضعیت تولید این برند در سالی که گذشت 
ب��ا وی گفتگو کند. در ادامه مش��روح این گفتگو را 

می خوانید.
در�سال�جهش�توليد،�باوجود�تمام�مشکالت���

از�جمل�ه�ش�يوع�وی�روس�کرون�ا�و�بحران�های�
تحری�م،�صنع�ت�نس�اجی�و�پوش�اک�در�چ�ه�

شرایطی�قرار�داشت؟
تمام کسانی که امسال حداقل تالش را داشتند و 
سختکوشی کردند، موفق بودند. به اعتقاد من تولید 
کشور س��ال ۱٣٩٩ بهترین موقعیت را می توانست؛ 
همراه با سودآوری داشته باشد، به شرط اینکه دولت 
تالش بیشتر برای فراهم کردن بستر تولید می کرد. 
به این معنی که تولیدکنندگان سختکوشی بیشتر  با 

مدیریت قوی تر می کردند.
یک اش��کال در حوزه کس��ب وکار ما وجود دارد، 
تحریم یا ش��یوع ویروس کرونا نمی تواند دلیل اصلی 
از بین رفتن تولید یا بازار باشد. یکی از اموری که در 
فرهنگ و به  تبع تولید ما وجود دارد این اس��ت که 
اگر یک مانع س��ر راه قرار گیرد، آن را بس��یار بزرگ 
ک��رده و به ای��ن ترتیب به دنبال راح��ت کردن خود 
هستیم )البته به خودم و مجموعه یزدباف می گویم(. 
به هر حال مردم وجود داش��تند و ای��ن افراد نیاز به 

پوشاک داش��تند. عالوه  بر اینکه با 
تحری��م و گران ش��دن ن��رخ دالر، 
واردات و قاچ��اق کاالی خارج��ی 
بسیار کم ش��د و این امر بستری 
برای بازاریابی محصوالت داخلی 
فراه��م کرد. کم ک��م می توانیم 
برندهای  باش��یم ک��ه  امیدوار 
برندهای  جایگزی��ن  داخل��ی 
خارجی ش��وند. این تغییرات 
در صنعت پوشاک محسوس 
که  برندهای خارجی  است. 

در کش��ور فعال بودند یا تعطیل ش��دند یا در حال 
تعدی��ل نیرو و کوچک ش��دن هس��تند. ما به عنوان 
تولیدکننده باید س��ختکوش باشیم و بهانه نیاوریم. 
البته شرایط بس��یار سخت شده اما وقتی با سختی 
مقابله کنیم، قدرتمان مشخص می شود و می توانیم 

از آن لذت ببریم.
روند سال های قبل در تولید و واردات سبب شده 
به راحت طلبی عادت کنیم. تبلیغ شد که فالن مبلغ 
در بورس س��رمایه گذاری کنید تا ۱۰۰ درصد سود 
کنید. آیا افراد فکر کردند چطور یک شبه این حجم 
سود به دست می آید؟ این موارد نشان می دهد بدون 

سختکوشی و تالش، به دنبال کسب سود هستیم.
این�برند�چقدر�به�اهداف�س�ال��۹۹دس�ت���

یافت؟
باوج��ود ش��یوع وی��روس کرون��ا و رعای��ت تمام 
پروتکل ه��ای بهداش��تی در بخش تولی��د، با لحاظ 
کردن تنوع تولید ۵۰ درصد رش��د ب��رای این برند 
داخلی رقم خورد. برنامه سال ۱۴۰۰ این شرکت نیز 
رش��د ٣ برابری تولید خواهد داشت. آمار فروش ما 
در ٩ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱٢۰ درصد رشد داشت و با برنامه ریزی های 

انجام ش��ده، قرار اس��ت این عدد در ٣ ماه پایانی به 
٢۰۰ درصد یعنی ٢ برابر س��ال ٩٨ برسد. همچنین 
بناست این روند ادامه پیدا کند و این عدد برای سال 
۱۴۰۰ به ٣ تا ۵ برابر برس��د. باز هم تاکید می کنم 

این امر با سود منصفانه به دست آمده است.
از دیگ��ر تغیی��رات این برند در س��ال پایانی قرن 
۱۴ خورش��یدی، اضافه شدن کت وشلوار به مجموع 

پوشاک تولیدی بوده که در اسفند محقق شد.
عنوان�می�شود�که�امس�ال�با�شيوع�ویروس���

کرون�ا�بس�ياری�از�کس�ب�وکارها�ب�ا�مش�کالت�
اساس�ی�روب�ه�رو�ب�وده�و�اف�ت�تي�راژ�و�فروش�
داش�تند.�یزدب�اف�چگون�ه�از�این�بح�ران�عبور�

کرد؟
سالی بهتر از امسال نمی توانست برای تولیدکننده 
وجود داش��ته باشد. این سخن را کسی می گوید که 
حدود ۶ دهه فعالیت در صنعت نس��اجی در کارنامه 
کاری وی ثبت ش��ده است. امسال ش��رایط ویژه و 
دش��واری بر کش��ور حاکم ب��ود اما می ت��وان گفت 
فرصت های��ی در دل خود داش��ت که ب��ا مدیریت، 
می توانس��تیم به نف��ع اقتصاد و تولید کش��ور از آن 

بهره برداری کنیم.
نبای��د با اعداد و ارقام ب��ازی کرد و فعالیت واقعی 
در تولی��د بای��د با مدیریت درس��ت، محقق ش��ود. 
در واق��ع می توان با س��ود منصفانه ع��الوه بر حفظ 
مش��تریان فعلی، بازار جدیدی برای ایجاد مشتریان 
جدید به وجود آورد. این بستر با تحریم رقم خورد. 
هنگامی که وضعیت اقتصادی مردم نامس��اعد است 
نباید تولیدکننده به دنبال سودهای باال باشند باید 
ب��ه حداقل رضایت دهند. اگر این گونه باش��د عالوه 
بر رون��ق بازار، تولی��د هم رونق می گی��رد. یزدباف 
با این ش��یوه س��عی کرد بازار خ��ود را حفظ کند. 
به عنوان مث��ال، یکی از برنده��ای خارجی، آنچه ما 

مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:مدیرعامل�یزدباف�در�گفتگو�با�صمت�تاکيد�کرد:

صنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده استصنعت پوشاك زنده است
پوشاک داش��تند. عالوه  بر اینکه با 
تحری��م و گران ش��دن ن��رخ دالر، 
واردات و قاچ��اق کاالی خارج��ی 
بسیار کم ش��د و این امر بستری 
برای بازاریابی محصوالت داخلی 
فراه��م کرد. کم ک��م می توانیم 
برندهای  باش��یم ک��ه  امیدوار 
برندهای  جایگزی��ن  داخل��ی 
خارجی ش��وند. این تغییرات 
در صنعت پوشاک محسوس 
که  برندهای خارجی  است. 
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عرض��ه می کنیم را با قیمت ٢ ت��ا ٣ برابر قیمت به 
فروش می رس��اند. این امر س��بب رونق بازار ما شده 
و ای��ن روزه��ا که بازار ش��ب عید به ش��مار می رود 
فروش��گاه های این تولیدکننده بدون مشتری نبوده 

است. از آمار فروش خود هم رضایت داریم.
از�رشد�فروش�در�سال��1400گفتيد.�آیا�این��

امر�با�رش�د�تيراژ�و�اشتغال�بيشتر�همراه�خواهد�
شد؟

و  انجام ش��ده  برنامه ریزی ه��ای  براس��اس  بل��ه. 
پیش بینی ها قرار اس��ت مجموع آمار تولید و فروش 
ما افزایش پیدا کند. در این صورت طبیعی اس��ت به 
تعداد نیروی انسانی مجموعه یزدباف افزوده خواهد 
ش��د. البته این اشتغال قرار اس��ت بیشتر در بخش 
دوخت باش��د؛ بنابراین به تعداد افرادی که در بخش 
پوش��اک با ما همکاری دارند، افزوده خواهد شد. در 
این بخش بیش��تر کارها در خانه ها و از س��وی زنان 

انجام می شود.
پس�با�توجه�به�برنامه�های�یزدباف�در�حوزه��

توسعه�قرار�است�بيشترین�اشتغال�زایی�در�بخش�
زنان�انجام�شود.�درست�است؟

بله اما محدود به آن نخواهد شد. در بازدیدی که از 
زندان یزد داشتیم و مذاکراتی که با سرپرست زندان 
انجام دادیم قرار اس��ت بخش��ی از دوخت پوش��اک 
به وس��یله زندانیان انجام شود تا عالوه بر درآمدزایی 
برای خود و خانواده ، حرفه ای را بیاموزند و در آینده 

بتوانند به عنوان کارآفرین از آن بهره مند شوند.
فراموش نکنیم بخش��ی از بزهکاری های اجتماعی 
ناش��ی از بی��کاری و فراهم نبودن بس��تر کار بوده و 
م��ا باید بتوانی��م با مدیریت، حرفه های��ی را به افراد 

بیاموزیم که بتوانند خوداش��تغالی داش��ته باش��ند؛ 
یعنی عالوه بر کسب درآمد، برای دیگران هم زمینه 

اشتغال فراهم کنند.
برنامه��آینده�این�برند�داخلی�چيست؟��

سال هاست با عش��ق در حوزه تولید فعالیت دارم. 
پیش��ینه آن هم به پیش از انقالب برمی گردد. سال  
۱٣۵۱ ی��ا ۱٣۵٢ در مهمانی، دوس��تی عنوان کرد 
به دنب��ال راه اندازی برندی در ح��وزه کفش و کاله 
است که ش��هرت ملی داشته باشد. این سخن هنوز 
در ذهن من زنگ می زند. بنابراین به امید دور شدن 
از اقتص��اد نفتی آرزو دارم، در ادامه فعالیت تولیدی، 
روزی برسد که برند کفش تا کاله برند یزدباف شود.

در واق��ع آرزو دارم خط تولی��د و کارگاه کفش تا 
کاله یزدب��اف هم راه اندازی و تاس��یس ش��ود. البته 
تا هنگامی که پول نفت داش��ته باش��یم بازرگانان به 

دنبال سودهای بادآورده، هر کاالیی را با هر قیمتی 
وارد بازار کش��ور می کنند. اما هرچه از اقتصاد نفتی 
دورتر ش��ویم افراد می دانند ب��رای درآمدزایی باید 
ب��ه صنعت و تولی��د بها دهن��د؛ همچنین با کاهش 
واردات، تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای توسعه 

فعالیت های خود در کشور پیدا می کنند.
در ده��ه ٨۰ با گران ش��دن قیمت نفت، به برکت 
دالر ارزان افراد با رضایت متمایل به تامین کاالهای 
موردنی��از بازار از خارج ش��دند. فراوانی دالر افراد را 
تنبل ک��رد و باید گفت با درآمد ارزی نفت، به نوعی 

تولید به جای توسعه و پیشرفت، عقب گرد کرد. 
درحال حاضر با اعمال تحریم و کاهش درآمدهای 
نفتی، امید اس��ت دوباره تولی��د رونق بگیرد و بهای 

الزم به آن داده شود.
مدیری��ت مقوله مهم��ی در ح��وزه برنامه ریزی و 
تصمیم گیری برای فعالیت های تولیدی اس��ت که از 
مجموعه حاکمیت سرچشمه می گیرد و این وظیفه 
مجموع��ه حاکمیتی اس��ت ک��ه دوغ را از دوش��اب 
تش��خیص دهد؛ رشد و توسعه را تعریف کند، به آن 
بها دهد و زمین��ه اش را به وجود آورد، به جای اینکه 
اقتصاد را به پول نفت و واردات کاالها وابس��ته کند. 
همت زنان و مردان کشور باعث رشد اشتغال پایدار 
برای همه هم وطنان می ش��ود. همچنین امیدوارم از 
دالی��ل و امید درآمدهای واهی )ک��ه در حقیقت از 
جیب افراد ناآگاه به جیب افراد فرصت طلب می رود( 
دور ش��ویم )البته این زندگی من بوده است(. عالوه 
بر اینکه به نظر تمام آنهایی که به هم وطنان عش��ق 

می ورزند و ارشاد می کنند احترام می گذارم.
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 Black( از اقتص��اد زیرزمین��ی وقت��ی صحب��ت 
Market ی��ا Underground economy( ب��ه 
میان می آید احتماال ذهن ها به س��مت مشاغل کاذب 
و حتی مخربی می رود که غالبا مصادیق بزه اجتماعی 
نیز هس��تند. هرچند این ذهنیت تا حدودی درس��ت 
اس��ت ام��ا از نگاهی دیگ��ر همه ش��اخه های اقتصاد 
زیرزمین��ی در جهان مخرب و مجرمانه نیس��ت. برای 
مث��ال دستفروش��ی یکی از مواردی اس��ت که تقریبا 
در هیچ  یک از کش��ورهای توسعه یافته جرم محسوب 
نمی ش��ود اما به دالیل ماهوی همواره به عنوان یکی از 
بخش های مهم اقتصاد در س��ایه به حس��اب می آید. 
انگیزه فعاالن این عرصه نیز کس��ب س��ودهای بزرگ 
و خ��ارج از تصورات عمومی جامعه نیس��ت، بلکه این 
عده به دالیلی مانند بیکاری و معضالت معیش��تی به 
دستفروشی روی آورده اند. اما همیشه معادالت به این 
سادگی نیست و رواج پدیده هایی همچون دستفروشی 
می تواند باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شود و 
البته میزان تولید داخلی را نیز با کاهش چش��مگیری 
مواجه کند. همچنین در بررس��ی بخش های مختلف 
اقتصاد زیرزمینی بحث قاچاق اهمیت بس��یاری دارد 
و بررس��ی آن نیازمند پژوهش های تخصصی و دقیق 
اس��ت. با ای��ن همه تا زمانی که جری��ان پول و کاال و 
خدمات در کش��ور ش��فاف نش��ود نمی توان اطالعات 
دقیقی از بخش های زیرزمینی اقتصاد کشور به دست 
آورد. این موارد هم به تولید لطمات س��نگینی را وارد 
ک��رده و هم دولت را با مش��کل تامین منابع درآمدی 

پایدار مواجه ساخته است.
کارشناس��ان معتقدند یک��ی از مهم ترین پیامدهای 
اقتصاد زیرزمینی برای بدنه اقتصادی کش��ور، فرارهای 
مالیاتی اس��ت که به طور مستقیم حتی بر نرخ تورم نیز 
تاثیر می گذارد. دلیل این امر کاهش درآمدهای مالیاتی 
دولت است که منجر به بزرگ تر شدن خأل بودجه و در 
نهایت با نام »کس��ری بودجه« نمایان می شود. دولت ها 
نیز در ایران عموما منبع درآمدی پایدار و غیرتورم زایی 
را برای جبران این کسری در نظر می گیرند که در رأس 
آنها اس��تقراض از بانک مرکزی قرار دارد، اما این مورد 
نی��ز یکی از بزرگ ترین و موثرترین فاکتورهایی اس��ت 
که نقدینگی را افزایش داده و متعاقبا تورم نیز تش��دید 
می ش��ود. به همین دلیل است که گفته می شود هرچه 
س��هم اقتصاد زیرزمینی در کش��ورها افزایش می یابد، 
ش��اهد جهش های نرخ تورم و همچنین کاهش مداوم 
ارزش پول ملی هس��تیم که زندگی را مدام برای اقشار 

آسیب پذیر جامعه سخت تر می کند. گرچه طنز تلخ این 
داستان جایی است که گاهی بدنه فعاالن در بخش های 
مختلف اقتصاد زیرزمینی همپوش��انی بس��یار زیادی با 
همان اقش��ار کم درآمد و تهیدس��ت دارن��د؛ به عبارتی 
شاهد س��یکلی معیوب هستیم که نتیجه ای جز زایش 
معضالت اقتصادی در کشور نخواهد بود و در این فرآیند 
نگران کننده اقش��ار آسیب پذیر جامعه نقش اساسی در 
وخیم تر ش��دن معیش��ت ب��ازی می کنند و به س��ختی 
می ت��وان این عده را از عواقب زیانبار فعالیت های ش��ان 

آگاه کرد.
مجلس�پيگير�مسئله�فرارهای�مالياتی�است��

سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
غیرتورم زا بودن منبع درآمدی مالیاتی دولت، به صمت  
گف��ت: تامین هزینه های دولت و اتکای بودجه به منابع 
درآمدی پایدار یکی از ضرورت های حیاتی برای اقتصاد 
ماس��ت، چراکه این دس��ته از درآمدها عواقب مخربی 
چون تورم و کاهش ارزش پول ملی را نداشته و موجب 
تضعیف و کوچک تر شدن اقتصاد کشور نمی شوند. وی 
در ادام��ه افزود: مالیات یک��ی از همین منابع درآمدی 
اس��ت که می تواند به عنوان منبعی پای��دار هزینه های 
دولت را تامین کرده و اثری منفی هم بر اقتصاد نداشته 
باشد؛ از همین  رو است که یکی از راه هایی که می تواند 
موجب کنترل تورم ش��ود، موضوع اتکای هرچه بیشتر 

بودجه ساالنه دولت به درآمدهای مالیاتی است.
موجب کنترل تورم شود، موضوع اتکای هرچه بیشتر 

بودجه ساالنه دولت به درآمدهای مالیاتی است.
تراز�عملياتی�منفی��

میرتاج الدینی با اش��اره به کس��ری بودجه پیش بینی 
ش��ده برای س��ال ۱۴۰۰، عن��وان کرد: متاس��فانه تراز 
عملیات��ی در ای��ن ح��وزه منفی اس��ت؛ به عبارتی تنها 

یک س��وم بودجه کش��ور از محل مناب��ع مالیاتی تامین 
می شود. در واقع این کسری بیش از ٣۰۰ هزار میلیارد 
تومان است که همین موضوع نشان دهنده معیوب بودن 
سیس��تم بودجه بندی در کش��ور ماست، چراکه بودجه 
باید بر منابع پایدار متکی باشد تا این کسری ها جبران 
ش��وند.نماینده تبریز، آذرش��هر و اسکو به اصالح موارد 
مورد تاکید کمیس��یون تلفیق در بودجه ۱۴۰۰ توسط 
دولت اش��اره کرد و به صمت گفت: در رفت و برگش��ت 
الیح��ه بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و مجلس، مقداری این 
کسری بهبود پیدا کرد )حدود ٣۴ هزار میلیارد تومان( 
اما این میزان به اندازه ای نیس��ت که بتواند مشکل تراز 
عملیات��ی منف��ی بودجه را حل کن��د؛ از همین رو لزوم 
اصالح در سیاس��ت های بودجه بندی کش��ور ش��دیدا 
احساس می شود. با این حال همین اصالح نشان دهنده 
تاثی��ر تعامالت بین دولت ها و مجلس اس��ت و می تواند 

نتیجه بسیار مثبتی در این زمینه داشته باشد.
ماليات�بر�عایدی�سرمایه��

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی بر موض��وع اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه از 
اقش��ار پردرآمد و دهک های باالی��ی تاکید و بیان کرد: 
یکی از راه هایی که پیش��نهاد می شود تعریف پایه های 
جدید مالیاتی اس��ت؛ به نحوی که به اقش��ار کم درآمد و 
متوسط جامعه فشار وارد نشود و در عوض از دهک های 
باالی��ی این مالیات اخذ ش��ود؛ به عن��وان مثال می توان 
به مالیات بر عایدی س��رمایه اش��اره کرد که در مجلس 
یازدهم نیز پیگیری ش��د و در بودجه ۱۴۰۰ هم س��هم 
نس��بتا خوبی را ب��ه خود اختصاص داده  اس��ت. برخی 
کارشناسان معتقدند برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 
باید س��قف و کفی رادر نظر گرفت و سرمایه های بیشتر 
از آن کف را  مش��مول مالیات کرد تا به اقش��ار ضعیف 
فش��اری وارد نش��ود که درس��تی و نادرستی این طرح 

تالش�های�بی�نتيجه�برای�اخذ�ماليات�از�بخش�های�تاریک�اقتصاد�ایران

سايه »اقتصاد زيرزمینی« 
سنگین است
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باید توس��ط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد، سپس 
در مجلس ش��ورای اس��المی به بحث و بررسی گذارده 
شود.بخش هایی که مالیات نمی پردازند، ضرر زیادی به 
اقتصاد می زنند که همین موضوع لزوم استفاده از منابع 
مالیاتی را در نظام بودجه ریزی کش��ور نش��ان می دهد. 
البت��ه در اینکه دهک های درآمدی باال که فرار مالیاتی 
دارند باید این منابع را تامین کنند، هیچ ش��کی نیست، 
ام��ا در هر حال انتظار می رود دولت برای اخذ مالیات از 

همه اقشار با شفافیت کامل اقدام کند.
آمار�دقيقی�در�دست�نيست!��

س��ید محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی به در دسترس 
نبودن آمار قابل اس��تناد و دقیقی از میزان فرار مالیاتی 
بخش ه��ای زیرزمینی اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و به 
صمت  گفت: برآورد رسمی و دقیقی از میزان فرارهای 
مالیاتی بخش های زیرزمینی اقتصاد کش��ورمان وجود 
ن��دارد. البته گزارش هایی منتش��ر ش��ده اما به دلیل در 
دس��ترس نبودن اطالعات دقیق نمی توان این برآوردها 
را جامع و کامل دانس��ت.وی در ادامه افزود: قوه قضاییه 
نیز گزارش��ی منتشر کرده که به نظر می رسد به واقعیت 
نزدیک تر باشد. سازمان امور مالیاتی نیز فرار مالیاتی این 
بخش ها را ٢۰ تا ٣۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده که 
کمتر از میزان واقعی به نظر می رس��د. در نهایت ظاهرا 
این میزان باید حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر 
باش��د، اما باز هم تاکید می کنم که آمار دقیقی در این 

زمینه وجود ندارد.
س��بحانیان افزود: ممکن است س��ازمان امور مالیاتی 
انگی��زه اعالم میزان واقعی فرارهای مالیاتی را نداش��ته 
باش��د، چراکه این سازمان مس��ئول تامین درآمدهای 
مالیاتی دولت اس��ت و با اعالم میزان باالی فرار مالیاتی 
می تواند عملکرد خود را زیر س��وال ببرد، اما اینکه فکر 
کنی��م مرجعی اطالعات دقیق��ی در این زمینه دارد اما 
اعالم نمی کند را نمی توان پذیرفت؛ به عبارتی داده های 
الزم و موثق��ی برای محاس��به این موارد در دس��ترس 
نیست که انتظار داشته باشیم نهادی گزارش دقیقی را 
منتشر کند، اما همانطور که پیش تر نیز گفته شد به نظر 
می رسد گزارش قوه قضاییه به واقعیت نزدیک تر باشد.

فقدان�زیرساخت�های�اقتصاد�هوشمند��
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکید ب��ر اهمیت هوشمندس��ازی اقتصاد 

ایران برای محدود کردن بخش های در سایه اقتصادی، 
ب��ه  صمت گف��ت: از جمله دالیل ش��کل گیری اقتصاد 
زیرزمینی، هوش��مند نبودن اقتصاد ایران اس��ت. البته 
در ش��عار قرار است که به این سمت حرکت کنیم اما تا 
امروز چنین اتفاقی رخ نداده  اس��ت. تا زمانی که جریان 
پول و کاال و خدمات در کشور شفاف نشود، نمی توانیم 
اطالعات دقیقی از بخش های زیرزمینی اقتصاد کش��ور 
داشته باشیم. این موارد هم به تولید لطمات سنگینی را 
وارد کرده و هم دولت را با مشکل تامین منابع درآمدی 
پایدار مواجه ساخته است.وی با اشاره به قانون جدیدی 
ک��ه مجلس یازدهم در این زمینه به تصویب رس��انده، 
اظهار کرد: البته قوانین خوبی در این زمینه به تصویب 
رس��یده که از جمله آنها ایجاد »س��امانه مودیان پایانه 
فروشگاهی« است که دولت موظف است تا اردیبهشت 
۱۴۰۰ آن را ب��ه اج��را گذارد. این ط��رح که در همین 
دوره مجلس تصویب ش��د باعث شد جلسات سازنده ای 
برای اجرایی ش��دن آن با دولت برگزار ش��ود؛ به ویژه در 
حوزه س��اماندهی عملیات بانک��ی، تعامالت خوبی بین 
مجلس و دولت برقرار ش��ده است.س��بحانیان در پایان 
با اش��اره به بررسی های کمیسیون اقتصادی مجلس در 
زمینه کاستی های نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: 
در حال  حاضر کمیس��یون اقتص��ادی مجلس دالیل و 
راهکارهای نارسایی های »نظام جامع مالیاتی کشور« را 
در دس��ت بررسی دارد و حتی در اخبار داشتیم که قرار 
اس��ت گزارشی در زمینه تخلفات و کاستی های مربوط 

به این حوزه به قوه قضاییه نیز ارسال شود.
اقتص�اد�زیرزمين�ی�چيس�ت�و�حج�م�آن�در���

ایران�چقدر�است؟
 Black Market( بازار س��یاه یا اقتص��اد زیرزمینی
ی��ا Underground economy( ی��ک ب��ازار کاال و 
خدمات اس��ت که خارج از حیطه حمایت ش��ده توس��ط 
دول��ت کار می کند. چنی��ن فعالیت هایی به طور معمول 
به عنوان یک مکمل برای اقتصاد رسمی تعریف می شوند؛ 
به عن��وان مث��ال می توان به بازار س��یاه گوش��ت بوش یا 
بازار سیاه صالحیت در دولت چین اشاره کرد. این بازار 
از ب��ازار خاکس��تری )Grey market( و بازار س��فید 
)White market(متمایز اس��ت. در بازار خاکستری 
کاالها از طریق کانال هایی توزیع می شوند که غیررسمی 
و غیرمجازند یا ناخواسته از طریق تولیدکنندگان ایجاد 
ش��ده اند و بازار س��فید که یک بازار قانونی برای کاال و 
خدمات است.فقط یک نوع بازار سیاه وجود ندارد، بلکه 
چندین نوع بازار س��یاه وجود دارد و این بازارها در همه 
جا هستند و می توانند فعالیت کنند؛ چه در کشورهای 
در حال توس��عه )Developing country( و چه در 
 )Developed country( کش��ورهای توس��عه یافته
افراد در فعالیت های زیرزمینی کارشان را با حیله پیش 
برده و از قوانین، حقوق و مقررات و اجرای مجازات از طرف 
عوام��ل دولتی می گریزند. انواع مختلفی از فعالیت های 
زیرزمین��ی طب��ق قوانین خاص س��ازمانی وجود دارد و 

آنه��ا را در ۴ اقتص��اد زیرزمینی می توان شناس��ایی کرد 
که عبارتند از:

۱- اقتصاد غیرقانونی
٢- اقتصاد گزارش نشده

٣- اقتصاد ثبت نشده
 ۴- اقتصاد غیررسمی

طبق مطالعه ای که با نام »اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی 
در ایران و بررس��ی علل و آثار آن« در س��ال ۱٣٩٣ در 
دانشگاه آزاد کرمان انجام شده، سهم اقتصاد زیرزمینی 
از کل اقتصاد ایران در طول دوره زمانی ۱٣۵٣ تا ۱٣٩٢ 
مورد بررسی قرار گرفته و ضررهای آن نیز محاسبه شده 
است. به این منظور با استفاده از روش شاخص چندگانه، 
علل چندگانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران 
فراهم و مهم ترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. 
نتایج برآورد بازه زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن 
است که در دوره زمانی مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی 
دارای روند افزایشی بوده است؛ هرچند که در نیمه اول 
سری زمانی فراز ونشیب هایی داشته و شدت کمتری را 
نشان می دهد اما در ٣ دهه اخیر روندی کامال صعودی 
را نشان می دهد؛ به طوری که اندازه آن از ٧ درصد تولید 
ناخالص داخلی در س��ال ۱٣۵٣ ش��روع ش��ده و به ٢۰ 
درصد در س��ال ۱٣٧٢ رس��یده و تا ٣٨.۵ درصد در سال 
۱٣٩٢ افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج این مطالعه 
نش��ان می دهد بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار 
پول است و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی 
ش��اخص بهای کاال و خدمات مصرفی )تورم( بیش��ترین 

اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست.
سخن�پایانی...��

کارشناس��ان بس��یاری ب��ر ای��ن باورند ک��ه دولت ها 
ب��رای کوچک تر کردن س��هم اقتص��اد زیرزمینی باید 
سیاست هایی را در دستور کار قرار دهند که جذابیت هایی 
مانند فرار مالیاتی و حاشیه سود باال از این حوزه گرفته 
ش��ود. به اعتقاد این دس��ته از صاحب نظران تا زمانی که 
چنین اقداماتی ترتیب داده نش��ود، روز به  روز ش��اهد 
گسترش دامنه فعاالن حوزه اقتصاد زیرزمینی خواهیم 
ب��ود؛ از همین رو اس��ت که انتظار م��ی رود نمایندگان 
مجل��س با اصالح قانون بودجه در هماهنگی و تعامل با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بکوشند تا سیاست هایی 
را ب��رای کاهش جذابیت ه��ای فعالیت در حوزه اقتصاد 

زیرزمینی به تصویب برسانند.
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حل معضل اقتباس
 به سبک بزرگان معدن

تحقی��ق، پژوه��ش و تجزیه وتحلی��ل علمی؛ فقط 
زمان��ی مفی��د اس��ت که کارکن��ان ی��ک صنعت از 
یافته ه��ای پژوهش��ی یا ابزاره��ای تحلیل��ی نو در 
تصمیم گیری های خود اس��تفاده کنند. اس��تفاده و 
اقتباس ابزارهای تحلیلی، کار آسانی نیست. معضل 
اقتباس بیش از هر عامل دیگری، جلوی عملی شدن 
ایده ّه��ای خالقان��ه را می گیرد. ش��رکت های بزرگ 
حوزه معدن، چگونه معضل اقتباس را حل می کنند؟

دو�مانع�اقتباس���
در صنعتی مثل معدنکاری که به شدت سرمایه بر 
اس��ت؛ افزای��ش به��ره وری، تاثیری حیات��ی بر کل 
زنجیره به جا می گذارد. در این ش��رایط، تحلیل های 
دقیق و پیش��رفته؛ ارزش افزوده باالیی خلق می کند، 
به مدیران کمک می کند فرایندهای مختلف را بهینه 
کنند و خرابی ها و وقفه ّهای ناشی از آن را به حداقل 

برسانند. 
اما صنعت معدن، بسیار پیچیده است. کارخانجات 
مثل شهرهای کوچک هس��تند. آنها صدها انسان و 
انبوه��ی از تجهیزات و ماش��ین آالت را در خود جا 
داده اند. تقریباً همه فرایندهای این صنعت، مستلزم 
حضور متخصصان و مکان س��نجی جغرافیایی است. 
متخصص��ان متال��ورژی باید رویه های را با ش��رایط 
در ح��ال تغییر، منطبق کنن��د. توزیع کنندگان باید 
برای حرکت کامیون ها، زمان بندی بی نقصی داشته 
باشند. مهندسان معدن باید به طور مستمر طرح ها 
را جرح وتعدی��ل کنن��د. چه کارهای��ی را باید دقیقاً 
طبق برنامه، پیش برد و چه مواردی را باید به تاخیر 
انداخت یا تغییر داد؟ در صنعت معدن، آگهی از راز 
و رمزهای این موض��وع مهم، همزمان علم، دانش و 

هنر است.
این هم��ه پیچیدگی، اقتباس نتای��ج تحلیل ها را 
کن��د می کند. برای مث��ال موفقیت در اس��تفاده از 
هوش مصنوعی و دیگر برنامه های پیشرفته تحلیلی، 
مستلزم آن است که متخصصان متالورژی، اپراتورها، 

برنامه ری��زان و دس��ت اندرکاران دیگ��ر ب��ه اهمیت 
موضوع پی ببرند. اما معموالً این چنین نیست. چرا؟ 
چون بس��یاری از این بازیگران تص��ور می کنند که 
تخص��ص آنها، تخصصی تر از آن اس��ت که بتوان آن 
را در قالب یک ابزار تحلیلی، کدگذاری و طبقه بندی 
کرد یا آنکه فکر می کنند کس��انی مدیریت ابتکارات 
را در دست می گیرند که سابقه کار میدانی ندارند. 

به هرح��ال بعضی از ش��رکت ّهای بزرگ معدنی بر 
این مش��کل غلبه کرده اند. آنها یافته های تحلیلی را 
به طور گسترده اقتباس می کنند و به کار می بندند. 
برای مثال اطالعات دقیق و به روز درباره موقعیت و 
ش��رایط جاده ها به مدیریت یک معدن روباز می کند 
عملکرد حمل ونقل خود را تا ۵ درصد افزایش دهد. 
مدل سازی بهینه به یک معدن مس کمک کرد حجم 
تولی��د را ۱۰ تا ۱۵ درص��د افزایش دهد. یک معدن 
زغال س��نگ بعد از دو ماه اس��تفاده از سنس��ورهای 
دامپتراک و یک سری تجهیزات دیگر توانست هزینه 

سوخت را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
عل��ت موفقیت این ش��رکت ّها چیس��ت؟ ما ۱۴۰ 
الزام��ی که تحلیل  ب��رای معادن ایج��اد می کنند را 
مورد بررسی قرار دادیم تا به راز موفقیت آنها در این 
زمینه مهم پی ببریم. ما متوجه ش��دیم که تشویق و 
درگی��ر کردن کارکنان و کاربران خط مقدم، تقویت 
همکاری  و تمرکز مستمر و وسواس گونه روی نتایج 
و عوای��د، موتور محرکه اقتباس موفق و به دنبال آن 
ایجاد ارزش افزوده است. اگر صنعت پیچیده ای مثل 
مع��دن بتواند با موفقیت راهی ب��رای اقتباس نتایج 
تحلیلی بیابد صنایع دیگر هم می توانند. در ادامه به 

۴ توصیه مفید نگاهی می اندازیم. 
1.�از�متخصصان�استفاده�کنيد��

اقتب��اس ابزاره��ای تحلیلی مس��تلزم آن اس��ت 
که کارب��ران ای��ن ابزارها اعتماد کنن��د. در صنعت 
مع��دن این اعتماد، آس��ان به دس��ت نمی آید؛ زیرا 
حساست حوزه بسیار باالس��ت و به هرگونه تخطی 

از اس��تانداردها، برنام��ه اصل��ی یا »اص��ول و قواعد 
متالورژی«؛ به دیده شک و تردید نگاه می شود. یکی 
از بهترین راه ها برای درگیر کردن و مشارکت دادن 
مهندسان، متخصصان و مدیران فرایند آن است که 
به طور مس��تقیم در ش��کل گیری و رش��د و توسعه 
اب��زار تحلیلی دخالت داده ش��وند. این راهکار باعث 
می شود که متخصصان، کارآمدی مدل ها و ابزارهای 
درحال ش��کل گیری را محک بزنند و به آنها اعتماد 
کنند. جلب مشارکت در خلق ابزار باعث می شود که 
کیفی��ت محصول نهایی باال ب��رود. به این ترتیب آنها 
مطمئن می ش��وند که در طراح��ی آن ابزار تحلیلی 
از اطالعات درس��ت استفاده ش��ده است، متغیرها و 
مالحظات مهم لحاظ شده و کار با آن ساده و شدنی 
است. به عنوان مثال در یکی از معادن موردبررسی، 
متخصصان کنترل کیفیت به طور مستقیم و جدی 
در خلق ابزاری که برای آسیاب نیمه خودکار استفاده 
می شد شرکت داده شدند. این مشارکت عملی باعث 
شده اس��ت که نتیجه کار به طور قابل توجهی ارتقا 
یابد. ابزار ساخته شده بسیار هوشمند است و مقدار 
آب مورداستفاده در س��رعت های مختلف آسیاب و 
فشار مناسب برای انواع سنگ را با دقت باال محاسبه 

می کند. 
۲.�درک�مشترک�ایجاد�کنيد��

برداش��ت اف��راد از تحلیل ها و ابزاره��ای تحلیلی 
ممکن اس��ت متفاوت باش��د. برای مث��ال در فالن 
ش��رکت معدنی، تصمیم گیرنده  ارش��دی که از یک 
ابزار تحلیلی ابتکاری حمایت می کند اهداف خاصی 
را دنبال می کند اما مدیران میانی که وظیفه نظارت 
بر اجرا را به عهده دارند ممکن اس��ت درباره اجرای 
درس��ت ایده، طرز تفکر خاص خودش��ان را داشته 
باش��ند. مدیران و کارکنان بخش تج��اری )که ابزار 
جدید قطعاً روی رویه ّهای آنها تاثیر خواهد گذاشت( 
ممکن اس��ت درکی کلی و مبه��م از جزئیات برنامه 
جدید داش��ته باش��ند. ابزاری که دس��ت اندرکاران 
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مختل��ف درب��اره معن��ا و اهمی��ت آن هی��چ درک 
مش��ترکی نداش��ته باش��ند خیلی زود به فراموشی 
س��پرده می شود و اهداف پیش بینی شده هیچ وقت 
محقق نمی ش��ود. ارتباطات نباید گسسته شود. در 
این راس��تا سازمان ّها می توانند با انتصاب تیم خاص 
برای مدیریت محصول )متشکل از مالک اصلی ابزار 
و گروه او(؛ پیرامون اهداف اصلی آن محصول، درک 
مشترکی ایجاد کنند. بدیهی است که این گروه باید 
مهارت های مدیریتی الزم برای پیاده س��ازی نوآوری 
خود را داشته باشد. مالک محصول و گروه او باید همه 
تالش خود را به عمل آورند که سازوکار و رویه ّهای 
استفاده از آن محصول یا ابزار، شفاف شود. از طرف 
دیگر تمامی اطالعات مرتبط باید سازماندهی شده و 
در دسترس همه باشد. دستورالعمل ها، اصطالحات و 
فرمول ها باید به طور کامل استاندارد شود. مدیران، 
طراح��ان و کاربران باید منابع اصلی مورداس��تفاده 
را بشناسند و از س��ازوکار الگوریتم ّهایی که توصیه 
می شود مطلع باش��ند. این دانش سبب می شود که 
محص��ول یا ابزار تحلیلی در خط مقدم کار، پذیرفته 

و استفاده شود.
۳.تحلي�ل�را�در�فراینده�ای�کنون�ی�ادغام���

کنيد
یک مدل، هرچه آش��ناتر باش��د احتمال پذیرش، 
اقتباس و استفاده آن بیشتر می شود. فضای کاربری 
را ب��ا زمینه خاص کاربران انطباق دهید، مش��ابهت 
حداکث��ری محصول جدید ب��ا کارهایی که کارکنان 
به ص��ورت روزمره انجام می د هن��د و ادغام ابزار در 
فراینده��ای اصلی باعث می ش��ود ک��ه رویه جدید، 
شکل توس��عه یافته نوع کنونی باشد و کاربران آن را 

بیگانه و نامانوس ندانند.
برای مثال یکی از شرکت های معدنی، نوعی مدل 
پیش بینی کاربردی و جالب ابداع کرده است. وقتی 
تعداد زیادی از کامیون ها در نقطه ای از معدن، محل 
بارگیری یا مسیر؛ جمع شوند و خطر راه بندان وجود 
داش��ته باشد زنگ خطر به صدا در می آید. آزمون ّها 
نش��ان داد که سیس��تم زن��گ خطر ب��ه خوبی کار 
می  کند اما توزیع کنندگان و کارکنان به ندرت به آن 
توجه می کنند. آنها به جای این سیس��تم جدید به 
سیستم قبلی تکیه می کردند. گروهی که پیاده سازی 
ای��ده جدی��د را عهده دار بود ب��رای تقویت محصول 
دست به کار شدند و مدل را از نو طراحی کردند. آنها 
در نهایت مدل جدید را در مدل قبلی )سامانه رصد( 
ادغ��ام کردند. این تغیر نه تنها ترافیک را کاهش داد 

بلکه استقبال نیروهای میدانی را به دنبال داشت.
مث��ال دیگ��ری می آوریم. اس��تفاده از یک الگوی 
جدید در واحد خوراک یکی از شرکت ها حاکی از آن 
بود که افزایش ۵ درصدی خوراک، تغیر قابل توجهی 
ایجاد می کند. مش��کل اینجا بود که ۵ درصد، بسیار 
بیش��تر از مق��دار فعلی بیلت ها ب��ود و این موضوع 

باعث بی اعتمادی اپراتور ش��ده بود. او سوال کرد که 
ابزار جدید به چ��ه کار می آید وقتی نتوان توصیه ها 
را به کار بست؟ طراحان، الگوریتم ها و رابط کاربری 
ابزار را از ن��و طراحی کردند و گزینه جدیدی به نام 
»بهینه ساز وضعیت کنونی« را به آن اضافه کردند. 

4.�چابک�سازی�کنيد��
بسیاری از معادن وقتی موضوع استفاده از فناوری 
جدید ب��ه میان می آید مقاوم��ت می کنند و از ایده 
»خرید نک��ن« پیروی می کنن��د. تصمیم گیرندگان 
اصلی بس��یاری از مع��ادن فاصله زی��ادی از معدن 
دارند و در راس��تای اهداف خاصی که در ذهن دارند 
ترجی��ح می دهن��د روی ابزارهای از پیش س��اخته 
س��رمایه گذاری کنند و نیروه��ای میدانی را مکلف 
به پی��روی از دس��تورالعمل های موج��ود می کنند. 
این سیاس��ت و رویکرد احتم��االً در ارتباط با حوزه 
برنامه ریزی منابع کارآفرینی مفید اس��ت اما معموالً 
این مدیران و کارگران میدانی هستند که با ابتکارات 
و خالقیت های تحلیلی سروکار دارند. وقتی مدیران 
میدان��ی و نیروه��ای  مس��تقر در کارخانه و معدن؛ 
دس��تورات را از بیرون و فاصله دور دریافت می کنند 
احس��اس می کنند که مدیریت برای دانش و تجربه 

آنها ارزش الزم را قائل نیست.
یک��ی از بهترین و کارآمدتری��ن راه برای درگیر 
کردن مستقیم نیروها، در فرایند توسعه، استفاده 
از فنون چابک س��ازی اس��ت. چابک سازی حس 
نقش آفرین��ی و مهم بودن را تقویت و به نیروها، 

احس��اس مالکیت می دهد. رهب��ران به جای 
مدیریت گروه ّها، مش��کل اصلی که باید 

ح��ل ش��ود را مش��خص می کنند و 
بخش مهم کار را به گروه طراحی 

بهترین  ت��ا  می کنن��د  واگ��ذار 
ب��رای  ممک��ن  راه  حل ه��ای 

برطرف کردن مشکل و نیل 
ب��ه اهداف مشخص ش��ده را 
پیدا کنند. ای��ن رویکرد باز، 
بستری  غیرسلسلسه مراتبی؛ 
پویا و مفید برای حل مس��اله 
فراه��م می آورد. به این ترتیب 

اف��راد صرف نظر از مقام و درجه 
تخصص خ��ود می  تواند به طور 
آزادان��ه درک و بین��ش  خود 
ب��رای ح��ل مش��کل را ارائه 
کنند. نتیجه نهایی؛ خالقیت 
حداکث��ر  چابک س��ازی  و 
فرایند کاری است. به قول 
مدیر یکی از ش��رکت ّهای 
فع��ال در ح��وزه فل��زات 
گران بها »نحوه انجام کار 
به ان��دازه خود کاری که 

باید انجام شود اهمیت دارد«.
ذک��ر یک مثال اهمیت موضوع را نش��ان می دهد. 
ی��ک معدن روباز از الگوی تحلیلی خاصی اس��تفاده 
کرد تا عملکرد توزیع کنندگان را بهبود بخش��د. اما 
توزیع کنندگان در برابر استفاده از این ابزار مقاومت 
کردند چون احساس کردند که این نوآوری، عملکرد 
سیس��تم کنونی را دو براب��ر می کند و به این ترتیب 
بخش مهمی از کار که قباًل توسط آنها انجام می شد 
خودکار می ش��ود. وقتی مهندسان و توزیع کنندگان 
به گ��روه تحلیل وارد ش��دند همه چی��ز تغییر کرد. 
اعض��ای تیم بعد از انجام یک س��ری آزمون میدانی، 
منطق پش��ت الگوریتم ها را تغییر دادند و سیستمی 
خل��ق کردند که در صورت افزای��ش آمار مربوط به 
تخلی��ه بار کامیون ها می توانس��ت مکان تخلیه را به 
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را بشناسند و از س��ازوکار الگوریتم ّهایی که توصیه 
می شود مطلع باش��ند. این دانش سبب می شود که 
محص��ول یا ابزار تحلیلی در خط مقدم کار، پذیرفته 

و استفاده شود.
۳.تحلي�ل�را�در�فراینده�ای�کنون�ی�ادغام��

کنيد
یک مدل، هرچه آش��ناتر باش��د احتمال پذیرش، 
اقتباس و استفاده آن بیشتر می شود. فضای کاربری 
را ب��ا زمینه خاص کاربران انطباق دهید، مش��ابهت 
حداکث��ری محصول جدید ب��ا کارهایی که کارکنان 
به ص��ورت روزمره انجام می د هن��د و ادغام ابزار در 
فراینده��ای اصلی باعث می ش��ود ک��ه رویه جدید، 
شکل توس��عه یافته نوع کنونی باشد و کاربران آن را 

بیگانه و نامانوس ندانند.
برای مثال یکی از شرکت های معدنی، نوعی مدل 
پیش بینی کاربردی و جالب ابداع کرده است. وقتی 
تعداد زیادی از کامیون ها در نقطه ای از معدن، محل 
بارگیری یا مسیر؛ جمع شوند و خطر راه بندان وجود 
داش��ته باشد زنگ خطر به صدا در می آید. آزمون ّها 
نش��ان داد که سیس��تم زن��گ خطر ب��ه خوبی کار 
می  کند اما توزیع کنندگان و کارکنان به ندرت به آن 
توجه می کنند. آنها به جای این سیس��تم جدید به 
سیستم قبلی تکیه می کردند. گروهی که پیاده سازی 
ای��ده جدی��د را عهده دار بود ب��رای تقویت محصول 
دست به کار شدند و مدل را از نو طراحی کردند. آنها 
در نهایت مدل جدید را در مدل قبلی )سامانه رصد( 
ادغ��ام کردند. این تغیر نه تنها ترافیک را کاهش داد 

بلکه استقبال نیروهای میدانی را به دنبال داشت.
مث��ال دیگ��ری می آوریم. اس��تفاده از یک الگوی 
جدید در واحد خوراک یکی از شرکت ها حاکی از آن 
بود که افزایش ۵ درصدی خوراک، تغیر قابل توجهی 
ایجاد می کند. مش��کل اینجا بود که ۵ درصد، بسیار 
بیش��تر از مق��دار فعلی بیلت ها ب��ود و این موضوع 

این مدیران و کارگران میدانی هستند که با ابتکارات 
و خالقیت های تحلیلی سروکار دارند. وقتی مدیران 
میدان��ی و نیروه��ای  مس��تقر در کارخانه و معدن؛ 
دس��تورات را از بیرون و فاصله دور دریافت می کنند 
احس��اس می کنند که مدیریت برای دانش و تجربه 

آنها ارزش الزم را قائل نیست.
یک��ی از بهترین و کارآمدتری��ن راه برای درگیر 
کردن مستقیم نیروها، در فرایند توسعه، استفاده 
از فنون چابک س��ازی اس��ت. چابک سازی حس 
نقش آفرین��ی و مهم بودن را تقویت و به نیروها، 

احس��اس مالکیت می دهد. رهب��ران به جای 
مدیریت گروه ّها، مش��کل اصلی که باید 

ح��ل ش��ود را مش��خص می کنند و 
بخش مهم کار را به گروه طراحی 

بهترین  ت��ا  می کنن��د  واگ��ذار 
ب��رای  ممک��ن  راه  حل ه��ای 

برطرف کردن مشکل و نیل 
ب��ه اهداف مشخص ش��ده را 
پیدا کنند. ای��ن رویکرد باز، 
بستری  غیرسلسلسه مراتبی؛ 
پویا و مفید برای حل مس��اله 
فراه��م می آورد. به این ترتیب 

اف��راد صرف نظر از مقام و درجه 
تخصص خ��ود می  تواند به طور 
آزادان��ه درک و بین��ش  خود 
ب��رای ح��ل مش��کل را ارائه 
کنند. نتیجه نهایی؛ خالقیت 
حداکث��ر  چابک س��ازی  و 
فرایند کاری است. به قول 
مدیر یکی از ش��رکت ّهای 
فع��ال در ح��وزه فل��زات 
گران بها »نحوه انجام کار 
به ان��دازه خود کاری که 
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از تشديد تحريم ها 
تا بازگشت به برجام

س��ال ۱٣٩٩ با همه اتفاقات و رویدادهای غالبا تلخ 
و ب��د اقتصادی آن ب��ه روزهای پایانی خ��ود نزدیک 
اقتص��اد  می ش��ود. دس��ت اندرکاران و کارشناس��ان 
امیدوارند در سال جدید اتفاقات مطلوبی در این حوزه 
رخ دهد. تشدید تحریم های امریکا، حضور در فهرست 
س��یاه FATF، ش��یوع ویروس کرونا، کاهش قیمت 
جهانی نفت، انتخابات امری��کا، تغییرات حوزه وزارت 
در وزارت صنعت،  معدن و تجارت، کاهش ارزش پول 
ملی و بسیاری از اتفاقات دیگر، همه و همه بیشترین 
تاثیرات خود را در این س��ال نش��ان دادند. اما تحلیل 
کارشناسان و فعاالن اقتصاد درباره سالی که بر اقتصاد 
کش��ور گذشت، چیست؟ آیا می توان همه مشکالت و 
مس��ائلی را که کش��ور امس��ال در حوزه اقتصاد با آن 
درگی��ر بود، با توج��ه به این اتفاق��ات توجیه کرد؟ با 

گزارش روزنامه صمت در این باره همراه باشید.
تراز�تجاری�ایران�بدون�نفت�همچنان�منفی���

ماند
اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه تهران 
درباره عوامل موثر بر اقتصاد کشور در سال  ٩٩،  معتقد 
است بیشترین اثرگذاری در حوزه اقتصاد کشورها در 
بازه  زمانی به نسبت  طوالنی، تحت تاثیر ٣ عامل تورم، 

ارزش پول ملی و رشد اقتصادی است.
نیکواقب��ال در این باره در گفت وگو با صمت  عنوان 
کرد: در سال ٩٩ اقتصاد و تجارت ایران دچار تالطم ها 
و نوسانات ش��دیدی بود که شرایط نامطلوبی را حتی 
در مقایسه با س��ال های پیش برای کشور ایجاد کرد. 
اگرچه در این س��ال عوامل متعددی مثل همه گیری 
وی��روس کرون��ا، تحریم ه��ا و کاهش مناب��ع ارزی بر 
این موضوع تاثیر مس��تقیم داش��تند، اما اگر بخواهیم 
مهم ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور را رتبه بندی 

کنیم، به ٣ عامل اصلی و اساسی خواهیم رسید.
وی در این باره گفت: در درجه اول باید گفت اساسا 
مهم ترین ش��اخص یا متغیر اقتصادی در هر کشوری 
تورم اس��ت که می تواند با رش��د خود تمام بنیان های 
اقتص��ادی و اجتماعی را دگرگون و نابود  کند. ش��اهد 
بودیم که امس��ال این عامل تاثیرگذار و اساسی با چه 
س��رعتی در کش��ور روند صعودی خود را طی کرد و 
کسب و کار و تجارت کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
این اقتصاددان همچنین یادآور ش��د: البته مس��ئله 
ت��ورم و نوس��انات تورمی در ۵ دهه گذش��ته همواره 
یکی از عوامل مهم در اقتصاد ما بوده که هر س��ال نیز 
کارشناسان و دس��ت اندرکاران، این موضوع را به حد 

کافی مورد بررسی قرار می دهند. 

نیکواقب��ال درب��اره ارزش پ��ول مل��ی و تاثی��ر آن 
بر اقتصاد کش��ور در س��ال ٩٩، تصری��ح کرد: پس از 
موضوع تورم، به نظر می رسد دومین متغیر تاثیرگذار 
بر اقتصاد و تجارت کشور در سال گذشته، ارزش ریال 
یا ثبات ارزش پول ملی باش��د که در طول یک س��ال 

گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. 
وی درب��اره این موضوع خاطرنش��ان ک��رد: کاهش 
ارزش پ��ول ملی هر کش��ور به معنی گران تر ش��دن 
واردات و ارزان تر شدن اقالم صادراتی آن کشور است 
که برخی از کشورها از مزیت های صادراتی ایجاد شده 
ب��ه دنبال این رخداد، صادرات خود را رونق می دهند؛ 
ام��ا این فرآیند نیز در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی به جا 
نگذاشته اس��ت زیرا گزارش های آماری نشان می دهد 

تراز تجاری ایران بدون نفت همچنان منفی است.
نیکواقبال در بخش پایانی صحبت های خود از رشد 
اقتصادی به عنوان سومین متغیر موثر بر اقتصاد کشور 
یاد ک��رد و گفت: در کنار عوامل یادش��ده، س��ومین 
متغیر یا ش��اخص اقتصادی، رشد اقتصادی است که 
دو متغیر رشد خالص سرمایه گذاری و بهره وری روی 
آن تاثیر گذار هستند و می توان گفت اقتصاد کشور در 
این زمینه نیز در س��الی که گذشت، وضعیت چندان 

مطلوبی را تجربه نکرد. 
با توجه به این ش��رایط، س��رمایه گذاری خالص در 
اقتصاد ایران در حد اس��تهالک سرمایه است. بنابراین 

رش��د اقتص��ادی در کش��ور منفی ش��ده و درنتیجه، 
نوسازی صنایع سال هاست  به تاخیر افتاده است.

کرونا�چالش�جدید�مبادالت�تجاری���
بسیاری از کارشناس��ان اقتصاد و فعاالن این حوزه، 
مهم ترین موضوعاتی را که کش��ور در سال گذشته با 
آن مواجه بود، تحت تاثیر ٣ عامل تش��دید تحریم ها، 

همه گیری ویروس کرونا و مشکالت ارزی می دانند.
در ای��ن راس��تا محمدرض��ا نجفی من��ش، عض��و 
هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ته��ران در گفت وگو 
با صمت عنوان کرد: در س��الی ک��ه در حال به پایان 
بردن آن هس��تیم اقتصاد کشور چالش های زیادی را 
تجربه کرد اما می توان گفت در رأس همه آنها موضوع 

تحریم ها قرار داشت.
وی در این باره افزود: اگرچه تحریم ها مشکلی نیست 
که اقتصاد ما با آن بیگانه باشد و همواره با آن روبه رو 
بوده ای��م، اما بای��د قبول کرد که تش��دید تحریم های 
امریکا علیه ایران و پا پس کشیدن متحدان این کشور 
از مبادالت تجاری با کشور ما، موجب شد سال ۱٣٩٩ 

یک سال پرتنش برای اقتصاد کشور باشد.
نجفی منش در توضیح این مطلب گفت: کشوری که 
در طول سال های گذشته بیشترین درآمد ارزی خود 
را از فروش نفت به  دست می آورد، در جدایی اجباری 
از ف��روش این منابع به دلیل کاهش قیمت، در حالت 
عادی نیز با مش��کالت زیادی روبه رو بود؛ حال تصور 
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کنید که مش��کالت تحریم ها نیز به آن افزوده ش��ود. 
در واقع صادرات کاالهای غیرنفتی در ش��رایط عادی 
نیز نمی توانست جای خالی نفت را به درستی پر کند، 
چه برسد به اینکه این عوامل نیز مزید بر علت شوند.

وی با اش��اره به کوچک شدن اقتصاد دنیا به دنبال 
ش��یوع ویروس کرونا عنوان کرد: زیان های اقتصادی 
کرونا در این سال تا حدی است که احتماال اثرات آن 
تا س��ال ها بر چهره اقتصاد ایران و جهان باقی خواهد 

ماند.
نجفی منش مش��کالت ارزی کش��ور در سال ٩٩ را 
یک��ی دیگر از موارد مهم تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور 
دانس��ت و تصریح کرد: جدا از موارد یادشده، نباید از 
این موضوع غافل باش��یم که در س��ال ٩٩ هر دو این 
عوامل بیشترین تاثیر خود را از طریق ایجاد مشکالت 

ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل کردند.
وی در این باره تاکید کرد: کاهش دسترس��ی ایران 
به مناب��ع ارزی، دش��واری های انتق��ال ارز حاصل از 
صادرات، س��ختگیری ها و سیاست های نادرست بانک 
مرکزی در روند بازگشت ارز، مسدود بودن مسیرهای 
بانک��ی انتق��ال ارز در پی ق��رار گرفتن در فهرس��ت 
س��یاه FATF، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ 
ارز و بس��یاری از موارد دیگر  موجب ش��د امس��ال در 
حوزه ارزی با مش��کالت فراوانی روبه رو باش��یم که به 
نابس��امانی اقتصاد در سالی که در حال به پایان بردن 

آن هستیم دامن بزند.
اشتباهی�به�نام�ارز�چندنرخی��

البت��ه گروه دیگری از کارشناس��ان اقتصاد  با وجود 
اینکه مش��کالتی مثل تحریم ها و همه گیری کرونا را 
در ای��ن موضوع اثرگذار می دانند، عوامل دیگری را در 

شرایط امروز اقتصاد کشور موثر می دانند.
در ای��ن ب��اره، میثم هاش��م خانی، اقتص��اددان در 
گفت وگو با صمت اظهار کرد: به نظر می رسد مهم ترین 
اتفاق موثر بر ش��رایط اقتصادی و تجاری کش��ور در 
س��الی که گذشت تصمیم بسیار اش��تباه دولت برای 
ادامه به کار بستن سیاست استفاده از دالر چندنرخی 
در اقتصاد کش��ور بود که عالوه بر اینکه فساد، رانت و 
درآمدهای بادآورده بسیاری را با خود به همراه دارد و 
از نظر کنترل قیمتی هم تاثیری مثبتی نیز بر اقتصاد 
کشور نمی گذارد،   پیچیدگی های زیادی در تجارت ما 
-چه در واردات و چه در صادرات- و روابط تجاری ما 

با کشورهای دیگر ایجاد می کند و اتفاق بدتر، تصمیم 
به ادامه این سیاس��ت در آینده است که مشکالت آن 

را دامنه دار می کند.
هاش��م خانی اتفاق مه��م دیگر در ح��وزه تجارت و 
اقتصاد کشور در سال ۱٣٩٩ را موضع گیری ایران در 
قبال موضوع برجام پس از انتخابات ریاست جمهوری 
در این کش��ور دانس��ت و تصریح ک��رد: بعد از حضور 
رئیس جمه��وری جدی��د امری��کا ب��ر مس��ند قدرت، 
مذاکرات غیر مس��تقیم بین مس��ئوالن کشور و گروه 
۱+۵ آغاز ش��د که به نظر می رسد محتوای اقتصادی 
این مذاکرات نیز مانند مذاکرات قبلی بیشتر مبتنی بر 
درخواس��ت ایران از این کش��ورها برای خرید نفت از 

کشور است. 
این کارش��ناس اقتصاد  درب��اره اهمیت این موضوع 
عنوان ک��رد: البته موضوع فروش نفت ایران و توانایی 
ص��ادرات آن موضوع کامال مهمی اس��ت اما اگر قرار 
باشد محوریت این مذاکرات در بعد تجاری و اقتصادی 
مانند مذاکرات قبلی تنها مبتنی بر فروش نفت باشد، 
س��ود بلندمدتی را برای اقتصاد ما نخواهد داش��ت و 
هرچه بیش��تر اقتصاد کش��ور را به مخدر نفت وابسته 
می کند در حالی که در این مذاکرات، نمایندگان ایران 
می توانن��د امتیازات خوبی را در ح��وزه تجارت با این 

کشورها دریافت کنند.
وی اضافه ک��رد: آگاهی نمایندگان کش��ور در این 
موضوع می تواند ظرفیت تجاری بس��یاری از کاالها را 
با این کش��ورها ش��کوفا کند و با حذف موانع تجاری 
راه صادرات بس��یاری از کاالها به کشورها باز شود اما 
تمرکز تنها بر درخواس��ت فروش بیش��تر نفت باشد، 

سود چندانی در آن وجود نخواهد داشت.
هاش��م خانی در پایان گفت: به ط��ور کلی  با وجود 
تمام عوامل خارجی دخیل در اقتصاد، ما می توانستیم 
با برنامه ریزی های مطلوب بسیاری از مشکالت موجود 
را با فش��ار و چالش کمتری در این س��ال پشت س��ر 

بگذاریم.
می�توانستيم�بهتر�عمل�کنيم��

مرتضی خاکس��ار، کارش��ناس اقتصاد  نی��ز با تاکید 
بر موضوع تاثیر مش��کالت داخلی در ح��وزه اقتصاد، 
در گفت وگ��و با صمت اظهار کرد: س��ال ۱٣٩٩ برای 
اقتصاد کش��ور یک س��ال کامال خاص بود که هم در 
ح��وزه داخلی و ه��م در بخش خارجی، کش��ور را با 
چالش های فراوانی مواجه کرد. خاکس��ار در این باره 
با تاکید بر دسترسی ناچیز اقتصاد ایران به درآمدهای 
نفتی در  سال جاری عنوان کرد: یکی از مسائلی که در 
این سال تاثیر منفی فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشت، 
عدم دسترس��ی کشور به بازارهای فروش جهانی نفت 
ای��ران بود که با فش��ار حداکثری امری��کا و خروج از 
برجام و اعمال تحریم های اقتصادی کشورهای منطقه 
و ط��رف قرارداد با ایران هم��راه بود. وی تصریح کرد: 
این تحریم ها باعث کاهش رغبت کمپانی های خارجی 

و فعال در ایران ش��د که منابع ارزی کشور که بخش 
عم��ده آن از طری��ق ف��روش نفت حاصل می ش��د را 

به شدت محدود کرد.
خاکس��ار در عی��ن حال تاکی��د کرد: ای��ن عوامل 
به تنهایی برای رقم زدن یک س��ال اقتصادی پرچالش 
برای کش��ور کافی نبود و ع��دم برنامه ریزی و کنترل 
س��رمایه گذاری داخل��ی و همچنی��ن ناموف��ق بودن 
برنامه  ریزی ه��ای دولتی و نبودن یک برنامه نظارتی و 
کنترل��ی مطلوب در جهت تنظیم بازار باعث بی ثباتی 

بازارها و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشور شد. 
این کارش��ناس اقتصاد  بیان ک��رد: برنامه ریزی های 
غلط در کنار محدودیت های ارزی و مشکالت مربوط 
به انتقال ارز، نوسانات ارزی شدید و عدم کنترل دولت 
بر رش��د نرخ افسارگسیخته ارز را به دنبال داشت که 
بس��یاری از بازرگانان را در مب��ادالت تجاری و تامین 
اقالم مورد نیاز کش��ور ناتوان کرد. وی درباره تاثیرات 
بی برنامگی اقتصادی در سال ٩٩، افزود: در عین حال 
همین بی برنامگی در سیاست های اقتصادی در طول 
ای��ن مدت، فرار س��رمایه و س��رمایه گذاری تاجران و 
بخش خصوصی را به کشورهای همسایه و اروپایی به 
دنبال داشت و ما دیدیم که این کشورها حمایت های 
مطلوب��ی از حضور س��رمایه گذاران ایرانی در کش��ور 
خود انجام دادن��د. این کارش��ناس اقتصاد همچنین 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال ۱٣٩٩ جدا از تمام موارد 
یادشده بنگاهی شدن نگاه بانکی کشور در جهت اخذ 
س��ود و تحصیل درآمد های یکجانبه، باعث شد تا در 
این بخش نیز پرداخت تسهیالت به بازرگانان و فعاالن 
بخ��ش صنعت به صورت کامال یک طرفه رقم بخورد و 
اخذ سودهای غیرمتعارف و نجومی بانکی رقم بخورد 
تا بخش تولید و تجارت که پیش از آن نیز از مشکالت 
ب��ه وجودآمده به دلیل ب��روز همه گیری کرونا در رنج 

بود، دچار سختی های بیشتر اقتصادی شود. 
خاکسار در پایان گفت: درواقع  امسال  با مجموعه ای 
از رخداده��ای غیرقاب��ل انتظ��ار مواج��ه بودی��م که 
رخ دادن آنه��ا از اختی��ار ما خارج ب��ود اما در همین 
م��دت می توانس��تیم ب��ا برنامه ریزی های مناس��ب و 
سیاست گذاری های درست ش��رایطی را فراهم کنیم 
تا مش��کالت فعلی موجود در اقتصاد کشور، با شدت 
کمت��ری رخنمایی کنند و رون��د تولید و تجارت ما تا 

این حد با مشکالت و موانع مواجه نشود.
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تولید با تبصره قبول شد 
هر ساله و در روزهای پایانی سال، بررسی کارنامه 
عملکرد تولید موردتوجه قرار می گیرد. بررسی آمار 
تولید منتشرشده از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت نی��ز در اغلب موارد حکایت از رش��د تولید 
دارد. تا جایی که می توان با اس��تناد به این آمار نمره 
قبولی به صنایع داد. اما کافی اس��ت پای س��خنان 
فعاالن صنعتی به ویژه در بخش خصوصی بنشینیم. 
این اف��راد اغلب نظرات متفاوت��ی دارند و معتقدند 
این رش��د تولید تنه��ا به بخش دولت��ی اختصاص 
دارد؛ یعنی رش��دی اس��ت که در سایه حمایت های 
وی��ژه حاصل ش��ده و نبای��د آن را ب��ه عملکرد همه 
تولیدکنندگان نس��بت داد. این درحالی اس��ت که 
فعاالن صنای��ع معدنی در بخش های پایین دس��تی 
حت��ی در تامی��ن مواد اولی��ه موردنیاز خ��ود نیز با 
چالش ه��ای جدی روبه رو هس��تند. ای��ن چالش ها 
در س��ایه سیاس��ت گذاری اش��تباه متولیان امر در 
س��ال جاری ش��دت گرفته اند؛ بنابرای��ن اغلب این 
صنایع با ظرفیت بس��یاری پایین��ی تولید می کنند 
و درنتیجه از رقابت پذیری آنها کاس��ته ش��ده است. 
نبود قوانین ش��فاف و ثابت از دیگر مسائلی است که 
تداوم فعالی��ت این صنایع را بیش از پیش دش��وار 
می کند. این تغییرات مداوم در حالی رخ می دهد که 
صنایع معدنی اغلب دیربازده هس��تند و باید قوانین 
ثابتی بر عملکرد آنها جریان داش��ته باش��د. حال به 
تمام چالش های یادش��ده تحری��م و محدودیت های 
بین الملل��ی را ه��م باید اضافه ک��رد و نتیجه گرفت 
ای��ن صنایع تنها برای زنده ماندن و بقای خود تالش 
می کنند. همه موارد یادشده درحالی مطرح می شود 
که سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان 
جهش تولید نام گذاری شده و باید سیاست های کلی 
نظام در مس��یر تحقق این هدف باشند. بااین وجود، 

جز شعار هیچ اقدام عملی اجرایی نشد.
سال�خوبی�نداشتيم��

س��ندیکای  دبیر  فتح اله کرمانش��اهی،  کیوم��رث 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی در گفت وگو با 
صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد 
صنایع فوالدی کش��ور در س��ال جاری، گفت: آمار 
تولید صنایع بزرگ فوالدی کش��ور که اغلب هم به 
دولت وابس��ته هس��تند، مثبت و رو به رشد ارزیابی 
می ش��ود. اما شرایط برای صنایع خصوصی که اغلب 
ه��م در حلقه های انتهایی زنجیره قرار دارند، تفاوت 
می کن��د، چراکه ای��ن واحده��ا از حمایت ها دولتی 
بی نصیب هستند و چالش های جدی در مسیر تولید 

آنها وجود دارد.
تامين�مواد�اوليه�هم�چالش�است��

کرمانش��اهی گفت: چالش در تامی��ن مواد اولیه، 
یکی از بزرگ ترین مش��کالتی اس��ت که روند تولید 
صنایع پایین دستی فوالد کشور را در طول سال های 
گذش��ته متاثر کرده اس��ت. در چنین شرایطی این 
واحده��ا نمی توانند به قدر کافی م��واد اولیه تامین 
کنن��د و از ظرفی��ت تولید آنها کاس��ته می ش��ود. 
بدین ترتی��ب هزینه تمام ش��ده تولید آنه��ا افزایش 
می یابد و از رقابت پذیری شان در بازار جهانی کاسته 
می ش��ود. با وجود کمبودهای یادشده انتظار می رود 
سیاس��ت گذاران با حمایت از صنایع پایین دس��تی 
زمین��ه تکمیل زنجی��ره ارزش افزوده را در کش��ور 
فراهم کنند، چراکه این اقدام به توس��عه اقتصادی و 
همچنین بهبود اشتغالزایی کشور نیز منجر می شود 
اما تاکنون از ظرفیت های این بخش به درستی بهره 

گرفته نشده است.
هدف�گذاری�بی�نتيجه��

این فعال صنعت فوالد افزود: سال جاری از سوی 
رهبر معظم انقالب با عنوان جهش تولید نام گذاری 
ش��د و براس��اس آن انتظار می رفت سیاست گذاران 
توج��ه به اه��داف رش��د تولی��د را بی��ش از پیش 
موردتوج��ه قرار دهند و ب��ا حمایت از صنایع زمینه 
تحق��ق این هدف را محقق کنند ام��ا این هدف در 
عمل اجرایی نش��د. دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان 
لول��ه و پروفیل فوالدی در ادامه تغییر مداوم قوانین 
و سیاست گذاری ها را دیگر چالشی دانست که روند 
فعالی��ت صنایع فوالدی را به ش��دت تحت تاثیر قرار 
می ده��د و اف��زود: تولید موفق و فعالی��ت پایدار در 
صنایع فوالدی نیازمند تدوین برنامه باثباتی اس��ت. 
متاس��فانه در طول سال های گذش��ته شاهد صدور 
بخشنامه های یک شبه و غیرکارشناسی بوده ایم و در 
همین حال قوانی��ن حاکم بر عملکرد صنایع به طور 
مرتب تغییر کرده اس��ت. همین تحوالت نیز فعاالن 

صنعت��ی و تولیدکنن��دگان را ب��ا چالش های جدی 
روبه رو کرده اس��ت. وی با اشاره به آمار ارائه شده از 
سوی مراکز معتبر اقتصادی جهان گفت: بخش های 
تولی��د و کس��ب وکار در طول س��ال های گذش��ته 
به طور مرتب با ضعف روبه رو ش��ده اس��ت؛ بنابراین 
از سیاس��ت گذاران انتظ��ار م��ی رود به ج��ای تکرار 
شعارهای حمایت از تولید به سمت اجرای اقدامات 
عملیاتی با هدف بهبود ش��رایط کس��ب وکار و رشد 

تولید پیش بروند. 
نگاهی�به�کارنامه�پروفيل�سازان��

کرمانشاهی در ادامه عمده چالش تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل فوالدی را در تامین مواد اولیه دانست 
و افزود: فعاالن این صنعت ورق گرم موردنیاز خود را 
از بورس کاال خریداری می کنند. اما همواره در مسیر 
خرید خ��ود با چالش روبه رو هس��تیم، چراکه روند 
باثباتی بر عرض��ه ورق گرم فوالدی از طریق بورس 
کاال وجود ندارد. از یک سو این محصول با نرخ باالیی 
قیمت گذاری می شود و از س��وی دیگر، در مواردی 
ش��اهد مهندس��ی عرضه از س��وی تولیدکنندگان 
باالدستی و رشد نرخ دور از انتظار و در سایه رقابت 
قابل توجه برای خرید هس��تیم. در این وضعیت و با 
رش��د نرخ مواد اولیه هزینه تمام شده تولید افزایش 
می یابد. ب��رای رفع این چالش متولی��ان امر باید با 
ساماندهی عرضه و تقاضا برای ورق فوالدی مانع هر 

نوع واسطه گری و داللی در این بازار شوند.
کاهش�رقابت�پذیری�در�انتظار�ما�است��

ای��ن فعال صنعت فوالد با اش��اره به تولید صنایع 
تولیدکنن��ده لول��ه و پروفی��ل ف��والدی کش��ور با 
ظرفیت های ب��ه مراتب پایین تر از ظرفیت اس��می 
آنها، گفت: در چنین ش��رایطی، هزینه های س��ربار 
تولیدکنن��دگان افزایش می یابد و درنتیجه از میزان 
س��ودآوری آنها کاس��ته خواهد ش��د. بدون تردید 
ت��داوم این وضعی��ت به منزله وارد آم��دن ضررهای 
غیرقابل جب��ران ب��ه تولیدکنندگان اس��ت و حتی 
می توان��د زمین��ه کاه��ش تولید یا حت��ی تعطیلی 
ای��ن واحده��ا را فراهم کند. البته ای��ن توقف تولید 
ب��ه معنی از بین رفتن موقعیت های ش��غلی متعدد 
است و نباید به آس��انی از کنار آن گذشت؛ بنابراین 
سیاست گذاران باید مس��یر دشوار پیش روی تولید 
در صنایع خصوصی و پایین دس��تی را بیش از پیش 

جدی بگیرند و برای بهبود تالش کنند.
ضرورت�اصالح�سياست�ها��

کرمانش��اهی در پایان گفت: سیاس��ت های غلط و 
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ناکارآمد، آس��یب های غیرقابل جبرانی را به عملکرد 
صنایع در س��ال ج��اری وارد ک��رد. درنتیجه امید 
م��ی رود سیاس��ت گذاران از اش��تباهات خود درس 
بگیرند و برای بهبود شرایط تالش کنند. اما چنانچه 
روند کنونی تداوم داش��ته باش��د در س��ال آینده با 
چالش های جدی تری روبه رو خواهیم ش��د. به ویژه 
که تغییر دولت نیز در پیش اس��ت و طبق روال هر 
س��اله این تغییر به منزله عوض ش��دن سیاست های 
کل��ی حاکم بر صنایع خواهد بود. توجه به این نکته 
ض��روری به نظر می رس��د که تحمی��ل چالش های 
بیشتر به صنایع به منزله توقف تولید آنها خواهد بود؛ 
یعنی سیاس��تی که مبانی اساسی اقتصادی کشور و 

همچنین اشتغالزایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بی�توجه�به�الزامات�توليد��

حسن حس��ینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های صنایع و معادن س��رب و روی ایران در 
گفت وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد صنایع سرب 
و روی کش��ور در س��ال جاری گفت: ازآنجاکه سال 
جاری از س��وی رهبر معظم انقالب با عنوان جهش 
تولی��د نام گذاری ش��ده و باید الزامات رش��د تولید 
موردتوجه سیاس��ت گذاران قرار گیرد اما نه تنها این 
انتظار برآورده نش��د، بلکه ه��ر روز مانعی جدید در 

مسیر فعالیت ما ایجاد شد.
حس��ینقلی در ادامه افزود: ع��الوه بر چالش های 
مرب��وط ب��ه سیاس��ت های داخل��ی، کش��ور ما در 
طول س��ال های گذش��ته همواره با تحری��م و انواع 
محدودیت ه��ا در روابط بین المللی خود روبه رو بوده 
اس��ت. این تحریم ها در طول ٢ س��ال اخیر ش��دت 
گرفته  و بر بار مشکالت ما بیش از پیش افزوده شده 
است. در چنین ش��رایطی، تولید در صنایع سرب و 

روی کشور به شدت منفی ارزیابی می شود.
شرایط�ما�متفاوت�از�آمار�است��

وی با اش��اره به آم��ار و ارقام رش��د تولید که هر 
ازگاه��ی از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
اعالم می شود، گفت: هرچند آمارها حکایت از روند 
رو به رشد تولید داشته باشد اما نظر فعاالن صنعتی 
و تجربه ما در مس��یر فعالیت متفاوت از این اعداد و 

ارقام است. 
ما به عنوان فعاالن اقتصادی ش��اهد رکود سنگین 
در فعالیت ه��ای معدن��ی و صنای��ع وابس��ته به آن 
هس��تیم. در همین حال با توجه به وضعیت موجود 
نمی توان به بهبود شرایط تولید و صادرات در صنایع 

سرب و روی کشور امید داشت. 
بی�توجهی�به�استخراج،�مشکل�زاست��

حس��ینقلی چالش اصلی فعاالن این صنعت را در 
مس��یر تامین مواد اولیه دانس��ت و اف��زود: با وجود 
منابع غن��ی معدنی روی در کش��ور، تاکنون از این 
ذخایر بهره برداری نش��ده است. در چنین شرایطی 
معدن انگوران به عنوان منبع اصلی تامین مواد اولیه 

موردنیاز صنایع روی در کش��ور ش��ناخته می شود. 
در ای��ن می��ان، برخی از ش��رکت ه��ای دولتی نیز 
چالش ها و مشکالتی را برای تولیدکنندگان صنایع 
پایین دس��تی ایجاد کردند. ازجمله آنکه برای چند 
ماه از ف��روش ماده اولیه امتن��اع و در ادامه فروش 
ای��ن محصول معدنی را به ب��ورس کاال منتقل کرد. 
این درحالی اس��ت که ظرفیت تولید س��رب و روی 
کش��ور به مراتب بیش از خاک برداشت شده از این 
معدن اس��ت. در چنین موقعیتی رقابتی قابل توجه 
برای خرید این محصول ش��کل می گیرد و به رش��د 
فزاینده نرخ آن منجر می ش��ود. بدون تردید فروش 
محصولی این چنینی در ب��ورس کاال هیچ توجیهی 
جز گران فروش��ی ندارد و در ادام��ه از رقابت پذیری 
واحدهای تولیدکننده روی کشور به شدت می کاهد.

بخشنامه�غيرکارشناسی،�بالی�جان�صنایع��
ای��ن فعال صنعت س��رب و روی در ادامه تصویب 
بخشنامه های غیرکارشناسی و قوانین ضدتولید را از 
دیگر موضوعاتی دانست که در سال جاری نیز تداوم 
داشت و همچون سدی در مسیر فعالیت صنعتگران 
قرار گرفت و افزود: بخش��نامه های غیرکارشناس��ی 
آسیب های غیرقابل جبرانی را به تولید وارد می کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع 
و معادن س��رب و روی ایران ۱۰ برابر ش��دن حقوق 
دولت��ی مع��ادن را از دیگر چالش هایی دانس��ت که 
در س��ال جاری مس��یر فعالیت صنایع معدنی را با 
چالش ه��ای جدی روبه رو کرد. این رش��د در حالی 
ایجادش��ده که سودآوری معادن کش��ور تحت تاثیر 
ش��رایط سیاس��ی و اقتص��ادی موج��ود به ش��دت 

کاهش یافته است.
وی در ادام��ه افزود: متاس��فانه قانون گ��ذاران از 
تخص��ص و دان��ش کافی در حوزه مع��دن و صنایع 

معدنی برخوردار نیستند. 
در چنین شرایطی، تحت تاثیر فرافکنی سایر افراد 
اقدام به تصویب قوانین اش��تباه و س��نگ اندازی در 
مسیر فعالیت فعاالن صنعتی می کنند. انتظار می رود 
این سیاست گذاران در مسیر قانون گذاری یا تصویب 
بخشنامه ها از نظرات انجمن های تخصصی فعال در 
این حوزه کمک بگیرند و برای اصالح شرایط موجود 

تالش کنند.
حسینقلی گفت: عملکرد صنایع مختلف و صنعت 

سرب و روی کشور از ش��رایط اقتصادی ایران تاثیر 
می پذیرد. اما باید اقرار کرد که مس��یر اقتصاد کشور 
در طول س��ال های گذش��ته با چالش ه��ای جدی 
روبه رو ش��ده است. درنتیجه هر روز شاهد نوساناتی 
هستیم. این گونه نوس��انات امکان برنامه ریزی برای 
تولی��د در صنایع را از میان می ب��رد. به عنوان مثال، 
تحت تاثیر وضعیت موجود در یک س��ال اخیر شاهد 
رش��د روزافزون ن��رخ دالر در مقابل ری��ال بودیم و 
هزینه های تولید صنعتگران هم به ش��دت باال رفت؛ 
بنابراین نمی توان بدون توجه به ش��رایط اقتصادی 
برای بهب��ود تولید برنامه  ریزی کرد. در همین حال، 
چنانچه عزمی راس��خ برای بهب��ود تولید و فعالیت 
صنایع از سوی سیاست گذاران نباشد، نباید به رونق 

تولید در سال آینده امیدوار بود.
رئی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
صنای��ع و مع��ادن س��رب و روی ای��ران در پایان از 
سیاس��ت گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواست حامی معدنی ها و فعاالن این بخش باشند. 
بدون تردید ایجاد ارتباط قوی میان این مس��ئوالن 
ب��ا بخش معدن و فعاالن این صنایع تاثیر بس��زایی 
بر تصمیم گیری آنه��ا دارد. در نتیجه از دولتمردان 
و سیاس��ت گذاران انتظار می رود ب��ه نظرات فعاالن 
اقتصادی و صاحبان کس��ب وکارها گوش دهند و با 

توجه به نظرات آنها تصمیم گیری کنند.
سخن�پایانی��

شرایط اقتصادی کشور در ٢ سال اخیر و با تشدید 
تحریم های بین المللی روزبه روز بی ثبات تر شده است 
و در این میان، شاهد رشد روزافزون نرخ ارز هستیم. 
این بی ثباتی، حرکت در مسیر تولید را برای فعاالن 

صنایع معدنی بیش از پیش دشوار کرده است.
 این تولیدکنندگان با اس��تناد به ش��رایط موجود 
از متولیان امر انتظار داشتند زمینه تسهیل فعالیت 
آنه��ا را فراهم کنند اما این انتظ��ار در عمل محقق 
نش��د و شاهد سخت تر ش��دن هرچه بیشتر فعالیت 
بخش ه��ای تولی��دی در کش��ور بودی��م. در چنین 
ش��رایطی بس��یاری از سیاس��ت گذاران بی توجه به 
نظرات کارشناس��ی اقدام به تصویب بخش��نامه های 

غیرعملی می کنند.
 این مصوبات ه��ر روز نیز تغییر می کند؛ بنابراین 
در مس��یر اولیه تولید نیز با کمبود و چالش روبه رو 
هستیم. مش��کالت تولیدکنندگان بخش خصوصی 
به قدری جدی اس��ت که حتی در تامین مواد اولیه 

نیز با گرفتاری هایی روبه رو هستند.
 مش��کلی که زمین��ه کاه��ش قابل توجه ظرفیت 
تولی��د آنه��ا و همچنین اف��ت به��ره وری را در این 
صنایع را فراهم کرده است. امید می رود چالش های 
یادشده که بس��یاری از آنها ریشه در مسائل داخلی 
و سیاس��ت گذاری اشتباه دارند از سوی متولیان امر 

مورد بازبینی قرار گیرند.
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ش��رکت فوالد مبارکه از شرکت های پیشرو ایرانی 
اس��ت که در زمینه تولید ورق ه��ای فوالدی فعالیت  
می کند. این شرکت با ماموریت ایفای نقش محوری 
در توس��عه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کش��ور و 
ارتقای سطح فناوری صنعت فوالد، به عنوان سازمانی 
جهان تراز بیش از ۵۰ درصد از مصرف فوالد کشور را 
جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، 
صنایع فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین و لوله های 
انتقال سیاالت، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی 

و الکتریکی و صنایع لوله و پروفایل تولید می کند.
در این گ��زارش عملکرد فوالد مبارکه را بررس��ی 
می کنی��م. گروه فوالد مبارکه به  عن��وان بزرگ ترین 
فوالدساز ایران و خاورمیانه، در سال جاری، عملکرد 

مثبت و چشمگیری داشته است.
فوالد یکی از ارکان اصلی و استراتژیک برای ایجاد 
ساختار صنعتی و توسعه هر کشوری به شمار می آید؛ 
از این  رو می بینیم بس��یاری از کش��ورهای توس��عه 
یافته و پیش��رو در جهان درصدر تولیدکنندگان اول 
ف��والد قرار گرفته اند که از نمونه های آنها می توان به 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا یعنی چین اش��اره 

کرد که در رتبه دوم اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.
اقدامات�فوالد�مبارکه�برای�صنعت�کشور��

کشورهای در حال توسعه نیز در تالش برای تولید 

ف��والد در حجم ب��اال و افزایش تن��وع در محصوالت 
تولیدی خود هس��تند. ایران نی��ز که اکنون در میان 
تولیدکنن��دگان، برت��ر فوالد خ��ام در جه��ان قرار 
گرفته اس��ت  با کمک طرح های توس��عه ای در این 
صنعت، طی چندسال اخیر توانسته به عنوان یکی از 
صادرکنندگان مطرح محصوالت فوالدی در منطقه و 

جهان تبدیل شود.
در این میان ش��رکت های بزرگ فوالدی در ایران 
همچون ش��رکت فوالد مبارکه اقدامات وسیعی برای 
رسیدن به جایگاه فعلی صنعت فوالد کشور در جهان 

انجام داده است.
ش��رکت فوالد مبارکه که هم��واره از آن با عنوان 
فوالد صنعت س��از یاد می شود، فعالیت خود را از ٢٨ 
س��ال پیش آغاز کرده و اکنون با تولید ٧.٢ میلیون 

تن محص��ول، بخش عمده ای از تولید فوالد و تامین 
نیاز صنایع پایین دستی کشور را بر عهده گرفته است.

در واق��ع تولید ای��ن میزان محص��ول و همچنین 
متن��وع ب��ودن س��بد محص��والت تولی��دی ف��والد 
مبارکه س��بب ش��ده تا بس��یاری از تولیدکنندگان 
صنایع پایین دس��تی فوالد همچون خودروس��ازان، 
لوازم خانگ��ی، تولیدکنندگان لوله ه��ای قطور و ... از 

واردات مواد اولیه بی نیاز شوند.
بهت��ر اس��ت در اینجا نگاهی ب��ه تولید محصوالت 
خاص این شرکت فوالدی داشته باشیم. تولید تختال 
خاص برای انتقال نفت گوره به جاس��ک که به گفته 
مقام معظ��م رهبری، اس��تراتژیک ترین پروژه دولت 
دوازده��م اس��ت، نمونه بارزی از توانمندی ش��رکت 
ف��والد مبارکه در جهت صنعتی ش��دن و کم کردن 
وابستگی های ایران به دیگر کشورها برای تامین این 
دست از فوالدهای خاص است؛ چرا که به گفته وزیر 
نف��ت، تحریم ها مانع از فروش ای��ن نوع از تختال به 
ایران ش��د اما شرکت فوالدمبارکه در ٢ سال گذشته 

و با تالش فراوان موفق به تولید این محصول شد.
همچنین تولید تخت��ال با ضخامت ٣۰۰ میلی متر 
نیز یکی دیگر از افتخارات شرکت فوالد مبارکه بوده 
و قرار اس��ت ت��ا از آن برای انتقال نف��ت از کف دریا 
استفاده ش��ود. در واقع تولید انواع ورق های فوالدی 

فوالد مبارکه طاليه دار »ما می توانیم«
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با ضخامت های مختلف در این شرکت فوالدی باعث 
شده است واردات در این زمینه کاهش یابد. 

بزرگ�تری�ن�توليدکنن�ده�ف�والد�در�منطقه���
خاورميانه

در واقع رس��الت ش��رکت فوالد مبارکه بر این پایه 
بنا ش��ده است که می تواند نیاز تمام صنایع کشور را 
تامین کند. زیرا شرکت فوالد مبارکه عالوه بر اینکه 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقاست با تولید بیش از ۱۱ میلیون تن در 
سال بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. این موضوع در حالی مطرح 
می شود که کشورمان در سال های گذشته به عنوان 
یک��ی از واردکنندگان محصوالت فوالدی به ش��مار 
می آمد اما اکنون با توس��عه و گسترش تولید به یکی 

از صادرکنندگان فوالدی تبدیل شده است.
این باور که ما می توانیم در ایران با تکیه بر دانش، 
اس��تعداد و توانمندی نیروهای متخصص تمامی نیاز 
صنایع را در کش��ور برطرف کنیم اکنون در شرکت 
فوالد مبارکه نه تنها یک ش��عار نیست بلکه به عمل 
تبدیل ش��ده و به گفته مدیرعامل این شرکت، فوالد 
مبارک��ه طالیه دار ش��عار »م��ا می توانیم« اس��ت. از 
س��وی دیگر ش��رکت فوالد مبارکه تنها فوالدساز در 
ایران اس��ت که زنجیره کامل تولی��د فوالد از معدن 
س��نگ آهن تا نورد گرم و سرد را در اختیار داشته و 
برای توسعه آن تالش های بسیاری انجام شده است.

در کن��ار تمامی موارد یادش��ده و نقش مهم فوالد 
مبارک��ه در صنعت ایران، الزم اس��ت تا به جایگاه و 
اهمیت این ش��رکت فوالدی در بازار س��رمایه کشور 
نیز نگاهی داش��ته باش��یم. امروز ارزش بازار شرکت 
ف��والد مبارکه به بیش از ٣۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
رس��یده و به عنوان یکی از بزرگ ترین ش��رکت های 
بازار س��رمایه کشور به ش��مار آمده و نقش پررنگی 
در توس��عه اقتصادی کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد 

نفتی بازی می کند.
درواق��ع صنایع معدنی به ویژه فوالدس��ازان امروزه 
به عن��وان یکی از مزیت های اصل��ی و همچنین مهم 
برای کمک به صنعت و اقتصاد کش��ور به شمار آمده 
و ب��ا کمک و همراه��ی دولت، می توانن��د با افزایش 
صادرات غیرنفتی به رش��د درآمده��ای ارزی دولت 

کمک کنند.
کارنامه�فوالد�مبارکه�در�سال���۹۹

فوالد مبارکه در سال ٩٩ در مباحث مختلفی اعم 
از ایمنی فردی و تجهیزاتی، جزء شرکت های برند در 
کمترین حادثه فردی و تجهیزاتی اس��ت. همچنین 
این ش��رکت در زمینه مسائل  محیط زیست با اجرای 
پروژه ه��ای مختل��ف زیس��ت محیطی ش��رایط قابل 
قبولی دارد و روزانه موارد زیس��ت محیطی را کنترل 
می کن��د. در زمینه تولید نیز به رغم ش��یوع کرونا و 
تش��دید تحریم ها با توجه ب��ه پیش بینی های انجام 

ش��ده تدابیر اتخاذ شده ضمن کنترل شیوع ویروس 
کرونا در مجتم��ع فوالد مبارکه و انجام تس��ت های 
دوره ای پرس��نل سعی شد این موضوع مدیریت شود 
و در زمین��ه تحریم ها و اث��رات آن نیز با خرید اقالم 
استراتژیک از قبیل الکترود کوره های قوس، انواع فرو 
آلیاژها و مواد نسوز و بومی سازی آنها در داخل کشور 
حداقل تاثیرات را روی تولید و فروش مجتمع حادث 

شده است.
ف��والد مبارکه هدف گ��ذاری تولید خ��ود را برای 
ب��رآورده کردن نی��از داخلی کش��ور در درجه اول و 
سپس نیم نگاهی به بازار صادرات برنامه ریزی می کند. 
در بخ��ش نیاز داخلی کش��ور به محص��والت فوالد 
مبارکه براس��اس توانمندی و محدودیت ها و ظرفیت 
خطوط تولید هر سال برنامه تولید خود را مشخص و 
ظرفیت های تولید ماهانه خود را در بورس کاال عرضه 
می کند و ش��رکت های تولیدی اعم از خودروس��از و 
پروفیل س��از، لوازم خانگی و صنایع بس��ته بندی نیاز 
خ��ود را در بورس خریداری می کنند و فوالد مبارکه 
نس��بت به تولید نیاز مش��تریان خود اقدام می کند. 
صنایعی که بیشترین تقاضا را برای محصوالت فوالد 
مبارک��ه دارند حوزه های خودرو، نف��ت و گاز، حوزه 
مخازن تحت فشار، حوزه فوالدهای مقاوم به حرارت، 
حوزه فوالده��ای عملیات حرارتی پذیر، حوزه صنایع 
بسته بندی، حوزه لوازم خانگی و ورق های پوشش دار 
رنگی هس��تند. همچنین تمرکز تولید مجتمع فوالد 
مبارک��ه برآورده ک��ردن نیازه��ای پروژه های ملی و 
اس��تانی نظیر پروژه ملی انتق��ال نفت و گاز گوره به 
جاس��ک یا پروژه اس��تانی تولید ورق ه��ای لوله های 

انتقال آب و ... است.
فوالد�مبارکه�رهبر�بومی�سازی�صنعت�فوالد��

اس��تراتژی فوالد مبارکه تکنولوژ ش��دن اس��ت؛ از 
طرف دیگر این ش��رکت با توجه به سابقه طوالنی ای 
که در صنعت فوالدسازی کشور داشته است از سوی 
س��ازمان ایمیدرو به عنوان مس��ئول تکنولوژ ش��دن 
صنعت فوالد کش��ور انتخاب ش��ده اس��ت. رونمایی 
از ط��رح تحول دیجیتال نی��ز از دیگر اقدامات فوالد 
مبارکه اصفهان در جهت رشد و توسعه صنعت فوالد 

کشور است.
به تازگ��ی مدیریت دفت��ر برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی ایمیدرو اعالم کرد که در راس��تای توسعه 
توان س��اخت داخل و بومی سازی در جلسات کنترل 
مدیریتی، جهت دهی ش��رکت های بزرگ مش��خص 
ش��ده اس��ت؛ به طوری که ش��رکت فوالد مبارکه به 
عنوان رهبر دس��تیابی به دانش فنی و بومی س��ازی 

فناوری در عرصه فوالد انتخاب شده است.
توس��عه صنعت ف��والد کش��ور در دورانی صورت 
می گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حس��اس 
اس��ت؛ هم کرون��ا روندها و رفتاره��ا را تغییر داده و 
هم تحریم ه��ا مدام روی  هم تلنبار می ش��ود. اما در 
این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامه 
صنعت فوالد کشور ثبت  شده است. یکی از مهم ترین 
و راهبردی ترین آنها مش��ارکت قابل تحسین صنعت 
ف��والد در راه ان��دازی خط لوله انتق��ال نفت گوره به 

جاسک است. 
برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله های 
فوالدی مناس��ب برای انتقال نفت ترش در کشور به 
کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. 
همی��ن اقدام موج��ب صرفه جوی��ی چندین میلیون 
دالری در کشور شده و عالوه بر آن، صنعت فوالد را 
نیز از نظر فناوری تولید و تجربه ساخت، چندین گام 

به پیش رانده است. 
پویش�توليد،�تداوم�و�اميد�در�فوالد�مبارکه��

هم زم��ان، راه اندازی ابر پروژه نورد گرم ش��ماره ٢ 
نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامه فوالد 
مبارکه و اساس��اً صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده 
اس��ت. این اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« برای 
فوالد مبارکه اس��ت. با راه ان��دازی ابرپروژه نورد گرم 
شماره ٢ ظرفیت تولید کالف گرم در فوالد مبارکه به 
٧.٢ میلیون تن خواهد رسید و بر این اساس نه  تنها 
از واردات بی نیاز خواهیم شد بلکه امکان صادرات نیز 

خواهیم یافت.
در همی��ن راس��تا بخش��ی از ورق ه��ای موردنیاز 
صنایع خودروس��ازی، صنایع نفت و گاز و لوله سازی 
و لوازم خانگ��ی در داخ��ل تولید می ش��ود. همچنین 
هم زم��ان با افتت��اح نورد گرم ش��ماره ٢، اش��تغال 
قابل توجه��ی ب��رای جوانان کش��ور ایجاد می ش��ود. 
خوش��بختانه صنعت فوالد، به خصوص فوالد مبارکه، 
با قدرت مسیر توس��عه را ادامه می دهد و نمونه بارز 
آن رش��د س��ود عملیاتی فوالد مبارکه اس��ت که در 
س��ال گذش��ته به رقم قابل توجه ۶٢ درصد رس��ید. 
س��ال گذش��ته فروش صادراتی فوالد هم رشد ۱۴۶ 
درصدی داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 
۵ درصدی همراه بود و به رقم ۶ میلیون و ۱٣۰ هزار 
تن رس��ید. در فرودین ماه امس��ال هم میزان فروش 
ف��والد ۱۱ درصد رش��د کرد و حتی عملکرد س��هام 
فوالد ب��ا بازدهی بیش از ٢۴۰ درصدی در امس��ال 

همراه بوده است. 
ام��روز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع 
به یکی از مهم ترین موضوعات کش��ور بدل ش��ده و 
بای��د تم��ام الزامات برای تحقق اهداف باالدس��تی و 
دست یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران 
زمانی از دام رکود خارج می ش��ود که صنایع مهمی 
مانند فوالد، مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و 
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به عنوان پیش ران اقتصاد ملی با قدرت، کش��ور را در 
مسیر پیشرفت قرار دهند.

فوالدسازان�زیر�ذره�بين�سامانه�کدال��
طبق آمارهای س��امانه ک��دال، ف��والد مبارکه در 
این م��دت یک میلیون و ۱۶٢ ه��زار تن محصوالت 
گ��رم، ۴٩٧ ه��زار تن محص��والت س��رد، ٩۵ هزار 
ت��ن محص��والت پوش��ش دار و ۵۰٣ هزار تن س��ایر 

محصوالت تولید کرد.
بررس��ی آمار تیرماه این شرکت نیز حاکی از تولید 
۶٧۴ هزار تن انواع محصوالت ش��امل ٣٩٢ هزار تن 
محصوالت گرم، ۱٣۴ هزار تن محصوالت س��رد، ٢۴ 
ه��زار تن محص��والت پوش��ش دار و ۱٢۴ هزار تن از 

محصوالت دیگر است.
در خ��رداد م��اه تولید ف��والد خام )تخت��ال( با دو 
میلیون و ٢٧٧ هزار تن نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل ۱۴.۶ درصد افزایش تولید داش��ته و همچنین 
آهن اسفنجی با ٢ میلیون و ۴۴۱ هزار تن رشد ٨.۴ 
درص��دی و گندل��ه با یک میلی��ون و ٩٢۱ هزار تن، 
حدود ۰.٨ درصد رش��د تولید نس��بت به خرداد ماه 

سال ٩٨ داشته است.
طب��ق این گ��زارش فروش محص��والت فوالد خام 
)تخت��ال( با ۱٩ هزار ٩٨۱ میلیارد ریال، بالغ بر ۴٩۶ 
درصد، رش��د را نش��ان می دهد و فروش محصوالت 
س��رد و پوش��ش دار با ح��دود ٣۶۰۰۰ میلیارد ریال 
افزایش ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

داشته است.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این گزارش میزان 
ف��روش دوره منتهی به ٣۱ خ��رداد ماه را ٧٩ هزار و 
٨٩۴ میلیارد ریال اعالم کرد اس��ت که در مقایس��ه 
با خرداد ماه س��ال ٩٨ رش��د ٢۵.٨ درصدی را ثبت 

نموده است.
همکاری�دو�سازمان�با�فوالد�مبارکه��

همچنین در س��فر خردادماه م��درس خیابانی به 
استان اصفهان و در محل شرکت فوالد مبارکه پست 
فش��ارقوی و فشار متوسط ش��ماره ٢ شهید خرازی 
افتتاح شد و از بویلر بازیافت حرارت از نیروگاه گازی 
ف��والد مبارک��ه رونمایی و تفاهمنام��ه همکاری بین 
س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور و 

فوالد مبارکه به امضا رسید.
ش��رکت فوالد مبارکه در گ��زارش فعالیت ماهانه 
اردیبهش��ت م��اه از افزای��ش ۱۰۰ درص��دی میزان 
فروش محصوالت خود خبر داد. براس��اس اطالعات 
منتشرشده در وبس��ایت کدال، این شرکت از فروش 
٨٣۵ هزار تن انواع محصوالت گرم، سرد و پوشش دار 
خود بی��ش از ۵۱ هزار و ۶٨٩ میلی��ارد ریال درآمد 
کس��ب کرده که ت��ا مجموع فروش خ��ود از ابتدای 
س��ال را به رقم ٧٧ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال برساند. 
این در حالی اس��ت که در مقایسه با اردیبهشت سال 
گذش��ته، میزان فروش ریالی این شرکت ۴٢ درصد 

بیشتر شده است.
همچنی��ن مروری ب��ر عملکرد تولید این ش��رکت 
در اردیبهش��ت ماه نش��ان می دهد فوالد مبارکه در 
اردیبهش��ت ماه ٧۴٢ هزار تن ان��واع محصول تولید 
کرده که نس��بت به فروردین ماه ۱٢ درصد کاس��ته 
ش��ده است. از س��وی دیگر در مقایس��ه با فروردین 
ماه قیمت هر تن محصوالت گرم در اردیبهش��ت ماه 
۶ درص��د، محصوالت س��رد ۱۰ درصد و محصوالت 

پوشش دار ۱۴ درصد افزایش داشته است.
فروردین ماه امسال عملکرد فوالد مبارکه، هرمزگان، 
س��با، فوالد خوزستان، ذوب آهن، فوالد آلیاژی، گروه 
ملی صنعتی فوالد، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، 
ف��والد چادرملو، آهن و فوالد ارفع، فوالد بردس��یر و 
بناب نش��ان می دهد که بیشترین رشد تولید متعلق 
به فوالد بردس��یر با رش��د ٢۵٨ درصدی نس��بت به 
فروردین ٩٨ است و بر مبنای تولید ۴٩ هزار و ٣٧۱ 

تن شمش محقق شد.
بیشترین کاهش تولید هم در نخستین ماه امسال 
مربوط به فوالد خراس��ان در بخش ش��مش )بیلت( 
بود ک��ه با رقم ٢۰ هزار و ٣٨۰ هزار تن، نس��بت به 
عملک��رد در فروردین ٩٨ به می��زان ٧٩ درصد افت 

نشان می دهد.
همچنین فوالد مبارک��ه با تولید ۶٣۶ هزار و ۱۶۰ 
تن که در مقایس��ه با فروردین ٩٨ رش��د ٩ درصدی 
دارد، بیش از ٣۵ درصد کل تولید فروردین را در بین 

واحد های فوالدساز یاد شده به خود اختصاص داد.
اقدامات�ضد�کرونایی�شرکت���

ف��والد مبارک��ه اصفه��ان ب��ه عن��وان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت ف��والدی تخت در خاورمیانه 
نی��ز همانند دیگر س��ازمان ها و ش��رکت های بزرگ 
تولیدی در سراس��ر جهان از آثار ش��یوع این ویروس 
در امان نمانده اس��ت. فوالد مبارکه با تعداد کارکنان 
بالغ بر ۱۴۰۰۰ نفر از همان روزهای ابتدایی پیدایش 
و ظهور ویروس جدید کرونا همگام با سایر شرکت ها 
و س��ازمان های برتر جه��ان، اقداماتی را جهت تداوم 
کس��ب وکار و همچنی��ن کنت��رل و مه��ار وی��روس 
کووید-۱٩ و آثار آن، برنامه ریزی و به اجرا گذاش��ته 

است.
 این اقدامات را می توان به دو دس��ته واکنش��ی و 
کنشی تقسیم کرد. اولین اقدام فوالد مبارکه اصفهان 
در واکنش به ورود ویروس کرونا به کش��ور، تشکیل 
»کمیته مدیریت بحران کرونا« متش��کل از معاونان 
و مدیران و با ریاس��ت مدیرعامل ش��رکت به منظور 
سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت اقدامات کنترلی 

و مهار شیوع ویروس کرونا بود. 
ف��والد مبارکه اصفه��ان با توجه ب��ه ماهیت خود 
ب��ه عنوان یک ش��رکت جهان تراز، هم��واره پیش از 
برنامه ریزی و اجرای اقدام��ات و رویکردها، الگوهای 
موفق و مط��رح جهانی را موردتوجه قرار می دهد. به 

منظور برخورد ب��ا این بحران نیز الگوها، رویکردها و 
اقدامات برتر جهانی مرتبط را شناسایی کرده و مورد 

بهینه کاوی قرار داد.
 در این راستا، مؤسسات برتر جهانی مانند مکنزی 
گروه مشاوره بوس��تون BCG(، APQC(، مؤسسه 
ارنست و یانگ ٣)EY۴( و ... مورد بررسی دقیق قرار 
گرفتند و رویکردها و الگوهای آنها اس��تخراج ش��ده 
و موشکافی ش��دند. در ادامه رویکردهای اتخاذ شده 
و اقدام��ات مرتبط ب��ا آن به منظور ت��داوم و تحول 
کس��ب وکار در فوالد مبارکه اصفهان تشریح خواهد 

شد.
پروژه�نورد�گرم�فوالد�مبارکه��

پروژه ن��ورد گرم دو پس از عقد قرارداد مابین یک 
شرکت خارجی و شرکت های داخلی فعالیت خود را 
ش��روع کرده و در حال حاضر تب��ادالت مالی و فنی 
در ح��ال انجام اس��ت ؛ این پروژه ح��دود ۵۵ درصد 
آن داخلی س��ازی می ش��ود ک��ه بخ��ش خارجی آن 
مربوط به مباحث تکنولوژی و اتوماس��یونی و قطعات 
خاص اس��ت که در حال حاضر ام��کان تولید آن در 
کش��ور وجود ندارد. همچنین عملیات تجهیز کارگاه 
و عملیات س��اختمانی از قبیل خاکبرداری و تس��ت 
مکانی��ک خاک و ... در حال انجام اس��ت و س��اختار 
سازمانی آن مشخص شده اس��ت؛ براساس براوردها 
قرار اس��ت که پ��روژه ظرف مدت زم��ان ٩٩٩ روز و 

باکیفیت و با هزینه معقول اجرا شود.
با توجه به سرمایه گذاری که فوالد مبارکه در واحد 
تولید اس��لب ک��رده و کوره های ق��وس الکتریکی را 
توس��عه داده ایس��تگاه های گاززدایی و تصفیه ثانویه 
ذوب را برای تولید فوالدهای باکیفیت تر ایجاد کرده 
و فقط در قسمت نورد گرم توسعه ای صورت نگرفته 
اس��ت. باالنس تولید تختال و تولید کالف گرم برقرار 
نیس��ت. یعنی حدود ۴ میلیون تن اس��لب مازاد در 
هلدینگ فوالد مبارکه وجود دارد که وجود نورد گرم 
دو را هر روز نمایان ت��ر می کند. با اجرای پروژه نورد 
گرم ع��الوه برآنکه باالنس تولید تختال و کالف گرم 
موازنه می شود، تولید کالف گرم میکرو آلیاژی جهت 
صنایع خودرو، تولید ورق های API ویژه صنایع نفت 
 CK٧۰ و تولی��د ورق های APIxو گاز ت��ا گرید ٨
کربن باالجهت صنایع تجهیزات ماشین آالت صنعتی 

تاثیرات محقق می شوند.
تامي�ن�مال�ی�پروژه�ه�ای�کش�ور�با�تاس�يس���

چهارمين�هلدینگ�
حمیدرض��ا عظیمی��ان، مدیرعامل ف��والد مبارکه 
اصفه��ان در ارتباط با این موضوع مه��م اظهار کرد: 
»ش��رکت ف��والد مبارک��ه تاکنون س��ه هلدینگ در 
زمینه های مختلف تحصیل یا تاسیس کرده و اکنون 
ب��ا دریافت مجوزهای الزم از س��ازمان بورس و بانک 
مرکزی، چهارمین هلدینگ آن )مالی( تاسیس شده 

است«.
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وی با بیان اینکه وزیر صمت پیش از این از تعریف 
پروژه های��ی مجموعا ب��ه ارزش ۱۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان خبر داده است افزود: »این هلدینگ شامل ۱۰ 
شرکت زیرمجموعه ش��امل شرکت های سبدگردان، 
کارگ��زاری، رتبه بندی، بیمه، بانک و صرافی اس��ت 
ک��ه با هدف کمک به تامین مالی پروژه های کش��ور 

تاسیس شده است«.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با بیان اینکه این 
شرکت مشکلی در زمینه تامین مالی پروژه های خود 
ن��دارد اظهار کرد: » فوالد مبارکه با اعتبار باالیی که 
در بازار دارد می توان��د منابع مالی موردنیاز پروژه ها 

را در بازار جمع آوری و در اختیار دولت قرار دهد«.
عظیمیان با اشاره به سخن رئیس جمهوری مبنی 
بر ترجیح منافع ملی بر منافع ش��رکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: »در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی این 
شرکت، در سال ٩٧ مبلغ ۵ میلیارد تومان، در سال 
٩٨ مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و در س��ال ٩٩ مبلغ ۱۵ 
میلیارد تومان در قالب کمک های اجتماعی پرداخت 
ش��ده است. به عالوه پس از سیل سال گذشته، مبلغ 

۵۰ میلیارد تومان به این امر تخصیص داده شد«.
وی ب��ا بیان اینکه فوالد مبارکه تنها به فکر س��ود 
خود نیس��ت و معتقد اس��ت باید هم��واره در کنار 
مردم و دولت باش��د خاطرنشان کرد: »تاکنون ۱۵۰ 
میلیارد تومان از س��وی این ش��رکت برای مقابله با 
کرونا تخصیص داده ش��ده که از این مقدار در حدود 
۱۱٧ میلی��ارد تومان به تجهیزات مورداس��تفاده در 

بیمارستان های استان تخصیص یافته است«.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با بیان اینکه این 
ش��رکت اکنون ٩ پروژه ب��ه ارزش ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در دستور کار دارد گفت: »اجرای این پروژه ها 
ب��ه اش��تغال زایی ۵۰ هزار نفر به صورت مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم در همه مناطق کش��ور از هرمزگان و 
خوزس��تان گرفته تا یزد، چهارمح��ال و بختیاری و 

کرمان، منجر خواهد شد«.

عظیمیان خاطرنش��ان کرد: »ع��الوه بر آنچه ذکر 
ش��د، اس��لب گازترش برای اولین بار در کش��ور در 
ش��رکت فوالد مبارکه تولید ش��د و ای��ن امر باعث 
اجرای اس��تراتژیک ترین پروژه ش��د. دولت تدبیر و 
امید گردید. همچنین اخیرا نوع جدیدی از اس��لب 
تولی��د کردیم که طرح های انتق��ال گاز و نفت را از 

گوره به جاسک عملیاتی کرد«.
وی با اش��اره ب��ه تالش فوالد مبارکه در راس��تای 
امیدده��ی به مردم اظهار کرد: »م��ا به توصیه مقام 
معظم رهب��ری و رئیس جمهوری هم��واره به دنبال 
پمپاژ امید و رفع نگرانی از تحریم ها بوده ایم تا مردم 

را همچنان امیدوار نگه داریم«.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به پروژه نورد گرم 
شماره ٢ پرداخت و گفت: »در سال های اخیر فوالد 
مبارک��ه همواره پیش��گام تحوالت ب��زرگ در زمینه 
صنعت فوالد بوده اس��ت. طرح نورد گرم ش��ماره ٢ 
و به روزرس��انی و همگامی ب��ا تولیدکنندگان بزرگ 
جه��ان ازجمله طرح های بزرگ مطرح در این زمینه 
ب��وده و امروز ط��رح تحول دیجیتال ف��والد مبارکه 

تازه ترین گام این شرکت است«.
وی با بیان این مطال��ب افزود: »اجرای طرح نورد 
گرم شماره ٢ قرار است این شرکت را در افق ۱۴۰۴ 
به رتبه ای برساند که نه تنها تامین کننده نیاز داخلی 
باش��د بلکه همگام و هم راستا با اقتصاد جهانی پیش 

رود. 
در واقع این گروه بزرگ تولیدی و صنعتی معتقد 
اس��ت درصورتی که بر مبنای طرح تحول دیجیتال 
حرک��ت نکند، ممکن اس��ت مزیت های خ��ود را از 
دست بدهد و حتی در بازار داخلی نیز یارای رقابت 
با دیگر تولیدکنندگان را نداش��ته باش��د؛ پس طرح 
تحول دیجیتال الزامی برای بقاس��ت و باید اجرایی 

شود«.
ش��رکت های  جای��گاه  و  نق��ش  ب��ه  عظیمی��ان 
دانش بنی��ان در ط��رح تحول دیجیت��ال پرداخت و 

گفت: »ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
طرح تحول فوالد مبارکه نسبت به سایر مناطق دنیا، 
جای بس��یار بازتری برای کار دارند. باید توجه کنیم 
که ایران تحریم اس��ت و به فضاهای بیرونی و دانش 
کسب ش��ده و تجارب خارج از ای��ران به راحتی و به 

میزان موردنیاز خود دسترسی ندارد«.
مدیرعامل فوالد مبارک��ه در ادامه افزود: »در این 
راه، ب��ا فراخوان ه��ای انجام ش��ده و ارس��ال اعالمیه 
برای همة ش��رکت های ایرانی، افراد نخبه و نخبگان 
از آن��ان درخواس��ت می کنیم که همراه ما باش��ند؛ 
به خص��وص اینکه ای��ن راه برای م��ا به صورت کامل 
شناخته شده نیس��ت و اس��تفاده از خرد جمعی در 
ای��ن راه و به کارگیری ایده ه��ای خالقانة افراد نخبه 
و ش��رکت های دانش بنیان می توان��د در این زمینه 
راهگش��ا باش��د و مفاهیم جدیدی را برای ما ایجاد 

کند«.
عظیمی��ان ب��ه آغاز عملی��ات اجرای��ی پروژه های 
اولوی��ت دار ط��رح تح��ول دیجیت��ال اش��اره کرد و 
افزود: »پروژه های تعریف ش��ده شرکت فوالد مبارکه 
در ابتدای س��ال آینده در ح��وزه امنیت اطالعات و 
پروژه های زیرس��اختی مانند خودران کردن وسایل 
نقلی��ه، به ویژه جرثقیل ه��ا و متصل کردن تجهیزات 
و ماش��ین های عملیاتی فعال، هوشمندسازی انبارها 
و دارایی ه��ای موجود در ف��والد مبارکه خواهد بود. 
همچنین با توجه به ابعاد و گستردگی این پروژه ها، 
برای اتمام آن ها یک بازة زمانی بیست س��اله تعریف 
ش��ده اس��ت؛ اما امید داریم در سال آینده بتوانیم از 
منافع و برکات اجرای این پروژه ها در ش��رکت فوالد 

مبارکه بهره مند شویم«.
وی در خاتم��ه گف��ت: »الگو و ش��عار ای��ن پروژة 
اولویت دار، طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه است 
که عملیات اجرایی آن با حضور دکتر محمود واعظی 
رئیس دفتر و سرپرس��ت نهاد ریاست جمهوری آغاز 

شد«.
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امروزه با توجه به آغاز واکسیناسیون و همچنین 
تصمیماتی که ستاد مقابله با کرونا پیرامون برگزاری 
رویدادهای نمایشگاهی گرفت سیگنال های مثبتی 

از بهبود شرایط اقتصادی مخابره می شود.
شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران 
ب��ه عنوان یکی از حلقه های سیاس��ت گذار صنعت 
نمایش��گاهی، تاثیر مهمی بر رون��د فعالیت فعاالن 
ای��ن صنع��ت و رش��د و توس��عه آن دارد. با تغییر 
در هیئت مدیره ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های 
بین الملل��ی که موج��ب ورود تفکری جدید به این 
صنعت شد می توان چشم انداز روشنی را برای این 
صنعت در سال ۱۴۰۰ متصور بود. شرکت سهامی 
نمایش��گاه های کش��ور ب��ه عنوان متول��ی صنعت 
نمایش��گاهی نیز درصدد اس��ت تا با بهره گیری از 
ای��ن فضا رکود اجب��اری و خمودگی ایجاد ش��ده 

در صنعت نمایش��گاهی را از بین بب��رد و با ایجاد 
بسترهای الزم برای برگزاری رویدادها سال جدید 
را فارغ از دغدغه ها و چالش های موجود آغاز کند.

از طرفی س��ال آینده اکس��پوی دوبی نیز برگزار 
خواهد ش��د. ب��ا توجه به اینکه ای��ن رویداد بزرگ 
بین المللی در همس��ایگی ایران برگزار خواهد شد 

فرصت��ی ب��زرگ و طالیی برای کش��ور م��ا فراهم 
خواهد کرد.

 اهمیت بخش های مختلف در سایت نمایشگاهی 
ته��ران در اعت��الی ای��ن صنعت و متقاب��اًل بهبود 
وضعیت اقتصادی کش��ور، ما را بر آن داش��ت تا با 
برخی از مدیران این نمایش��گاه درباره چش��م انداز 
صنعت نمایش��گاهی در سال ۱۴۰۰ گفتگوهایی را 

ترتیب دهیم.
ی�ک�س�ال�ت�الش�در�ماه�ه�ای�س�خت�و���

بحرانی�
حس��ن زمان��ی،  مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی با بی��ان اینکه نزدیک 
به ٣۰ نمایش��گاه تخصصی ب��ا رعایت پروتکل های 
بهداشتی در س��ال جاری برگزار شده است گفت: 
»علیرغم اینک��ه در ابتدای س��ال ۱٣٩٩ به دلیل 

در�گفتگو�با�مدیران�نمایشگاه�بين�المللی�تهران�مطرح�شد:��

چشم انداز صنعت نمايشگاهی در سال 1400

صنعت نمایش��گاهی در توس��عه توریسم، جذب س��رمایه گذاری های مستقیم خارجی، 
توس��عه صادرات، انتقال فناوری های پیشرفته به کش��ورها، گسترش مناسبات اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین کشورها به طور مستقیم تاثیرگذار است.
این صنعت در کش��ور ما با حداقل 130 صنعت و رش��ته اقتصادی در ارتباط است و به 
رونق آنها کمك می کند. در کش��ور بالغ بر چند هزار نفر به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
در این صنعت به کار اش��تغال دارند. ش��یوع ویروس کرونا از اواخر سال 98، خسارات 
س��نگینی به صنعت نمایشگاهی دنیا از جمله کش��ور ما وارد کرد. پس از اعالم وضعیت 
قرمز از س��وی سازمان جهانی بهداشت، تمام نمایشگاه ها، کنفرانس ها و رویدادهای مهم 

اقتصادی در اغلب کشورهای دنیا لغو شد یا زمان برگزاری آنها به تعویق افتاد.
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ش��رایط ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا، تعداد 
زی��ادی از رویداده��ا برگزار نش��دند ام��ا در پایان 
س��ال موفق ب��ه برگ��زاری نمایش��گاه های مهم با 
رعایت پروتکل های بهداش��تی شدیم. خوشبختانه 
بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان از روند برگزاری 

رویدادها ابراز رضایت کردند«.
وی در ادامه به چش��م انداز صنعت نمایش��گاهی 
کش��ور و برنامه های شرکت س��هامی نمایشگاه ها 
برای س��ال ۱۴۰۰ اش��اره کرد و گفت: »ش��رکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه عنوان متول��ی برگزاری نمایش��گاه های 
داخل و خارج از کشور برای سال ۱۴۰۰، برگزاری 
نزدیک به ٧۰۰ نمایش��گاه در سراسر کشور و ۵۰ 
نمایش��گاه در خارج از کش��ور را برنامه ریزی کرده 
اس��ت. ب��ا برگزاری نمایش��گاه ها در س��ال ۱۴۰۰ 
میزان اشتغال زایی باالیی در سراسر کشور خواهیم 
داشت و از س��وی دیگر گردش مالی قابل توجهی 
نیز ایجاد خواهد ش��د. اعتقاد ما بر این اس��ت که 
برگزاری رویدادهای نمایش��گاهی موجب رونق در 

عرصه صنعت و تولید خواهد شد«.
نمایش��گاه های  س��هامی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بین المللی ایران اف��زود: »چراغ واحدهای صنعتی 
که به دلیل ش��رایط ناش��ی از شیوع ویروس کرونا 
خاموش ش��ده بودند با فعال ش��دن نمایش��گاه ها، 
مجدداً روش��ن خواهند ش��د و می توانیم در سال 
۱۴۰۰ ش��کوفایی صنع��ت نمایش��گاهی را نظاره 

کنیم«.
زمانی با تاکید بر برگزاری نمایش��گاه ها در داخل 
و خارج از کش��ور گفت: »هدف بزرگ ۵۰ میلیارد 
دالر درآمد صادرات غیرنفتی در س��ال با برگزاری 
نمایشگاه ها قابل تحقق است. ما معتقد هستیم که 
این مهم با پش��تکار و تالش تک ت��ک فعاالن این 

حوزه شدنی است«.
ض�رورت�بهره�گي�ری�از�فرص�ت�طالی�ی���

اکسپو�برای�ایران
مش��اوره وزیر صمت با اش��اره به رویداد اکس��پو 
خاطرنش��ان کرد: »عالوه بر برگ��زاری رویدادهای 
مهم داخل��ی و خارجی، در مهرماه س��ال ۱۴۰۰، 
رویداد اکسپو در کشور امارات و شهر دوبی برگزار 
می شود. این نمایشگاه بین المللی می تواند فرصت 
خوبی را در اختیار کش��ور م��ا قرار دهد. در همین 
خصوص باید تالش کنیم تا از این فرصت به دست 

آمده نهایت استفاده الزم را ببریم«.
وی در ادامه به تالش ه��ای امارات متحده برای 
کس��ب مجوز رویداد اکس��پو اش��اره کرد و افزود: 
»این کش��ور از برگ��زاری رویداد اکس��پو اهدافی 
نظیر، توس��عه صنعت گردش��گری، تبدیل ش��دن 
ب��ه بزرگ ترین پایگاه صادرات مجدد و گس��ترش 
ترانزیت حمل ونقل در خاور میانه را دنبال می کند. 

این کش��ور تا کنون بالغ ب��ر ٣۴ میلیارد دالر برای 
برگزاری اکس��پو، سرمایه گذاری کرده است. بخش 
اعظم این س��رمایه گذاری در جهت زیرساخت های 
اقتصادی، ش��بکه پیش��رفت حمل و نقل، ایجاد و 
توس��عه فرودگاه، ایج��اد خطوط مترو و س��اخت 

شهرک های جدید بوده است«.
اه�داف�حض�ور�ای�ران�در�اکس�پو����۲0۲0

دوبی
نمایش��گاه های  س��هامی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بین المللی ایران با بیان اینکه ما به دنبال دستیابی 
به اهداف مهمی در رویداد اکس��پو هستیم تصریح 
ک��رد: »افزای��ش آگاه��ی در رابطه ب��ا چالش های 

بش��ر، بهره گی��ری از فرصت ه��ای مناس��ب برای 
توس��عه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین 
کشورها، امکان ش��ناخت این فرصت ها و استفاده 
از آنها بین ملت های مختلف، برقراری رابطه میان 
کشورهایی که از فناوری پیشرفته بهره مند هستند 
و کش��ورهایی که خواهان این فناوری ها هس��تند، 
تحکیم روابط سیاس��ی و اقتصادی بین کش��ورها، 
توسعه صنعت گردشگری، گردشگری سالمت، اکو 
توریس��م و معرفی جاذبه های تاریخی و باس��تانی، 
معرفی پیش��رفت هایی در بخش فناوری اطالعات 
و ارتباطات از جمله هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی 
و انرژی های نوین و تجدیدپذیر از جمله مهم ترین 
اهداف ما برای حضور در این رویداد مهم فرهنگی 

دنیا است«.
تاثير�شيوع�کرونا�بر�صنعت�نمایشگاهی��

زمانی همچنین گفت: »در س��ال ٢۰٢۰ به علت 

ش��یوع بیماری کرونا و برگزار نش��دن بس��یاری از 
نمایش��گاه ها، صنع��ت نمایش��گاهی بالغ ب��ر ٢٢۴ 
میلیارد دالر متضرر ش��ده اس��ت. پس از ش��یوع 
این ویروس آمری��کای ش��مالی ٩۰ میلیارد دالر، 
ق��اره اروپا ٧٣ میلیارد دالر، منطقه آس��یا و حوزه 
اقیان��وس آرام ۵٢ میلیارد دالر و س��ایر مناطق ٩ 
میلیارد دالر خس��ارت دیده اند. همچنین به دلیل 
عدم حضور مش��ارکت کنندگان در نمایش��گاه های 
بین الملل��ی و ع��دم ام��کان مذاکره حض��وری با 
مشتریان و بازدیدکنندگان، از انعقاد ٣٧۰ میلیارد 

دالر قرارداد جلوگیری شد«.
وی در ادام��ه تصریح ک��رد: »بالغ بر دومیلیون  و 
چهارصده��زار فرصت ش��غلی در س��ال ٢۰٢۰ به 
دلی��ل عدم برگزاری نمایش��گاه ها از دس��ت رفت. 
صنعت نمایش��گاهی در دنیا یکی از صنایعی است 
ک��ه بیش��ترین می��زان اش��تغال زایی را دارد و هر 
مترمربع برگزاری نمایش��گاه، ٧.۵ روز اشتغال زایی 
ایجاد می کند و در کنار هر نمایش��گاه، ۱۵۰ رسته 
ش��غلی فعال می شود. همین موضوع این صنعت را 
به عنوان یک ح��وزه مهم و حیاتی در اقتصاد دنیا 

مطرح کرده است«.
نمایش��گاه های  س��هامی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بین الملل��ی در پایان ضمن تش��کر از وزارتخانه ها، 
دس��تگاه ها و نهاده��ای دولتی برای هم��کاری با 
شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی افزود: 
»امیدواریم این همکاری در سال ۱۴۰۰، ادامه پیدا 
کرده و فضا به سمت و سویی برود که کوچک ترین 

دغدغه ای در این زمینه نداشته باشیم«.
اهميت�اکسپوی��۲0۲0دوبی��

حس��ین میرظفرجویان، معاون فنی مهندس��ی 
شرکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران و 
مسئول کمیته فنی معماری اکسپوی ٢۰٢۰ دوبی 
نی��ز درباره آخرین اقدامات ای��ران برای حضور در 
این رویداد مهم اظهار داشت: »اکسپو، نمایشگاهی 
جهانی و جزو رویدادهای مهم دنیاست. این رویداد 
ب��زرگ هر ۵ س��ال یک بار برگزار می ش��ود. طبق 
روند انتخاباتی مقرر ش��ده، توسط دفتر بین المللی 
نمایش��گاه های جهان��ی در پاریس، یک کش��ور به 
عن��وان میزبان انتخاب می ش��ود و بر اس��اس آن 
فعالیت ها شکل می گیرد. اکسپوی پیش رو، اکسپو 
٢۰٢۰ دوبی اس��ت. این کش��ور در سال ٢۰۱٢ به 
عنوان میزبان اکس��پو ٢۰٢۰ معرفی ش��د. کشور 
ما نیز در س��ال ۱٣٩٧ فرآیند شروع انتخاب طرح 
معم��اری و طراح برای پاویون ای��ران را آغاز کرد. 
در همان س��ال طی حکمی، بنده مس��ئول کمیته 
فنی و معماری اکس��پوی ٢۰٢۰ شدم. ما در اولین 
اق��دام یک مس��ابقه طراحی را برگ��زار کردیم. در 
این مس��ابقه از همه معماران بزرگ کش��ور دعوت 
ب��ه عمل آم��د. از میان تمام ش��رکت کنندگان در 

در سال 2020 به علت 
شيوع بيمارى كرونا و برگزار 

نشدن بسيارى از نمايشگاه ها، 
صنعت نمايشگاهى بالغ بر 
224 ميليارد دالر متضرر 
شده است. پس از شيوع 

اين ويروس آمريكاى شمالى 
90 ميليارد دالر، قاره اروپا 

73 ميليارد دالر، منطقه آسيا 
و حوزه اقيانوس آرام 52 

ميليارد دالر و ساير مناطق 9 
ميليارد دالر خسارت ديده اند
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فراخوان؛ ۱۰ ش��رکت معماری برجس��ته بر اساس 
ش��رایط فراخوان مس��ابقه انتخاب ش��دند. سپس 
قراردادهایی میان ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها و 
این ش��رکت ها منعقد ش��د. در مرحله بعد این ۱۰ 
ش��رکت مش��غول طراحی پاویون ایران در اکسپو 
٢۰٢۰ ش��دند. در پایان، گروهی از داوران بس��یار 
مجرب که از اساتید برجسته معماری و دانشگاهی 
کش��ور بودند ب��ه ارزیابی طرح ه��ا پرداختند و در 
جلس��ه ای که با حضور شهردار تهران برگزار شد ٣ 
طرح برگزیده ش��د و نهایتاً یکی از آنها با توجه به 

مالحظات اقتصادی انتخاب شد«.
تسریع�در�پيشرفت�ساخت�پاویون�ایران��

مع��اون فن��ی مهندس��ی نمایش��گاه بین المللی 
و مس��ئول کمینه فن��ی و معماری اکس��پو ٢۰٢ 
در ادام��ه گفت: »متاس��فانه در ٨ م��اه اخیر اقدام 
ش��ایان توجهی در خصوص س��اخت پاویون ایران 
انج��ام نگرفته بود. به لطف خدا پس از آغاز به کار 
آقای دکتر زمانی به عنوان ریاست شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و تاکید ایشان بر 
سرعت عملیات، فعالیت ها شدت بیشتری گرفته و 
فونداسیون پاویون ایران در اکسپو ٢۰٢۰ به اتمام 
رسیده اس��ت و فوالد مورد نیاز برای ساخت سازه 
س��الن نیز در چند روز اخیر وارد سایت نمایشگاه 
ش��د. به امید خدا از همین هفته ساخت سازه نیز 
شروع خواهد شد. تقریباً تا اواخر فوریه سازه شکل 
خواهد گرفت و پس از آن تا خرداد سال آینده کل 

ساختمان به اتمام خواهد رسید«.
میرظفرجویان در ادامه خاطرنشان کرد: »آخرین 
جلسه س��تاد اکس��پو با حضور وزیر صمت برگزار 
ش��د. در آن جلس��ه مقرر ش��د که ن��کات  مدنظر 
آقای مهندس رزم حس��ینی، مقام عالی وزارت در 
حوزه محتوا به کار گرفته ش��ود. در همین راس��تا 
تصمیم گرفته شد س��الن ها از نظر چیدمان و نوع 
محصوالتی ک��ه به بازدیدکنندگان ارائه می ش��ود 
و همچنین به نمایش گذاش��تن قدرت اقتصادی، 
فرهنگی، و اجتماعی مردم ایران از محتوای باالیی 

برخوردار باشند«.
کسب�درآمد�از�فرصت�بی�نظير�اکسپو��

مس��ئول کمیته فنی و معماری اکسپوی ٢۰٢۰ 
دوبی همچنین خاطرنش��ان ک��رد: »حضور ما در 

مهم ترین رویداد نمایش��گاهی جه��ان بزرگ ترین 
فرصتی اس��ت که بتوانیم اقتص��اد، تاریخ، تمدن و 
فرهنگ کش��ور خود را به رخ جهانیان بکش��یم و 
با جذب س��رمایه و گردشگران خارجی و همچنین 
ف��روش کاالهای ایران کس��ب درآم��د کنیم. این 
درآمد ممکن است در کوتاه مدت از فروش کاالها یا 
عقد قرارداد با کشورهای خارجی باشد اما در نگاه 
بلندم��دت حضور ما در این گونه مجامع بین المللی 
بهترین فرصت ب��رای معرفی برند کش��ور خواهد 
بود. در حال حاضر نیز مش��غول برنامه ریزی هایی 
به منظور چگونگی کس��ب درآمد از موارد مختلف 

هستیم«.
ساخت�سالن�های�جدید�نمایشگاهی���

مع��اون فنی و مهندس��ی نمایش��گاه بین المللی 
در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود به موضوع 
نمایش��گاه های داخلی اش��اره کرد و گفت: »برای 
ساخت س��الن های جدید در س��ال ۱۴۰۰ برخی 
شرایط س��رمایه گذاری در داخل مجموعه را احصا 
کرده ایم. مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها 
نیز بر تس��ریع برنامه ریزی برای ساخت سالن های 
موردنیاز تاکید ویژه ای داش��ته اند. س��رمایه گذاری 
در نوس��ازی و بهس��ازی س��الن ها نیز مورد تاکید 
قرار گرفته اس��ت و اقدامات��ی نیز در این خصوص 
انج��ام خواهد ش��د. به امید خدا ب��ا فراخوان هایی 
ک��ه تهیه خواهیم کرد و با توجه به مدل های مالی 
مدنظر شرکت سهامی نمایشگاه ها؛ اقدام به جذب 
س��رمایه گذار برای س��اخت، نوس��ازی و بهسازی 

سالن ها خواهیم کرد«.
وی اف��زود: »اس��تفاده از فرصت ه��ای متع��دد 
در ح��وزه فنی نمایش��گاه ها و به��ره وری کامل از 
ظرفی��ت بی نظیر اکس��پو از عمده اقداماتی اس��ت 
ک��ه در س��ال آینده به ص��ورت ویژه ب��ه آن ورود 
خواهیم کرد. به روزرس��انی سالن ها از نظر خدمات 
س��اختمانی و ارائه خدمات ب��ه بازدیدکنندگان و 
مش��ارکت کنندگان نیز از جمله اقداماتی است که 
در س��ال آینده در مرکز توجهات م��ا قرار خواهد 
گرفت. بهینه سازی سیستم های حرارتی و برودتی 
و همچنین بهینه س��ازی سیس��تم برق نیز از دیگر 

اقداماتی است که در سال ۱۴۰۰ تغییرات عمده ای 
در آنها ایجاد خواهد شد«.

آگاهی�جامعه�افزایش�یابد��
میرظفرجوی��ان در پایان تاکی��د کرد: »برگزاری 
اکس��پو ٢۰٢۰ دوبی با توجه به نزدیکی به کش��ور 
ما، فرصت بی نظیری ب��رای حوزه صنعت، اقتصاد، 
هنر و فرهنگ کشور است. استفاده از ظرفیت های 
بالق��وه و بالفعل کش��ور و ارائه در اکس��پو نیازمند 
افزایش آگاهی جامعه نس��بت به اهمیت اکس��پو 
اس��ت. در اکس��پو اهداف متعددی نهفته است که 
باید بتوانیم ظرف مدت ۶ ماه نهایت اس��تفاده را از 

این فرصت ببریم«.
رویدادی�برای�مقابله�با�ایران�هراسی��

مرتضی دیالن، دبیر ستاد اکسپو ٢۰٢۰ دوبی نیز 
اظهار داشت: »اکسپوی ٢۰٢۰ دبی که قرار بود در 
مهرماه سال ٩٩ برگزار شود به دلیل شیوع ویروس 
کرونا یک س��ال به تعویق افتاد و قرار است که در 
مهرماه سال ۱۴۰۰ به مدت ۶ ماه در کشور امارات 
و شهر دوبی برگزار شود. این رویداد بین المللی در 
مس��احتی معادل ۴٣٨ هکتار برگزار خواهد شد و 

بیش از ۱٩۵ کشور در آن حضور دارند«.
وی افزود: »اکس��پوی دوبی از سه زون )منطقه( 
اصلی تش��کیل ش��ده اس��ت. تح��رک، فرصت ها 
و پای��داری ای��ن س��ه زون را تش��کیل می دهند. 
کش��ور ما در زون تحرک ق��رار دارد. زمین پاویون 
جمهوری اس��المی ای��ران ٢۰۱۴ مترمربع دارد و 
مساحت زیربنای س��ایت ۱۰۰۰ است. همسایگان 
ما در این زون کش��ورهای پرو و فرانس��ه هستند. 

ما حدود ۱۰ س��الن در این پاویون خواهیم داشت. 
در حال حاضر مش��غول تدوین س��ناریوی بازدید 
برای بازدیدکنندگان هس��تیم. هدف ما این است 
ک��ه بازدیدکننده ما ولو س��رمایه گذار، گردش��گر 
یا مخاطب عام بر اس��اس س��ناریوی بازدیدی که 
تهیه خواهی��م کرد در هنگام ت��رک پاویون ایران 
تصویری مان��دگار از تمدن، فرهنگ، انواع غذاها و 

نوشیدنی ها و... در ذهن خود داشته باشد«.
دبی��ر س��تاد اکس��پو ٢۰٢۰ دوب��ی در ادامه به 
اهمیت حضور ایران در اکس��پو دوبی اش��اره کرد 
و گف��ت: »این روی��داد ب��زرگ اولین نمایش��گاه 
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بین المللی اس��ت که در منطق��ه خاورمیانه برگزار 
می شود. همس��ایگی ما با کشور امارات که میزبان 
ای��ن رویداد جهانی اس��ت؛ فرصت بی نظیری برای 
ما محس��وب می شود که باید از آن به بهترین نحو 
ممکن اس��تفاده کاف��ی و وافی را ببری��م؛ یکی از 
مهم ترین مکان هایی است که ما می توانیم در آنجا 
آثار مربوط به ایران هراس��ی موجود در کشورهای 
مختلف جهان را کمرنگ و یا بی اثر کنیم. ما درصد 
هس��تیم که با حضور در این اکسپو توانمندی های 
خ��ود در حوزه ه��ای فرهنگی، اجتماع��ی، علمی، 
صنعتی و معدنی را در مع��رض دید جهانیان قرار 
بدهیم و به نوعی اثر تبلیغات منفی که بر اس��اس 
عملکرد رس��انه های معاند علیه جمهوری اسالمی 

ایران شکل گرفته را تغییر دهیم«.
بخش�های�مختلف�پاویون�ایران�در�اکسپو���

دوبی
دیالن افزود: »پاوی��ون ایران به بخش بندی های 
مختلفی تقسیم ش��ده است که بخش گردشگری، 
فرهنگ��ی هن��ری، صنعت، های تک، ط��ب ایرانی، 
رس��توران و ش��ربت خانه ایران��ی از مهم ترین این 
بخش ه��ا هس��تند. همچنین س��الن هایی را برای 
نشس��ت های B٢B و پذی��رش هیئت های تجاری 
در نظر گرفته ایم. تمام این موارد با تم اکس��پو در 

معرض دید همگان قرار خواهد گرفت«.
ایجاد�کميته�های�تخصصی��

وی ب��ا بیان اینکه ش��عار اکس��پوی دوبی پیوند 
افکار، خلق آینده است گفت: »ایران نیز با ٣ شعار 
وارد این رویداد ش��ده است. »ایران، تمدنی کهن و 
استوار«، »تنوع اقوام« و »میزبان ملت ها« شعارهای 
ایران در اکسپو ٢۰٢۰ است. هدف راهبردی ما نیز 
جذب سرمایه گذاران بین المللی برای اقتصاد کشور 
تعیین ش��ده اس��ت. اهداف، فرصت ها و چشم انداز 
حضور ای��ران در اکس��پوی ٢۰٢۰ دوبی را نیز در 
دو بخ��ش اقتصادی_تجاری و فرهنگی_اجتماعی 
تقسیم بندی کرده ایم. در همین رابطه کمیته های 
تخصصی اکس��پو را تش��کیل دادیم. وزارتخانه ها و 
دس��تگاه های مختلف عضو این کمیته ها هس��تند. 
تاکنون ۶ کمیته تشکیل شده است که کمیته های 
طراحی و معم��اری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و هن��ری، فناوری و نوآوری، گردش��گری و روابط 
عموم��ی،  اطالع رس��انی و تبلیغات ای��ن عناوین را 

تشکیل می دهند«.
دبیر ستاد اکسپو ٢۰٢۰ دوبی در بخش دیگری از 
صحبت های خود گفت: »ما در حال حاضر مشغول 
برنامه ریزی برای انجام برخی امورات هس��تیم که 
جذب س��رمایه گذار، جذب گردشگر عام و خاص،  
برگزاری جلسات B٢B، B٢C و B٢G، برندسازی 
تولی��دات ایرانی، بازارس��ازی ب��رای برندهای برتر 
کشور و برگزاری نمایش��گاه های تخصصی جانبی 

اه��م این فعالیت ها خواهند بود که در خالل ۶ ماه 
برگزاری این رویداد ارائه خواهیم کرد. دستگاه ها، 
وزارتخانه ه��ا و مراکز علمی متعدد که متش��کل از 
وزارتخانه های کشور، گردشگری، راه و شهرسازی، 
ام��ور خارجه، علوم و تحقیق��ات و همچنین بانک 
مرک��زی، صداوس��یما و تمام دس��تگاه هایی که به 
نوع��ی متولی کمک به حضور هر چه بهتر ایران در 
اکسپوی دوبی هس��تند، اعضای ستاد ملی اکسپو 

٢۰٢۰ دوبی را تشکیل می دهند«.
دیالن در پای��ان گفت: »امیدواری��م که بتوانیم 
از فرصت حضور در اکس��پوی ٢۰٢۰ دوبی نهایت 

استفاده را ببریم«.
برگزاری�بيش�از��80نمایشگاه�در���1400

محمدج��واد قنبری مع��اون امور نمایش��گاهی 
ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران 
نیز درباره وضعیت صنعت نمایش��گاهی در س��ال 
۱۴۰۰ گفت: »برگزاری بخ��ش عمده رویدادهای 
س��ال آینده بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود؛ 
چراک��ه در ماه های ابتدایی بنا به ش��رایط ابتدای 
س��ال برگزاری رویدادها با استقبال کمتری روبرو 
می ش��ود. البته این موضوع به این معنی نیست که 
ما در ابتدای س��ال ۱۴۰۰ هیچ رویدادی نخواهیم 
داش��ت. برخی از رویدادها در ابتدای سال ۱۴۰۰ 
برگزار خواهد ش��د اما زمان برگ��زاری آنها طوری 
برنامه ریزی خواهد ش��د که ش��رکت ها نیز فرصت 
هماهنگی و سازماندهی مشارکت کنندگان خود را 

داشته باشند«.
وی اف��زود: »در برنام��ه س��ال ۱۴۰۰ تقوی��م 
نمایش��گاهی به ص��ورت کامل مورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت. برگ��زاری بی��ش از ٨۰ رویداد را در 
تقویم نمایش��گاهی س��ال آینده تعریف کرده ایم و 
امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ و با کاهش مشکالت 
ناش��ی از ویروس کرونا به دورنم��ای برگزاری ٩۰ 

رویداد نیز برسیم«.
ام��ور نمایش��گاهی ش��رکت س��هامی  مع��اون 
نمایشگاه ها همچنین گفت: »در تقویم نمایشگاهی 
س��ال آینده رعای��ت پروتکل های بهداش��تی برای 
برگ��زاری رویدادها نیز به صورت کامل مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و قطع��اً چهارچوب ها و ضوابط 
کنون��ی ب��ا برنامه های جدی��د برای برگ��زاری آن 

رویدادها نیز در نظر گرفته شده است«.
متخصص�پروری�در�صنعت�نمایشگاهی��

عباس برهانی، مدیر منابع انس��انی و پش��تیبانی 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز 
اظهار داشت: »به اعتقاد من منابع انسانی در حوزه 
خدمات یک��ی از مهم ترین مولفه ه��ای این بخش 
هس��تند. منابع انس��انی محصول یا کاال نیس��تند. 
این افراد کس��انی هس��تند که در ح��وزه خدمات 
نقش بسیار کلیدی و مهمی دارند. شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران نیز سال هاست که 
جذب و اس��تخدامی نداش��ته و عماًل بخش نسبتاً 
گس��ترده ای از نیروهای متخص��ص این حوزه طی 
سالیان گذشته بازنشسته شده اند. به نوعی می توان 
گفت که کمبودی در حوزه تخصصی این عرصه به 
وجود آمده است. نمایشگاه های خارجی، اکسپوها، 
واحده��ای تخصصی، فنی و حقوق��ی بخش هایی 
هس��تند ک��ه در ح��ال از دس��ت دادن نیروهای 
متخصص خود هستند و متاسفانه جایگزینی برای 

آن ها وجود ندارد«.
وی افزود: »تالش ما بر این است که در خصوص 
پ��رورش مدیران حرف��ه ای برنامه مدونی داش��ته 
باشیم و آن را اجرا کنیم. همچنین درصددیم تا با 
برگزاری دوره ه��ا و کارگروه های آموزش تخصصی 
برای کارشناس��انی که شایس��تگی و استعداد ارتقا 
دارند، آن ها را بیشتر درگیر مباحث جدی تر کنیم. 
امیدواری��م این رون��د تخصصی س��ازی و پرورش 
متخصصان را ادامه دهیم. تالش ما بر این بوده که 
بتوانی��م این موضوع را به طور جدی و کامل پیش 
ببریم. همچنین عدالت نس��بی را در بحث حقوق، 

مزایا و خدمات پرسنلی اجرا و پیاده سازی کنیم.
تأثير�شيوع�ویروس�کرونا�بر�منابع�انسانی��

برهان��ی در ادام��ه به ش��یوع وی��روس کرونا در 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: »شاید یکی از مراکزی 
که توانس��ت پروتکل های تخصصی را در فیلدهای 
بازدیدکنندگان، مجریان و غرفه س��ازان تدوین و 
اجرا کند شرکت سهامی نمایشگاه های تهران بود. 
تالش ما از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، کنترل این 
ویروس بوده است. در خصوص دورکاری همکاران 
نی��ز با برنامه ریزی های صورت گرفته تالش کردیم 
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اگ��ر یکی از همکاران به این ویروس مبتال ش��د از 
فرصت دورکاری اس��تفاده کند. خوشبختانه ما در 
رابطه با شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی در بخش 
نیروی انس��انی متحمل نشدیم. در معدود دفعاتی 
که تست کرونای هر یک از همکاران مثبت می شد 
اقدام��ات محافظتی و بهداش��تی دقی��ق و قوی را 
انج��ام می دادیم تا خدایی نکرده دیگر همکاران به 
این ویروس مبتال نشوند. ضمن اینکه پس از شیوع 
کرون��ا مواد ضدعفونی کننده مانند الکل، ماس��ک، 
دس��تکش و مواردی از این قبیل نیز خریداری شد 

و در اختیار تمام همکاران قرار گرفت«.
وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ تعدیل نیرویی 
نداشته ایم خاطرنشان کرد: »از آذرماه رویدادهای 
نمایش��گاهی به طور محدود برگزار شد. به همین 
دلی��ل بخش ه��ای مختل��ف کاری بای��د در محل 
کار خ��ود حضور پیدا می کردند. در همین راس��تا 
دورکاری کارکنان به حداقل رسید و سعی کردیم 
تنها نفراتی که بیماری زمینه ای داشتند از فرصت 

دورکاری استفاده کنند. 
ما یک دس��تگاه دولتی هس��تیم اما با تمام فراز 
و نش��یب های درآمدی و بودجه ای، س��عی کردیم 
با تالش��ی که مدیران ارش��د مجموعه انجام دادند 

اعتبارات الزم از اخذ شود.
 حت��ی هزینه ه��ای غیرپرس��نلی ش��رکت های 
پیمانکاری زیرمجموعه شرکت سهامی نمایشگاه ها 
را نی��ز کاه��ش دادیم. ب��ه عنوان مث��ال در حوزه 
خدمات فضای س��بز نمایش��گاه از کاشت گل های 
فصلی خود کاستیم و در مقابل سعی کردیم تعداد 
پرنسل را حفظ کنیم. قطعاً در ٩ ماه ابتدایی سال 
هی��چ رویدادی برگزار نمی ش��د بنابراین ش��رکای 
تجاری ما مانند مجریان و غرفه س��ازان به ش��دت 
تحت فشار قرار گرفتند. بنابراین این احتمال وجود 
دارد که آنها بخش��ی از نیروهای خود را تعدیل یا 

تعلیق کرده باشند«.
برگزاری�رویداد�صنعت�نمایشگاهی��

مدیر منابع انسانی و پش��تیبانی شرکت سهامی 
نمایش��گاه ها در ادامه به برگ��زاری رویداد صنعت 
نمایشگاهی اشاره کرد و گفت: »هر ساله این رویداد 
در اسفندماه برگزار می شد. متاسفانه سال گذشته 
و امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری این 
نمایش��گاه ممکن نش��د. قطعاً این رویداد در سال 
۱۴۰۰ برگزار خواهد ش��د. این نمایشگاه به معنی 
واقعی کلمه یک دانش��گاه تخصصی در این صنعت 
اس��ت که عموماً فناوری ها و رویکردهای جدید در 
حوزه صنعت نمایشگاهی در آن رونمایی می شود«.

جزیيات�فعاليت�کميته�فناوری�و�نوآوری��
دبی��ر کمیته فناوری و نوآوری اکس��پوی ٢۰٢۰ 
دوبی در تشریح جزییات فعالیت این کمیته گفت: 
»این کمیته یکی از کمیته های زیرمجموعه س��تاد 

ملی اکسپو اس��ت. وزارتخانه های علوم،  ارتباطات،  
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه 
آزاد اس��المی قزوین اعضای این کمیته را تشکیل 

می دهند. 
خوش��بختانه بخش محتوایی مورد انتظار کمیته 
از مدت ها قبل آماده ش��ده است. در جلسات اخیر 
کمیت��ه نیز به اجرای بخش های محتوایی بیش��تر 
پرداخته می ش��ود. گمان می کنم ت��ا فروردین ماه 
موفق ش��ویم یک پایلوت اولی��ه  از مباحث فناوری 
و نوآوری که قرار اس��ت در اکس��پوی دوبی مطرح 

شود ارائه دهیم«.
برهان��ی در پای��ان گف��ت: »اکس��پوها المپیک 
فرهنگی هستند اما با ابزار تکنولوژی. در اکسپوها 
ب��رای معرفی تمدن ه��ا و فرهنگ ه��ا از ابزارهای 
تکنولوژی��ک اس��تفاده می کنند ت��ا تاثیرگذاری و 

دامنه اثرگذاری باالیی داشته باشد«.
برگ�زاری�آبرومندان�ه�رویداده�ا�در�گرو���

ارائه�خدمات�مناسب
محس��ن عالی نژاد، رئیس اداره خدمات س��ایت 
تهران نی��ز در گفتگو با ما گفت: »خدمات نظافتی 
نمایش��گاه بین المللی تهران به دو بخش سالن های 
نمایش��گاهی و خدمات محوطه سایت نمایشگاهی 
تقسیم می ش��ود. برای نظافت س��ایت از نیروهای 
ثابت و برای س��الن های نمایش��گاهی از نیروهای 

روزمزد استفاده می شود.
 نیروه��ای روزمزد ما به ط��ور میانگین صد نفر 
هس��تند که در روزهای برگزاری رویدادها و بسته 
به بزرگی نمایش��گاه تعداد آنها بیشتر می شود. این 
نیروها هش��ت روز کاری تا روز افتتاح مش��غول به 

فعالیت هستند. 
ب��ه عبارت��ی می توان گف��ت در هر ماه س��ه بار، 

فعالیت نیروها اوج می گیرد.
 در ای��ن خصوص می توان ادعا ک��رد که آبروی 
نمایش��گاه در دس��تان نیروهای خدماتی محوطه 
اس��ت؛ چرا که در افتت��اح و برگ��زاری رویدادها، 
موض��وع زمان ب��رای ما بس��یار با اهمیت اس��ت. 
برخ��ی مواقع نیروهای انس��انی ای��ن بخش تا ٣۶ 
ساعت به صورت مداوم مشغول به فعالیت هستند. 
از همین ج��ا به تک تک این عزی��زان که با روحیه 
خستگی ناپذیر این مهم را انجام می دهند خدا قوت 

می گویم و برای آن ها سالمتی آرزو می کنم«.
تنوع�گياهی�بی�نظير�در�سایت�تهران��

وی افزود: »ما در محوطه سایت تهران ۱٣ هکتار 
فضای س��بز داریم که ٨ هکت��ار آن چمن کاری و 
۵ هکتار آن جنگل کاری اس��ت. ما س��االنه بالغ بر 
٢٢۰ هزار نش��ا در محیط فضای س��بز نمایش��گاه 
می کاش��تیم. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
زیانی که صنعت نمایشگاهی از شیوع این ویروس 
متحمل شد تصمیم گرفتیم که هزینه های خود را 

تا حدودی کاهش دهیم. 
به همین دلیل تعداد نش��اهایی که کاش��ته شد 
نس��بت به سال های گذش��ته با کاهش روبرو شد. 
در چند س��ال اخیر نیز س��عی کرده ای��م گیاهانی 
که در س��ایت نمایش��گاهی تهران وجود نداشتند 
را ب��ه این مجموع��ه اضافه کنی��م و از این طریق 
نمایش��گاه را به یک باغ م��وزه تبدیل کنیم. در باغ 
ژاپنی نمایشگاه گیاهانی را کاشته ایم که نمونه آنها 
حتی در پارک های سطح شهر نیز یافت نمی شود. 
این گیاهان بسیار نایاب و زیبا هستند. ما ۱۱٢٣٧ 
اصله گونه گیاهی در نمایش��گاه بین المللی تهران 
داریم که ۵٢۱۰ گونه از آنها س��وزنی برگ، ٢۶٩۰ 
اصل��ه پهن برگ، ٢۵۴۱ اصله گی��اه زینتی و ٧٩۶ 

درخت مثمر داریم«.
رئیس اداره خدمات نمایش��گاه بین المللی تهران 
در ادامه گفت: »س��رویس های بهداشتی مجموعه 
نمایش��گاهی تهران را نیز به طور کاماًل بازس��ازی 
کرده ایم و تالش کرده ایم که با استفاده از گلدان و 
گل و مواردی از این قبیل فضای این مکان عمومی 

را تغییر دهیم. 
در بخ��ش هالل احم��ر نی��ز م��ا ب��ا خری��داری 
دس��تگاه ها و تجهی��زات جدید فض��ای این بخش 
را ع��وض کرده ای��م. گفتنی اس��ت این اق��دام نیز 
توس��ط نمایش��گاه بین المللی تهران انجام ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن در بخش خدمات س��اختمان ها 
نیز نیروهای انسانی ما مشغول به فعالیت هستند. 
نیروهای ما در بخش برگزاری همایش ها و جلسات 
نیز حضور پررنگ و موثری دارند. در بخش خدمات 
ما به اندازه کارکنان نمایش��گاه نیرو داریم که این 
تعداد بالغ بر ۱٧۵ نیروی انس��انی ثابت است. الزم 
به ذکر است که این تعداد، جدا از نیروهای روزمزد 

هستند«.
عالی نژاد در پایان اظهار داشت: »شیوع ویروس 
کرونا موجب ش��د ک��ه ما مبل��غ قراردادهای خود 
را ح��دود ٢۰ درصد کاهش دهیم. قبل از ش��یوع 
ویروس کرونا برای هر هزار متر ۱ نفر مش��غول به 
فعالی��ت بود و ع��الوه بر آن برای ه��ر ٢ هزار متر 
نیز یک نفر مضاعف داش��تیم. شیوع ویروس کرونا 
موجب شد که ما نفرات مضاعف و کمکی را حذف 

کنیم و به هر هزار متر یک نفر کفایت کنیم«.
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بس��یاری از کارشناس��ان و پیشکس��وتان صنع��ت 
نمایشگاهی بر این باورند که فعالیت های نمایشگاهی 
علی رغم اینکه در خدمت صنایع مختلف هستند، هنوز 
به عنوان یک صنعت مستقل شناخته نشده و در واقع 
جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است. 
مهم تری��ن آثار صنعت نمایش��گاهی در انتقال تبادل 
اطالعات تجاری، سرمایه گذاری، شاخص رقابت بندی، 
ارتقای کمی و کیفی دیده می ش��ود. کارشناسان این 
حوزه معتقدند که فعاالن صنعت نمایشگاهی نیازمند 
تغییر نگاه های غلط نس��بت به این صنعت هستند و 
تا زمانی که رویکردها و رویه های غلط تداوم داش��ته 

باشد با چالش های موجود مواجه خواهیم بود. 
از طرفی صنعت نمایش��گاهی کش��ور ک��ه متاثر از 
تحریم ها دوران س��ختی را س��پری می کرد با شیوع 
ویروس کرونا در اواخر س��ال گذش��ته سال سختی را 

پشت سرگذاشت. 
برخی از س��ایت ها هن��وز و پس از گذش��ت بیش 
از یک س��ال از ش��یوع ویروس کرونا در کشور هنوز 
موفق ب��ه برگزاری رویداد نمایش��گاهی نش��ده اند و 
ازاین جهت با ضرر و زیان فراوانی روبرو شده اند. یکی 
از این سایت ها، سایت نمایشگاهی شهر آفتاب است. 
این س��ایت که با هدف تاسیس بزرگ ترین نمایشگاه 
خاورمیانه ساخته شد مشکالت عدیده ای را پشت سر 

می گذارد. 

در همین رابطه ب��ا محمد رئوف قادری، مدیرعامل 
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب به گفتگو نشستیم.

عوامل�تاثيرگذار�بر�صنعت�نمایشگاهی���
محمدرئ��وف ق��ادری ب��ا بی��ان اینک��ه  صنع��ت 
نمایش��گاهی کشور طی سال های گذشته از دو عامل 
بسیار مهم تاثیر گرفته است اظهار داشت:  »تحریم ها 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر صنعت نمایشگاهی کشور 
است  و ازآنجاکه فعالیت های نمایشگاهی یک فعالیت 
اقتصادی بین المللی هستند از رویدادهای بین المللی 
و سیاسی، تاثیر می گیرند و متاسفانه تحریم ها موجب 
شده که حضور و فعالیت کشور ما در عرصه بین الملل 

بسیار کمرنگ شود«.
وی در ادامه از شیوع ویروس کرونا به عنوان دومین 
عامل تاثیرگذار بر صنعت نمایشگاهی کشور یاد کرد 
و گفت: »شیوع این ویروس عماًل فعالیت های داخلی 

نمایش��گاه ها را تحت الش��عاع خود قرار داد و موجب 
ش��د که برای مدت نزدیک به یک س��ال فعالیت های 
نمایش��گاهی به اغما برود. ب��ه عبارتی می توان گفت 
ش��یوع این ویروس موجب رکود بی س��ابقه در حوزه 
نمایشگاهی کش��ور و تضعیف شدید نمایشگاه ها شد. 
ما با اعمال تحریم ها و ش��یوع وی��روس کرونا به این 
نتیجه رس��یدیم که برگزاری نمایش��گاه های فیزیکی 
دس��تخوش تغییر شده اس��ت و ما ناگزیر هستیم که 
بسته به شرایط، تصمیم گیری های صحیح و متناسب 
داشته باش��یم. از طرفی نیز ما به این نتیجه رسیدیم 
که باید راهکاری پیدا کنیم که صنعت نمایش��گاهی 
کش��ور از بحران ه��ای بین المللی و منطق��ه ای تاثیر 

نگیرد«.
ضعفی�بزرگ�در�صنعت�نمایشگاهی��

ق��ادری اف��زود: »تاثیرپذی��ری مس��تقیم صنع��ت 
نمایشگاهی کش��ور از کرونا و تحریم ها ثابت کرد که 
ضعف��ی بزرگ در صنعت نمایش��گاهی کش��ور وجود 
دارد. ای��ن موضوع به ما نش��ان داد که م��ا در حوزه 
سیاست گذاری دچار اشکال هستیم و سیاست گذاران 
حوزه نمایش��گاهی و متولی��ان این صنعت توجهی به 
رس��الت عظیم خود ندارند. متاسفانه سیاست گذاران 
در حوزه نمایش��گاهی به س��مت تصدی گری حرکت 
کرده اند. هنگامی که سیاست گذار مشغول تصدی گری 
می ش��ود نمی تواند تحلیل درس��تی از اوضاع فعالیت 

ريشه چالـش های اقتصـاد 
و صنعـت نمايشگاهی کشور

محمدرئوف�قادری،�مدیرعامل�نمایشگاه�بين�المللی�شهر�آفتاب:
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مدنظر داشته باشد. وقتی تحلیل و ارزیابی درستی از 
این صنعت وجود نداش��ته باشد نمی توان برنامه ریزی 

درستی را ارائه داد«.
مدیرعام��ل ش��هر نمایش��گاهی ب��ا بی��ان این که 
بزرگ ترین چالش فعالیت های نمایشگاهی در کشور 
در ح��وزه سیاس��ت گذاری اس��ت گفت: »ای��ران در 
خاورمیانه حدود یک قرن پیش، نخس��تین کشوری 
ب��ود که در نمایش��گاه بین المللی لن��دن حضور پیدا 
ک��رد و آن زمانی بود که برخی کش��ورها تصوری از 
نمایشگاه ها نداشتند. اما امروزه ما می بینیم که همان 
کشورها با سرعت سرس��ام آوری و با برنامه ریزی های 
صحیح و همچنی��ن سیاس��ت گذاری های منطقی و 
اصولی در س��طح بین الملل، حرفی برای گفتن دارند 
اما فعالیت های نمایش��گاهی در کش��ور ما به حاشیه 
رفته اس��ت؛ چراکه سیاس��ت گذاران و متولیان اصلی 
برنامه ریزی برای حوزه نمایشگاهی وظیفه اصلی خود 
که سیاس��ت گذاری برای این حوزه است را فراموش 

کرده و به حوزه تصدی گری ورود کرده اند«.
ریشه�اصلی�بيماری�اقتصاد�ایران�چيست؟��

قادری با بیان این که متاس��فانه اقتصاد کش��ور ما 
دولتی اس��ت بیان کرد: »همین موضوع ریشه اصلی 
بیماری اقتصاد ایران است. ما در بحث قانون، قوانین 
بس��یار مدونی داری��م. قانون، اقتص��اد را به ٣ بخش 
دولتی، تعاونی و خصوصی تقس��یم  کرده است. هدف 
از تدوین این قانون این بود که دولت در حوزه اقتصاد 
نقش خ��ود را کمرنگ و فعالیت های خود را بیش��تر 
معطوف به سیاس��ت گذاری، مدیریت، برنامه ریزی و 
نظ��ارت کند و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی 
باز کن��د. به نح��وی می ت��وان گفت که اس��تراتژی 
قانون گ��ذار این ب��ود که اقتصاد دولت��ی فضا را برای 
بخ��ش خصوصی هموار کند تا اقتصاد ما این س��مت 
کش��یده ش��ود. اما ازآنجاکه در درون اقتصاد دولتی، 

رانت وجود دارد این اتفاق رخ نداد«. 
وی ب��ا بیان اینکه اش��خاص زی��ادی طی دهه های 

گذش��ته از اقتصاد دولتی سوءاستفاده کرده اند گفت: 
»از طرفی ش��رکت ها و سازمان های دولتی تبدیل به 
حیات خل��وت دولت ها و محلی برای دادوس��تدهای 
اقتص��ادی، سیاس��ی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی و حتی 
دست به دست شدن قدرت شده اند. در بسیاری از مواقع 
مش��اهده  شده که در کشور ما، متاسفانه قدرت تحت 
تاثیر اراده های پش��ت پرده ش��رکت ها و سازمان های 
دولتی جا به جا ش��ده اس��ت. در دنیای سیاس��ت و 
مدیری��ت جهان��ی امروز ق��درت و ثروت ب��ا یکدیگر 
عجین ش��ده اند. این دو موضوع به ن��درت با یکدیگر 
عجین می ش��وند مگ��ر در اقتصاد دولت��ی که عموماً 
در ای��ن اقتصاد قدرت و ثروت یکدیگر را پش��تیبانی 
می کنند. وقتی که به حوزه های سیاس��ی و اجتماعی 
رج��وع می کنیم می بینیم که هدف فعالیت های تمام 
اح��زاب، گروه های سیاس��ی و ش��خصیت های فعال 
در جامعه مدنی فقط رس��یدن به قدرت اس��ت. حال 
هنگامی که این قدرت و ث��روت در اختیار یک رانت، 
آن هم رانت حکومتی قرار می گیرد به طورقطع امکان 
رقابت به صفر خواهد رسید. به عبارتی می توان گفت 
در این شرایط ما نمی توانیم شاهد رقابت جدی بخش 
خصوصی با بخش دولتی باشیم. چراکه دست بخش 
خصوصی به جایی بند نیس��ت و بخش دولتی از رانت 
ایجاد ش��ده با ابزار حاکمیت استفاده می کند. اگر هم 
رقابتی میان این دو بخش ش��کل بگیرد قطعاً رقابتی 

غالب و مغلوب خواهد بود«.
مدیرعامل ش��هر نمایش��گاهی آفتاب اف��زود: »این 
موضع س��بب می ش��ود ک��ه اقتصاد ما رش��د نکند و 
تحت تاثیر تحریم ها به اقتصادی بیمار تبدیل ش��ود. 
حال اگ��ر این اقتصاد در ید بخ��ش خصوصی بود ما 
به راحتی می توانستیم از تحریم ها گذر کنیم. چراکه 
تحریم ه��ا نمی توانند بخش خصوصی ما را هدف قرار 
دهند. تاکنون هر س��ازمان، ش��رکت یا فردی تحریم 
شده بدون شک به دلیل داشتن فعالیت های اقتصادی 
در حوزه دولتی بوده اس��ت. یعنی به نوعی تحریم ها 

توانستند اقتصاد وابسته به دولت را هدف قرار دهند«.
کدام�سایت�های�نمایشگاهی�برند�هستند؟��

قادری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
»من به جرئت می توانم بگویم که نمایشگاه بین المللی 
ش��هر آفتاب تنها برند نمایشگاهی کشور است و هیچ 
نمایش��گاهی در برابر این شهر نمایشگاهی نمی تواند 
ادعای برند بودن بکند. ش��اید برخی از س��ایت ها به 
دلیل قدمت و س��ابقه نمایش��گاهی ادعای برند بودن 
کنن��د اما س��ن و تاریخ فعالیت، دلیل ب��ر برند بودن 
نیس��ت. در جهان امروز بس��یاری از شرکت ها ده ها و 
صدها س��ال است که مشغول به فعالیت هستند ولی 
برند نش��ده اند اما در مقابل فعالیت های اقتصادی نیز 
وج��ود دارد که در مدت زمانی کوت��اه به برند تبدیل 
ش��ده اند. بنابراین اگر ما برای برند ش��دن ۱۰ پارامتر 
را در نظ��ر بگیریم، قدمت و تاریخ فعالیت یکی از این 
۱۰ پارامتر و ش��اید کم اثرترین آنها باشد. برندی که 
علی رغم قدمت نتواند در حوزه های بین المللی قد علم 
کند و حرفی برای گفتن داش��ته باشد و حتی نتواند 
نامزد برگزاری اکس��پو ش��ود آیا می تواند خود را یک 
برند بداند؟ س��ایتی که امروز با فاصله بس��یار زیادی 
از کش��ورهای کوچ��ک و کم بنیه خاورمیانه و آس��یا 
جامانده و عقب افتاده می تواند یک برند باشد؟ سایتی 
ک��ه حتی نمی تواند تکنولوژی و محصوالت خود را به 
دنی��ا معرفی کند و به راحتی تحت تاثیر کوچک ترین 
تصمیم��ات داخل��ی و خارج��ی قرار می گی��رد برند 

محسوب می شود؟«.
وی افزود: »به عقیده م��ن امروز در حوزه فیزیکی 
و برندین��گ س��اخت نمایش��گاهی، تنها نمایش��گاه 
بین المللی ش��هر آفتاب می تواند مدعی باش��د که بر 
اس��اس متد روز و فیزیک دقیق نمایشگاهی ساخته 
ش��ده اس��ت. ام��ا الزم به ذکر اس��ت که این ش��هر 
نمایش��گاهی نیز ازآنجاک��ه در رقاب��ت نابرابر بخش 
خصوصی و دولت��ی و انحصار قرار گرفته موفق نبوده 
است. سیاست گذار به جای آنکه وظایف خود مبنی بر 
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توسعه شبکه نمایشگاهی در تمام کشور، رونق بخشی 
و توزیع عادالنه فعالیت های نمایش��گاهی در س��طح 
کشور و این چنین موارد را انجام دهد تمرکز برگزاری 
تمام رویدادها را منحصراً در یک س��ایت نمایشگاهی 
خالصه کرده است و همه ابزارهای قانونی و حکومتی 
و قدرت ه��ای داخلی و خارجی را در این تصدی گری 
خود جای داده اس��ت. این معنی واقعی کلمه انحصار 
اس��ت و در این میان بازنده کس��ی است که به دلیل 
بق��ای دیگر فعالیت ه��ای اقتصادی خ��ود، مجبور به 

سکوت در حوزه نمایشگاهی می شود«.
بزرگ�ترین�چالش�اقتصاد�ایران��

ق��ادری در این خصوص خاطرنش��ان ک��رد: »امروز 
مجریان برگزاری رویدادها در س��طح کشور دچار این 
چالش ش��ده اند. برگزارکنندگان نمایشگاهی که یک 
فع��ال اقتصادی به حس��اب می آیند تنه��ا به فعالیت 
برگزاری رویدادها مشغول نیستند. این برگزارکنندگان 
در حوزه ه��ای مختلف تجاری مش��غول ب��ه فعالیت  
هس��تند و حال اگر این فعال اقتصادی بخواهد خالف 
نظر رانت موجود و انحص��ار تصمیم بگیرد و فعالیتی 
داش��ته باش��د، دیگر فعالیت های او دچار خدش��ه و 
چالش و حتی تعطیلی می ش��ود. بنابراین ناچار است 
که در برابر این رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی 
و به عبارتی رانت نمایشگاهی سکوت کند. این سکوت 
بزرگ تری��ن چالش اقتص��اد ایران اس��ت. اقتصاد نیز 
همین گونه اس��ت و متاس��فانه افق پرواز اقتصادی در 

کشور ما افق بسیار کوتاهی است«.
فضای��ی  این چنی��ن  »در  گف��ت:  همچنی��ن  وی 
متخصص نمایش��گاهی شانسی برای اظهارنظر درباره 
عدم برگزاری یا برگزاری رویدادها در ش��رایط کرونا 
ندارد. کسی برای فعالیت های نمایشگاهی این شخص 
متخص��ص تصمیم می گیرد که هیچ درکی از اهمیت 
صنعت نمایشگاهی ندارد. به عبارتی یک سیاستمدار 
ب��رای این صنعت تصمیم می گی��رد. متخصص حوزه 
نمایش��گاهی بر این باور اس��ت که برگزار کردن یک 
رویداد ضعیف مس��اوی با مرگ آن اس��ت. در همین 
راس��تا نمایش��گاه ش��هر آفت��اب اعتق��اد دارد که یا 
نمایش��گاه ها نباید برگزار شوند یا باید به بهترین نحو 
ممکن فعالیت کنند. یکی از مش��کالتی که امس��ال 
پیش آمد این بود که برخی از سایت های نمایشگاهی 
ب��ه دلیل برخورداری از همان رانت دولتی مجریان را 

مجبور به برگزاری رویدادهای ضعیف کردند«.
اپيدمی�ارائه�گزارش�کارهای�غيرواقعی�در���

ميان�مدیران�دولتی
مدیرعام��ل ش��هر نمایش��گاهی آفتاب اف��زود: »با 
برگ��زاری دس��توری رویداده��ا ٩۰ درص��د مجریان 
متحم��ل ض��رر و زیان ش��دند. چرا ما بای��د مجری 
نمایش��گاهی را مجبور کنیم که زی��ان بدهد تا مدیر 
دولت��ی آمار ع��ددی خوب از خود ارائ��ه دهد. بخش 
خصوص��ی همه فعالیت های خود را در س��ود و زیان 

می بین��د اما مدیران دولتی تنها ب��ه فکر گزارش کار 
و آمار هس��تند. یکی از چالش های مصیبت بار جامعه 
اقتصادی و حتی سیاسی و مدیریتی کشور آمارسازی 
اس��ت. چرا مدی��ران دولتی به طور م��داوم، به دنبال 
آم��ار و گزارش کارهای کاذب هس��تند؟ چرا آنها در 
تالش اند تا به فعالیت های خود رنگ و لعاب بخشیده 
و به عنوان گزارش کار ارائه کنند؟ تاکنون کدام نهاد 
نظارتی به آمارهای ارائه ش��ده توس��ط ای��ن مدیران 
ورود کرده و صحت وس��قم آنها را بررسی کرده است؟ 
بس��یاری از بزرگان کشور ما در زمان های دور همواره 
دعا می کردند که خدا کشور ما را از خشکسالی، سیل 
و دروغ محف��وظ ب��دارد. ما اگر بخواهی��م دروغ های 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه 
رصد بکنیم بزرگ ترین دروغ گویان ما مدیران نهادها 
و موسس��ات دولتی هس��تند. البته ناگفت��ه نماند که 
این مدیران ناگریز به این دروغ گویی هستند؛ چراکه 
گزارش کاره��ای غیرواقعی تبدیل به اپیدمی ش��ده 
اس��ت. به عبارتی می توان گفت آمارسازی به روشی 

برای ماندگاری مدیران تبدیل شده است«.
ق��ادری در ادامه گفت: »در کش��ورهای پیش��رفته 
فعاالن حوزه نمایش��گاهی از همان روزهای نخس��ت 
ش��یوع ویروس کرونا تکلیف خود را روش��ن کردند و 
تم��ام فعالیت های خود را به مدت یک س��ال تعطیل 
کردن��د و در این مدت برای زم��ان تعطیلی رویدادها 
و آینده صنعت نمایش��گاهی کشور خود برنامه ریزی 
کردند. اما در کش��ور ما چ��ه اتفاقی افتاد؟ بالتکلیفی 
عجیبی که از زمان ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور 
م��ا میان فع��االن حوزه نمایش��گاهی ب��ه وجود آمد 
فاجعه ای باورنکردنی بود. همچنان که دیده ش��د در 
برخی مواقع رویدادهای نمایش��گاهی ش��ب پیش از 
افتتاح کنس��ل می شدند. این سردرگمی و بالتکلیفی 
نیز موجب مرگ صنعت نمایش��گاهی در کشور شد. 
چرا مدیران و سیاس��ت گذاران حوزه نمایش��گاهی ما 
نتوانستند برای یک سال تصمیم درستی اتخاذ کنند؟

وی در ادام��ه خروج تجرب��ه و متخصصان صنعت 
نمایشگاهی از این حوزه را نتیجه سیاست های اشتباه 

متولیان امر دانست.
زمينه�های�کسب�درآمدهای�نمایشگاهی��

مدیرعامل شهر نمایشگاهی آفتاب در بخش دیگری 
از صحبت های خود به موضوع درآمدهای نمایشگاهی 
اش��اره کرد و گفت: »درآمد نمایش��گاه ها از دو کانال 
به دس��ت می آی��د. یکی از ای��ن زمینه ه��ا برگزاری 
رویدادهای بین الملل��ی و زمینه دیگر نیز درآمدهای 
داخلی است. در حوزه برگزاری نمایشگاه های داخلی 
ناچ��ار ب��ه پرداخت یارانه هس��تیم چراک��ه هزینه ها 
به هیچ وجه ب��ا درآمدها همخوانی ندارند. نمایش��گاه 
یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی کشور است. بنابراین 
این ابزار باید در خدمت توس��عه اقتصادی کشور قرار 
بگیرد پ��س نمی توان برای آن درآمد تعریف کرد. اما 

ما معتقدیم که این درآمد در حوزه های مختلف مانند 
تولید، صادرات، واردات، گردشگری و ... خود را نشان 
می دهد. به عبارتی س��رجمع ای��ن درآمدها در جایی 

دیگر به خزانه دولت واریز می شود«.
درآم�د�فوق�الع�اده�برگ�زاری�رویدادهای���

خارجی
ق��ادری اف��زود: »در ح��وزه برگ��زاری رویدادهای 
بین المللی ش��رایط این گونه نیس��ت و م��ا الزامی به 
پرداخت یارانه نداریم. ش��اید تخفیف هایی را در نظر 
بگیری��م اما عماًل هزینه و درآمده��ای واقعی خود را 
در برگزاری رویداده��ای بین المللی وصول می کنیم. 
ما نمایش��گاه های داخلی را بر فرض مثال متری ٨۰ 
ه��زار تومان به غرف��ه دار واگذار می کنی��م اما هنگام 
برگ��زاری رویدادهای بین الملل��ی، غرفه ها را با مبلغ 
٢۰۰ ی��ورو در اختیار خارجی ها قرار می دهیم. درآمد 
حوزه خارجی بین ٨۰ تا ۱۰۰ برابر رویدادهای داخلی 
عایدی برای س��ایت داران و فعاالن نمایشگاهی دارد. 
در س��ه سال گذشته ما در ش��هر نمایشگاهی آفتاب 
حدود ٨۰ رویداد نمایش��گاهی برگزار کرده ایم. البته 
الزم به ذکر اس��ت که اگر مس��ئله تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا حادث نمی ش��د احتم��االً ۱۵۰ رویداد 
را تاکن��ون برگزار کرده بودی��م. در ٨۰ رویدادی که 
در طی سه س��ال گذش��ته برگزار کرده ایم ۴ عنوان 
بین الملل��ی و ٧۶ عنوان داخلی بوده اند. جالب اس��ت 
بدانید که درآمدهای برگزاری ۴ رویداد بین المللی ما 

۴ برابر ٧۶ رویداد داخلی، درآمدزایی داشته است«.
وی ضم��ن بیان اینکه اگر تحریم ها مانع نمی ش��د 
برگ��زاری ۱۰ رویداد بین المللی تم��ام هزینه های ما 
را پوش��ش می داد گفت: »اگر بتوانی��م در حوزه های 
بین المللی فعالیت داش��ته باش��یم فارغ از درآمدهای 
جانبی ب��رای خود نمایش��گاه بهتری��ن منبع درآمد 
را خواهی��م داش��ت. ای��ن در صورتی اس��ت که ما از 
کس��ب این درآمدها محروم هستیم. ذکر این نکته را 
ض��روری می دانم که تحریم تنها یک��ی از دالیل این 
موضوع است. ما نمی توانیم تحریم را بهانه همه عدم 
موفقیت های خود بدانیم. ما نیازمند زیرس��اخت های 
قوی نمایشگاهی هستیم تا بتوانیم میزبان رویدادهای 
بین المللی باش��یم. امروزه بس��یاری از نمایشگاه های 
بزرگ بین المللی در کشورهای امارات، ترکیه، عمان 
و بحرین که روزی یکی از اس��تان های کشورمان بود 
برگزار می شوند؛ چرا بعد از گذشت ۱۰۰ سال، اکسپو 
در ایران برگزار نمی شود. جالب اینجاست که ما حتی 

نمی توانیم نامزد برگزاری اکسپو باشیم«.
استراتژی�سه�گانه�شهر�نمایشگاهی�آفتاب���

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در ادامه 
به ایجاد پایانه های صادراتی در این شهر نمایشگاهی 
اش��اره کرد و گفت: »از زمانی که من وارد این ش��هر 
نمایشگاهی شدم متوجه ش��دم که شهرداری تهران 
درصدد اس��ت یک نمایشگاه را در حد استانداردهای 
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بین المللی داش��ته باشد. من در آن زمان متوجه یک 
چالش در این ش��هر نمایشگاهی شدم. این نمایشگاه 
اس��تراتژی و هدف مشخصی نداشت. در همین راستا 
ما برای این ش��هر نمایشگاهی اس��تراتژی سه گانه ای 
را تعری��ف کردی��م. این اس��تراتژی ها ش��امل انتقال 
نمایشگاه های پرمخاطب از شهر تهران به شهر آفتاب 
به منظور کاهش ترافیک و آلودگی های زیست محیطی 
بود. اس��تراتژی دوم تبدیل نمایشگاه های شهر آفتاب 
به شهر نمایش��گاهی با ایجاد جاذبه های گردشگری، 
تفریح��ی، اقامتی، ورزش��ی، تج��اری و بازرگانی بود. 
چراکه م��ا معتقدیم نمایش��گاه های صرف��اً فیزیکی 
پاس��خگوی فعالیت های اقتصادی نیست. نمایشگاه ها 
باید به س��مت و سویی پیش بروند که در درون خود 
تم��ام فعالیت های اقتص��ادی و اجتماعی را داش��ته 
باشند. در واقع مخاطبان نمایشگاه ها نیازی به بیرون 
از رفتن از شهر نمایشگاهی نداشته باشند. در همین 
راستا س��اخت هتل های بین المللی، سالن های بزرگ 
تجاری، شهربازی، پیست دوچرخه سواری، پارک آبی، 
رس��توران های مدرن داخلی و خارجی، فضای س��بز 
مناس��ب و اماکن تفریحی و ورزشی را در دستور کار 

دادیم«.
وی افزود: »اس��تراتژی س��وم ما نیز تبدیل شهر 
نمایش��گاهی آفتاب به منطقه آزاد تجاری و اتصال 
آن ب��ه فرودگاه ام��ام خمینی )ره( ب��ود. این طرح 
در روزه��ای اول به مثابه یک رویا ب��ود. ما در این 
خصوص با دولت، مجلس و نهادهای مختلف بحث 
کردیم. خوشبختانه امروز هر سه ایده موردپذیرش 
نهاده��ای حکومتی و بخ��ش خصوصی قرار گرفته 
است. ما معتقد هستیم نمایشگاه باید مکانی باشد 
که صنایع، تولیدات و ماش��ین آالت و فعاالن عرصه 
اقتص��ادی داخل��ی و خارج��ی به راحت��ی و بدون 
محدودیت ه��ای قانونی و بروکراس��ی های طوالنی 
بتوانن��د وارد نمایش��گاه ها ش��وند. متاس��فانه این 
موضوع تاکنون در کش��ور ما اتفاق نیفتاده است. با 
تبدیل شدن شهر نمایشگاهی آفتاب به منطقه آزاد 
اقتصادی این امر ش��دنی خواهد بود. خوش��بختانه 
این س��ه اس��تراتژی با پیگیری های به عمل آمده 
موردموافق��ت دولت ق��رار گرفت و به کمیس��یون 
زیربنای��ی و تخصص��ی دولت واگذار ش��د. در این 
کمیس��یون که هفت وزارتخانه و سازمان دولتی در 
آن حضور دارند پنج مصوبه به س��رانجام رسید. بر 
اس��اس مصوبه اول، دولت فقط باید سیاست گذاری 
کند و حق تصدی گری ندارد. این مصوبه دقیقاً برابر 
با قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسالمی 
است. بر اساس دومین مصوبه همه نمایشگاه ها باید 
از شهر تهران به نمایشگاه شهر آفتاب منتقل شوند. 
در سومین مصوبه تاکید ش��ده که اگر دولت قصد 
س��رمایه گذاری دارد باید در نمایشگاه شهر آفتاب 
این اق��دام را عملی کند. ش��هرداری در چهارمین 

مصوبه این ش��ورا مکلف ش��د که برای سایت های 
نمایشگاهی داخل شهر تهران کاربری های جدیدی 
را تعری��ف کن��د. خوش��بختانه در ش��ورای عال��ی 
شهرس��ازی برای س��ایت های نمایش��گاهی داخل 
ته��ران کاربری های جدیدی ازجمل��ه کاربری های 
فرهنگی و فضای س��بز تعریف شده است. پنجمین 
مصوبه کمیس��یون زیر بنایی این بود که نمایشگاه 
شهر آفتاب به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده و به 

فرودگاه امام خمینی )ره( وصل شود«.
ش�هر��� در� صادرات�ی� پایانه�ه�ای� ایج�اد�

نمایشگاهی�آفتاب
قادری اظهار داشت: »اجرای این مصوبه می تواند 
یک تحول ج��دی و بنیادین در حوزه های اقتصاد، 
فعالیت های نمایش��گاهی و خدمات ش��هری برای 
تهران ایجاد کند. ما معتقد بودیم که این ایده باید 
تکمیل ش��ود. مکمل این ایده ایجاد پایانه صادراتی 
در نمایش��گاه شهر آفتاب بود که با سرپرست وقت 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت این موضوع را مطرح 
کردیم و با برگزاری چندین جلس��ه قرار بر این شد 
که این کار ادامه پیدا کند. ما بر این باور هستیم که 
اگر نمایشگاه ها ابراز و پایه صادراتی کشور محسوب 
می شوند، پایانه های صادراتی یکی دیگر از پایه های 
صادرات��ی و مکمل فعالیت های اقتصادی هس��تند. 
۵۵ درصد مبادالت بانکی، مالی و اقتصادی کش��ور 
در تهران انجام می ش��ود اما ما یک پایانه صادراتی 
که الزمه و مکمل فعالیت های اقتصادی اس��ت در 
این اس��تان نداریم. ایجاد پایانه ه��ای صادراتی در 
درون نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب ایده چهارم 
ما بود که خوش��بختانه در دستور کار قرار گرفته و 

امروزه در فاز مطالعاتی آن قرار داریم«.
چه�کسی�پاسخگوست؟��

مدیرعامل شهر نمایشگاهی شهر آفتاب در بخش 
پایانی صحبت های خود گفت: »ساالنه حدود ٢۰۰ 

روز نمایش��گاه در اس��تان تهران برگزار می ش��ود. 
بنابراین می توان گفت که ساالنه ٢۰۰ ترافیک به 
علت برگزاری رویدادها در تهران ایجاد می ش��ود. 
از طرفی ٢۰۰ روز هم آلودگی زیس��ت محیطی به 
واس��طه برگزاری این رویداده��ا به تهران تحمیل 
می ش��ود. وقتی این ها را روی ه��م قرار می دهیم 
در می یابی��م ک��ه ٨۰ درص��د همپوش��انی دارند. 
برگزاری رویدادها در داخل ش��هر تهران ۶۰ هزار 
میلی��ارد تومان هزینه به مردم تهران، ش��هرداری 
و دول��ت تحمیل می کند. حال س��والی که پیش 
می آید این است که درآمدهای حاصل از برگزاری 
نمایش��گاه ها در داخل شهر تهران چقدر است؟ در 
پاسخ باید گفت که این درآمد در سال های خیلی 
خ��وب برگ��زاری رویدادها رقمی معادل س��االنه 
٣۰۰ میلی��ارد تومان خواهد بود. این درآمد و این 
هزینه با یکدیگر همخوانی ندارند. س��االنه ۶ هزار 
نف��ر در حوزه آلودگی زیس��ت محیطی و ترافیکی 
در مرکز ش��هر تهران دچار سکته قلبی می شوند. 
سیاس��ت گذاران به چه حقی با جان مردم معامله 
می کنن��د؟ به چ��ه حقی مصوبه های کمیس��یون 
زیربنای��ی و تخصصی دولت اجرا نمی ش��ود؟ تمام 
نهاده��ای ذی ربط از س��ازمان بازرس��ی تا نیروی 
انتظامی بسیج شده اند تا طبق قانون، رویدادهای 
نمایشگاهی در داخل شهر تهران برگزار نشوند اما 
چه ش��ده که رویدادها با خی��ال راحت در داخل 
ش��هر برگزار می شوند؟ مس��ئول و متولی اجرای 
این قانون کیس��ت؟ چه رانت و قدرتی در پش��ت 
این موضوع وجود دارد که هیچ کس نمی تواند این 
قانون را اجرا کند؟ تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد 
و م��ا را به چالش خواهد کش��ید. م��ا باید از این 
ظلمی که به مردم تهران، اقتصاد کش��ور و حوزه 
فعالیت های اقتصادی و بخش خصوصی می ش��ود 

جلوگیری کنیم«. 
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ققنوس رويدادها از خاکستر رکود برمی خیزد
صنعت نمایش�گاهی در حالی 53 سالگی خودش را در ایران پشت 
س�ر می گذارد که یکی از س�خت ترین س�ال ها در حوزه گردش مالی 
را تجرب�ه کرده اس�ت. بی�کاری بی�ش از 5۰ درصدی فع�االن حوزه 
نمایش�گاهی در س�ال 99 باعث ش�د، خاطره تلخی از رکود و شیوع 

کرون�ا در ذهن فع�االن این صنعت باق�ی بماند. اما این ب�ه معنای از 
دس�ت رفتن امیدها نبوده اس�ت. در این گزارش تع�دادی از فعاالن 
نمایش�گاهی پیش بینی خود پیرامون س�ال آین�ده را برای مخاطبان 

صمت ارائه کردند. 

محمدج�واد�قنب�ری،�مع�اون�امور���
نمایش�گاه�های� ش�رکت� نمایش�گاهی�

بين�المللی�
امیدواریم وضعیت ش��یوع ویروس کرونا 
مدیریت و کنترل شود. همچنین در انتظار 
هستیم که واکس��ن و درمان؛ از تاثیر این 
ویروس بکاهد. ما در ماه های پایانی س��ال 
تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا فضای 
کار، ت��الش و همدلی را بی��ن بخش ها و 
قطب های مختلف صنعت نمایش��گاهی و 
فعاالن این صنعت ایجاد کنیم. امیدواریم 
موفق ش��ویم با فض��ای کار و همدلی وارد 
س��ال ۱۴۰۰ شویم. البته گفتنی است که 
در نی��ل به این ه��دف از هیچ همکاری و 
تالشی فروگذار نخواهیم کرد. قطعاً همین 
سیاس��ت را در روند برگزاری رویدادهای 

سال ۱۴۰۰ نیز رعایت خواهیم کرد.

حس�ام�گودرزی،�مدی�ر�اجرای�ی�انجمن���
غرفه�سازان

همانند بسیاری از کسب وکارهای دیگر متاسفانه 
فعاالن و شاغالن صنعت نمایشگاهی نیز در معرض 
فش��ارهای اقتصادی فراوانی هس��تند که با شیوع 
بیماری کرونا این فش��ارهای اقتصادی که حاصل 
تحریم های ناجوانمردانه علیه کش��ور است تشدید 
ش��د و فشارهای روانی نیز به آن اضافه شده است. 
به نظر می رس��د که در سال ۱۴۰۰ شیوع ویروس 
کرون��ا همچنان در جوامع مختلف ازجمله کش��ور 
ایران مطرح خواهد ب��ود؛ به همین دلیل قطعاً در 
مورد صنعت نمایش��گاهی، مش��کالت حال حاضر 

ادامه پیدا خواهد کرد.
صنعت نمایش��گاهی یکی از مهجورترین صنایع 
در ایران اس��ت. این صنعت به بس��یاری از صنایع 
دیگر خدمت رس��انی می کند و کمترین بهره را از 
امکانات دولتی دارد؛  صنعت نمایش��گاهی ایران از 
نخس��تین کسب وکارهایی بود که در ابتدای شیوع 
بیماری کرونا در اس��فندماه س��ال ٩٨ تعطیل شد 
و جزء آخری��ن صنایع و کس��ب وکارهایی بود که 
اجازه فعالیت گرفت و بازگشایی شد. درحال حاضر 
ب��ا توجه به ترکی��ب تحریم ها و کرون��ا آینده این 
صنع��ت در هال��ه ای از ابه��ام ق��رار دارد و فعاالن 
حوزه های مختلف این صنعت، مانند غرفه س��ازان، 
برگزار کنندگان و س��ایت داران آینده روشنی برای 

این صنعت متصور نیستند.
شاید اش��اره به این مطلب الزم باشد که صنعت 
نمایش��گاهی در چین جز نخس��تین مواردی بود 
که بازگشایی ش��د؛ چراکه کشورهایی مانند چین 
به اهمیت نمایش��گاه ها به عنوان کاتالیزور تمامی 

کسب وکارها و صنایع واقف هستند.

ش�رکت��� مدیرعام�ل� زمان�ی،� حس�ن�
نمایشگاه�های�بين�المللی

پیش بینی ما این است که صنعت نمایشگاهی 
در سال ۱۴۰۰ بین ۵۰ تا ٧۰ درصد نسبت به 
سال جاری پیشرفت خواهد داشت. این عرصه 
و صنعت علی رغم تمام مشکالت و چالش های 
موجود؛ حرف ه��ای زیادی برای گفتن دارد. به 
عقیده من  س��ال آینده سال شکوفایی صنعت 

نمایشگاهی در کشور و در دنیا خواهد بود.

منوچه�ر�جعف�ری�زاده،�رئي�س�انجمن���
غرفه�سازان�

انجم��ن در مدتی که برگ��زاری رویدادهای 
نمایش��گاهی به طور کامل لغو ش��ده و صنعت 
نمایشگاهی در رکود مطلق بود اقدام به برگزاری 
کالس های آموزشی کرد ولی باید به این نکته 
توجه کرد که در آن دوران، صنعت غرفه سازی 
نسبت به دیگر بخش های صنعت نمایشگاهی، 
ضرر هنگفتی را متحمل ش��ده اس��ت. تنها در 
بازه زمانی برگزاری آخرین نمایشگاه در اواخر 
سال ٩٨ تا اول خرداد ٩٩ حدود ٢۰۰ میلیارد 

تومان به صنعت غرفه سازی ضرر وارد شد. 
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علی�معين،�برگزارکننده�نمایشگاهی��
به عقیده م��ن دولتم��ردان نمی دانند که 
نمایش��گاه چه ق��درت بزرگی در راس��تای 
پیش��رفت کش��ور چه از نظر اقتصادی، چه 
از نظر سیاس��ی و چه از ابعاد دیگر دارد. به 
همی��ن دلیل توجهی به ای��ن صنعت ندارد. 
در همین راس��تا تمام اج��زای برگزاری یک 
نمایش��گاه باید مجدداً نس��بت به برگزاری 
رویداده��ا ب��ا دیدگاهی به روزت��ر و جدیدتر 
اق��دام کنند تا روزبه روز ش��اهد اعتالی این 
صنعت و به موازات آن اقتصاد و قدرت کشور 

باشیم.

امي�د�فدایی�– کارش�ناس�و�برگزارکننده���
نمایشگاهی

ش��یوع وی��روس کرون��ا نعمت��ی ب��رای صنعت 
نمایش��گاهی بود. این صنعت بای��د در نقطه  ای به 
بن بست می رسید تا ضعف های خود را نشان دهد. 
ویروس کرونا ش��اید در نگاه اول اتفاق نامبارکی به 
نظر برس��د ولی به عقیده من ش��یوع این ویروس 
موجب��ات خیر برای صنعت نمایش��گاهی را فراهم 
کرد. اطمینان دارم که ش��یوع این ویروس موجب 
خواهد ش��د که صنعت نمایشگاهی آینده روشنی 
را پیش روی خود داش��ته باشد؛ چراکه امروز تمام 
مشکالت پیدا و پنهان این صنعت برمال شده و اگر 
تمام فعاالن این صنعت از فرصت پیش آمده، کمال 
اس��تفاده را نبرند و ما به چرخه گذشته بازگردیم 
عم��اًل هی��چ فای��ده ای از این موض��وع و موقعیت 
نخواهی��م ب��رد. نباید این موض��وع را نیز فراموش 
کرد که تا قبل از شیوع ویروس کرونا هیچ فعالیت 
گروهی می��ان فعاالن صنعت نمایش��گاهی وجود 
نداش��ت و عموماً تفکر جزی��ره ای در میان فعاالن 
ای��ن صنعت حاکم بود و منافع ش��خصی به منافع 
جمعی ارجحیت داش��ت ولی شیوع کرونا موجب 
شد تا همگرایی و تجمیع میان فعاالن این صنعت 
به وجود بیاید. اگر فعاالن صنعت نمایش��گاهی از 
فرصت پیش آمده از ش��یوع ویروس کرونا استفاده 
کافی و وافی را ببرند بدون ش��ک آینده روشنی در 

انتظار صنعت نمایشگاهی خواهد بود.

برگزارکنن�ده��� � �- س�اجدی� مرتض�ی�
نمایشگاه�های�استانی

دول��ت صنعت نمایش��گاهی را به رس��میت 
می شناسد اما هیچ ش��ناختی از آن ندارد. اگر 
دولت نسبت به این صنعت شناخت داشته باشد 
دغدغه ها و مشکالت فعاالن این صنعت را بهتر 
درک خواه��د کرد. دولت نمی داند که برگزاری 
یک رویداد نیاز ب��ه برنامه  ریزی بلندمدت دارد 
و به نوع��ی می  توان گفت دول��ت برگزاری یک 
نمایشگاه را با افتتاح یک فروشگاه، هم سطح در 
نظر می گیرد. می توان اذعان داش��ت که دولت 
تاکن��ون تاثی��ر صنعت نمایش��گاهی در بهبود 
وضعیت اقتصادی کش��ور را درک نکرده است. 
نمایش��گاه ها ویتری��ن اقتصاد ما هس��تند. اگر 
صنعت نمایشگاهی کم فروغ باشد یعنی اقتصاد 
کشور با کم و کاستی روبه رو است و این ویترین 
جذابیت و گیرایی الزم را ندارد. رفع مش��کالت 
تجاری کشور مستلزم حمایت مسئوالن است. 
باید در نظر داشت که صادرات و واردات موجب 
رونق گرفتن نمایش��گاه ها می شوند ازاین رو اگر 
اوضاع اقتصادی کشور به روال سابق بازگردد و 
بحران کرونا نیز کنترل و مدیریت ش��ود حتم 
به یقین آینده صنعت نمایشگاهی آینده روشن 

و امیدوارکننده ای خواهد بود.
تصمیمات اقتصادی که توس��ط دولت گرفته 
می شود نیز نقش بسیار مهمی در روند فعالیت 
و آینده فعالیت های نمایش��گاهی کش��ور دارد. 
امیدواری��م هیئت دولت جدیدی که در س��ال 
۱۴۰۰ روی کار خواه��د آم��د با انگیزه و توانی 
مضاعف فعالیت داش��ته باش��د تا ضمن شکوفا 
ش��دن اقتصاد کش��ور ش��اهد رش��د و اعتالی 

صنعت نمایشگاهی کشور نیز باشیم.
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برگزارکنن�ده��� � ن�وروزی،� مس�لم�
نمایشگاه�های�استانی

پیش بین��ی وضعیت این صنع��ت در افق 
۱۴۰۰ قطع��اً ام��ر راحتی نیس��ت. وضعیت 
صنعت نمایشگاهی در آینده به عواملی چون 
شرایط و نحوه کنترل ویروس کرونا، ادامه دار 
ب��ودن و یا لغو تحریم های ظالمانه از س��وی 
آمریکا و دیگر مس��ائل اقتصادی و سیاس��ی 
کش��ور ارتباط مس��تقیم دارد. گرچه با تمام 
این تفاسیر امیدواریم که اتفاقات مبارکی در 
صنعت نمایشگاهی کشور رخ دهد و مجدداً 
ش��اهد رونق گرفتن ای��ن صنعت مهجور در 

کشور باشیم.
اعتقاد ما هم��واره بر این بوده که تعطیلی 
نمایش��گاه ها راهکار مناس��بی برای مبارزه 
و مقابل��ه ب��ا بیماری ویروس کرونا نیس��ت. 
نمایشگاه ها باید با رعایت کلیه پروتکل های 
بهداش��تی برگزار ش��وند تا از این طریق هم 
چرخ اقتصاد کش��ور بچرخ��د و هم حداکثر 
پروتکل ه��ای بهداش��تی در راس��تای حفظ 
س��المتی غرف��ه داران، بازدیدکنن��دگان و 

برگزارکنندگان رعایت شود.

برگزارکنن�ده��� بندرچ�ی،� محم�ود�
نمایشگاه�های�استانی

زمان��ی می توان چش��م اندازی مثبت برای 
صنعت نمایشگاهی در نظر گرفت که دو عامل 
اصلی یعنی کرونا و تحریم های ناجوانمردانه 
علیه کشور کمرنگ شوند. همچنین به عقیده 
من با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که 
در پیش داریم گمان نمی کنم که تا تابستان 
س��ال آینده بتوان اتفاق خاصی را در صنعت 
نمایشگاهی کش��ور رقم زد. ای کاش صنعت 
نمایشگاهی و متولیان اصلی آن می توانستند 
بیشتر و بهتر از این صنعت دفاع کنند. روشی 
که ما در صنعت نمایشگاهی به کار می بریم 
اصولی، منطقی و استوار نیست. متاسفانه ما 
از الگوه��ای خوب صنعت نمایش��گاهی دنیا 
به��ره نبرده ایم و هر زمان بتوانیم یک برنامه 
بلندمدت ٢۰ ساله برای صنعت نمایشگاهی 
تعریف کنیم و آن را اصولی پیاده کنیم شاهد 
رش��د این صنعت خواهیم بود. یکی دیگر از 
عوامل��ی ک��ه می توان��د چش��م انداز صنعت 
نمایشگاهی کش��ور را به سمت مثبت سوق 

دهد ثبات نرخ ارز است.

بهزاد�خس�روانی،�مدیرعامل�شرکت���
نمایشگاه�های�استان�اردبيل�

در خص��وص وضعی��ت کنون��ی صنع��ت 
نمایش��گاهی باید ی��ک نقد درونی داش��ته 
باش��یم. متاس��فانه انس��جام و وحدت میان 
فعاالن صنعت نمایش��گاهی وج��ود ندارد و 
حتی انجمن های این صنع��ت نیز علی رغم 
اینک��ه ظاهراً با یکدیگر منس��جم هس��تند 
ام��ا خروجی فراوانی مش��اهده نمی ش��ود و 
قوام بخش��ی خاصی در این مورد نداریم. به 
نوع��ی می ت��وان گفت صنعت نمایش��گاهی 
کش��ور از درون، دچار نوعی س��رخوردگی، 
سردرگمی، عدم انسجام و وحدت رویه است 
و از بیرون نیز نگاه منصفانه و راهگش��ایی به 
این صنعت وجود ندارد چراکه اساساً اشراف 
دقیقی در این خصوص موجود نیس��ت. اگر 
خواهان احیای صنعت نمایش��گاهی هستیم 
باید به س��متی برویم ک��ه بتوانیم در حوزه 
تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری کش��ور غنا 
ایجاد کنیم که این مهم نیازمند تعریف یک 
هدف واحد، انس��جام و وحدت در درون این 

صنعت است.
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ادری�س�مازندران�ی،�برگزارکنن�ده���
نمایشگاهی�

در مس��یر بهبود روند صنعت نمایشگاهی 
کش��ور، برخ��ی مس��ائل مانن��د تعرفه های 
نمایشگاهی و قوانین دست و پاگیر باید حذف 
شود. ضروری است که تغییر و نوآوری هایی 
در قوانی��ن و مق��ررات نمایش��گاهی صورت 
بگیرد ت��ا علی رغم اینکه ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین المللی ایران دولتی است 
بتواند س��رعت عمل باالیی نسبت به شرایط 
موجود جامعه داشته باشد. امیدوارم با حضور 
مدیرعام��ل جدید ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی ایران که انس��ان بس��یار شریفی 
اس��ت مدیریت دانایی در نمایش��گاه جاری 
شود تا صنعت نمایش��گاهی در سال ۱۴۰۰ 
با یک نقش ویژه و موثر فعالیت خود را آغاز 
کند تا کاستی هایی که متاثر از شیوع ویروس 
کرونا در اقتصاد و تولید کش��ور وارد شده را 
جب��ران کند که به عقیده من این امر نیاز به 

یک حرکت جهادی دارد.

برگزارکنن�ده��� جالل�ی،� عبدالکری�م�
نمایشگاهی�

به عقیده من برای صنعت نمایشگاهی در 
سال ۱۴۰۰ دو اتفاق به صورت همزمان رخ 
خواه��د داد. یکی از این اتفاق��ات تغییراتی 
اس��ت ک��ه در س��طح جهان��ی و در ح��وزه 
تحریم ه��ا اتف��اق خواه��د افت��اد و دیگری 
مدیری��ت و کنت��رل ش��یوع وی��روس کرونا 
خواهد ب��ود. امیدواریم این بیم��اری زودتر 
برطرف شود تا عالوه بر حفظ سالمتی آحاد 
مردم فعالیت های اقتصادی و نمایش��گاهی 
نیز به روال سابق خود بازگردد و سال ۱۴۰۰ 
برای صنعت نمایشگاهی سال عبور از بحران 
باشد. البته نباید از موضوع انتخابات ریاست 
جمهوری که در س��ال ۱۴۰۰ برگزار خواهد 
شد غافل بود. از طرفی استقرار دولت جدید 
موجب کند شدن روند فعالیت های اقتصادی 
ازجمله صنعت نمایشگاهی خواهد شد اما به 
عقیده من اقتصاد ۱۴۰۰ نسبت به سال ٩٩ 

فضای امیدوارکننده تری را خواهد داشت.

علی�شالباف،�برگزارکننده�نمایشگاهی��
به عقیده من حداقل تا نیمه اول س��ال ۱۴۰۰ نیز ش��اهد تبعات ش��یوع ویروس کرونا در صنعت نمایش��گاهی 
خواهیم بود. یعنی هم  بازدیدکنندگان تا زمان اطمینان خاطر از کنترل شیوع این ویروس از حضور در رویدادها 
اجتن��اب خواهند کرد و مش��ارکت کنندگان نیز از دو بُعد، نگرانی های خود را نس��بت ب��ه ویروس کرونا در زمان 
برگ��زاری رویدادها خواهند ش��د. اولین دغدغه و نگرانی آنها خود موضوع ش��یوع وی��روس کرونا و دومین مورد 
نیز تبعاتی اس��ت که از نظر اقتصادی و مالی به همه صنایع و صنوف مخصوصاً تولیدکنندگان وارد ش��ده اس��ت. 
امیدواریم با تمهیداتی که در حال صورت گرفتن است بتوانیم به سالمت از این تنگنا عبور کنیم. انتخابات ریاست 
جمهوری در خردادماه سال آینده نیز در صنعت نمایشگاهی بی تاثیر نخواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری جزو 
رویدادهایی است که تمام بازارهای مالی را تحت الشعاع قرار می دهد و اینکه کدام جناح یا گروه زمام اداره کشور 

را به دست خواهد گرفت در تمام بخش های کشور مخصوصاً اقتصاد تاثیر چشمگیری خواهد داشت. 

عل�ی�محتش�م�امي�ری،�برگزارکننده���
نمایشگاهی

 اگ��ر تحریم های اعمال ش��ده به کش��ور 
کاهش پیدا کند و فضا برای فعاالن اقتصادی 
و تجاری کشور بازتر و کرونا نیز کنترل شود 
می توان به آینده ای��ن صنعت امیدوار بود و 
ما ش��اهد رونق این عرصه خواهیم بود. این 
موضوع موجب خواهد شد که نمایشگاه ها به 
حالت قب��ل و دوران اوج برگزاری رویدادها 
بازگردن��د. در ای��ن میان اتح��اد میان تمام 
فعاالن صنعت نمایش��گاهی موجب تسریع 

در روند رو به رشد این صنعت خواهد شد.
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یک��ی از مهم تری��ن اتفاق��ات مربوط ب��ه طرح های 
توسعه ای در صنعت نمایشگاهی که اواخر سال ۱٣٩٩ 
شاهد آن بودیم، تشکیل کمیته راهبردی و هماهنگی 
رویدادهای تجاری و صادراتی خارج از کشور بوده که 
به عنوان یک بخش مس��تقل و پوی��ا در زیرمجموعه 
انجم��ن برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران ش��کل 

گرفته است. 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در س��ال ۱۴۰۰ 
و ب��ا روی کار آمدن دولت جدید می توان به توس��عه 
فض��ای بازرگانی در کش��ور امیدوار ب��ود و از این رو 
تقویت موتور محرک توس��عه ص��ادرات یعنی صنعت 
نمایشگاهی و برگزاری رویدادهای برون مرزی اهمیت 
باالیی دارد. در رابطه با تش��کیل این کمیته و اهدافی 
که دنب��ال می کند گفتگویی با کلیه اعضای آن انجام 

دادیم که در ادامه می خوانید. 
کشورهای همسایه منتظر غفلت ما هستند 

رئیس کمیت��ه راهبردی و هماهنگ��ی رویدادهای 
تج��اری و صادراتی خارج از کش��ور پیرامون اهمیت 
برگزاری رویدادهای داخلی و خارجی به صمت گفت: 
ما با یکی از سم ترین مشاغل در سراسر جهان مواجه 
هستیم. البته مش��کالت مربوط به برپایی رویدادهای 
خارجی به مراتب بیشتر است؛ چرا که مجری در این 
زمینه با مس��ئله تغییرات پی درپی در مقررات مربوط 
به کااله��ای صادراتی جابجای��ی مدیریتی در بخش 

صنعت و تجارت روبرو بوده و اخبار سیاسی در منطقه 
و جهان نیز در این زمینه اثر گذار است. 

مهدی س��عید الذاکرین همچنی��ن تصریح کرد: به 
اینها اگر مس��ئله مربوط به مشکالت بانکی مربوط به 
جابجایی ارز و عدم ثبات در قیمت ارز که مس��تقیماً 
روی قیمت تمام شده حضور در رویدادهای خارجی را 
افزایش می دهد را هم اضاف��ه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که بحران های متعددی پیش روی برگزارکنندگان 

رویدادهای خارجی وجود دارد. 
مدیرعامل ش��رکت پارس رستاک با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا در کشور تاکید کرد: مسئله کرونا تمام 
بخش ه��ای کوچ��ک و بزرگ صنعت نمایش��گاهی را 
درگیر کرد. در این ش��رایط و با توج��ه به اینکه عده 
قابل توجه��ی از هم��کاران ما دچار ض��رر و زیان های 
هنگفت شدند، برگزارکنندگان رویدادهای خارجی به 

دنبال طرح راهکاری جدید ب��رای جلوگیری از وقوع 
مجدد این نوع بحران ها و به حداقل رساندن زیان های 
احتمالی بوده و جلس��اتی را برای همسو شدن نقطه 

نظرات و تصمیم گیری های مشترک ترتیب دادند. 
این فعال نمایش��گاهی همچنین ادامه داد: ماحصل 
ماه ها رایزن��ی و تبادل نظر با هم��کاران برگزارکننده 
نهایتاً تشکیل کمیته راهبردی و هماهنگی رویدادهای 
تج��اری صادراتی خارج ب��وده که تعام��ل تنگاتنگی 
ب��ا هیئت مدی��ره و اعض��ای انجم��ن برگزارکنندگان 

رویدادهای نمایشگاهی ایران دارد. 
س��عیدالذاکرین در ادامه اف��زود: اعضای اصلی این 
کمیت��ه ٩ نف��ر از افراد ش��اخص در ح��وزه برگزاری 
رویدادهای بین المللی هس��تند که پ��س از حدود ٢ 
س��ال و تحمل فرازوفرودهای متع��دد، نهایتاً به یک 
ثبات س��اختاری رس��یدند ت��ا از این پ��س برای حل 
مش��کالت مربوط به برگ��زاری رویداده��ای خارج از 

کشور به صورت واحد و جمعی عمل کنند. 
کارشناس شناخته شده صنعت نمایشگاهی در ادامه 
به طرح مشکالت مربوط به صنعتگران در رسیدن به 
تولید موفق اشاره کرد و افزود: معتقد هستم اگر قرار 
است کشور به رونق و جهش تولید برسد باید نقدینگی 
ب��ه تولیدکنندگان تزریق بش��ود. تامین نقدینگی نیز 
فقط از محل صادرات کاالی تولیدی آنها به بازارهای 
هدف صادراتی که حداقل ۱۵ کشور همسایه و بالغ بر 

گفتگوی�صمت�با�برگزارکنندگان�رویدادهای�برون�مرزی؛

کمیته راهبردی رويدادهای تجاری و صادراتی خارج از کشور تشكیل شد



نامه ـژه      ویـ
 نــــوروز
1   4   0   0

143

٢۰۰ میلی��ون نفر مصرف کننده را ش��امل می ش��ود 
امکان پذیر است. قطعاً تمرکز بر راه اندازی رویدادهای 
نمایشگاهی در کش��ورهای همسایه با کاالهای درجه 
یک صادراتی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. 
وی در ادام��ه تاکید کرد: نبای��د فراموش کنیم که 
کشورهای همس��ایه منتظر غفلت ما هستند تا جای 
م��ا را در بازارهای ه��دف گرفته و کااله��ای خود را 

جایگزین تولیدات ما کنند. 
رئی��س کمیته راهب��ردی و هماهنگ��ی رویدادهای 
تجاری و صادراتی خارج از کشور در ادامه صحبت های 
خود خطاب به کلیه مدیران و مسئوالن تصمیم گیر و 
تصمیم ساز اظهار کرد: برگزارکنندگان نمایشگاه های 
خارج��ی هر یک در واقع کارشناس��ی خبره در حوزه 
توس��عه بازارهای خارجی نیز هستند. چراکه کاماًل به 
بازارهای صادراتی آش��نا ب��وده و فرصت و تهدیدهای 
مربوط��ه را تش��خیص می دهن��د. کمیت��ه فوق الذکر 
نمایش��گاه های  برگ��زاری  آمادگ��ی دارد در ح��وزه 
تخصص��ی ب��ه فراکس��یون های مختل��ف در مجلس 
شورای اس��المی و همچنین نهادهای تصمیم گیرنده 
در سازمان توسعه تجارت برای توسعه بازارها و اتخاذ 

تصمیمات طوالنی مدت، مشاوره تخصصی بدهد. 
وی در پای��ان تصری��ح کرد: اتاق ه��ای بازرگانی در 
سراس��ر کشور نیز از دیگر نهادهای با اهمیتی هستند 
که می توانند از مشاوره های مرتبط با کمیته راهبردی 
صنعت نمایشگاهی بهترین استفاده را در مسیر توسعه 
فعالیت  های تجاری و گردش کار با کشورهای همسایه 

را گسترش دهند. 
باید�بتوانيم�نگرانی�ها�را�از�بين�ببریم��

علی ابراهیم زاده یکی از موفق ترین برگزارکنندگان 
رویدادهای داخلی و خارجی است که همواره در انجمن 
برگزارکنن��دگان به عنوان یک��ی از اعضای کلیدی در 
هیئت مدیره این انجمن فعالیت و تالش کرده اس��ت. 
وی در رابط��ه با اهمیت برگزاری رویدادها در خارج از 
کش��ور به صمت گفت: زمانی که یک شرکت تصمیم 
می گیرد وارد یک بازار ش��ود، پیچیدگی ها و سواالت 
مربوط به این موضوع در ذهن مدیران تصمیم گیر آن 
ش��رکت مطرح می ش��ود. همه چیز از تعیین بودجه و 
تعیین اهداف تا انتخاب شریک تجاری می تواند ذهن 

تیم مدیریت را درگیر کند. 

مدیرعامل ش��رکت راه��کار تجارت کوش��ا تصریح 
کرد: باید ببینیم نمایش��گاه چط��ور می تواند به عنوان 
یک��ی از مهم ترین و مؤثرترین ابزار ذهن تیم مدیریت 
را ب��ه خ��ود معطوف نماید. همیش��ه نتای��ج ورود به 
نمایش��گاه های خارجی تاثیر مثبت نخواهد داش��ت و 
بسیاری از ش��رکت ها با نگرانی در نمایشگاه ها حاضر 
خواهند ش��د. برای رف��ع این نگران��ی و ایجاد انگیزه 
بیشتر جهت جلب اعتماد تیم مدیریت یک شرکت و 
بخش بازاریابی و فروش می بایست اطالعات و نیازهای 
موردنظر تیم تصمیم گیر را با کمترین خطا تهیه و در 

اختیار شرکت متقاضی قرار داد. 
وی ادام��ه داد: بدیه��ی اس��ت در چنین ش��رایطی 
معنی و مفهوم شرکت های برگزارکننده نمایشگاه های 
خارجی آشکار می گردد این شرکت ها در طی سالیان 
متمادی با تاثیر از بازارهای هدف و ایجاد ساختارهای 
متناسب با موضوع بازاریابی بین المللی و شناخت کامل 
از دغدغه های مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی شکل 
خواهن��د گرفت و در جهت ارائه خدمات تخصصی در 
حوزه بازاریاب��ی تیم های مجرب و متخصص را به کار 
گرفته و س��ازوکار مذاکرات تج��اری در حوزه خود را 

فراهم می نمایند. 
ابراهی��م زاده تاکید کرد: حس ذاتی این ش��رکت ها 
نس��بت به بازارهای هدف چنان تقویت می شود که به 
نوعی مشاور بازاریابی و قابل اعتماد شرکت ها محسوب 
می شوند و در بسیاری از جلسات استراتژیک در حوزه 
بازاریابی در ش��رکت ها دارای جایگاه ویژه ای خواهند 
ب��ود. هم��کاری و مش��ارکت، درک دوجانب��ه منجر 
به فه��م متقابل و تعامل بهتر و در نتیجه مش��ارکت 
مناس��ب تر خت��م خواهد ش��د و این موض��وع باعث 
خواهد ش��د ش��رکت های برگزارکننده نمایشگاه های 
خارجی انرژی خود را به س��مت پیشرفت و یادگیری 
در هم��ه زمینه ه��ا و فعالیت ها هدای��ت نمایند. پس 
زمانی که از ش��رکت های برگزارکننده نمایشگاه های 
خارج��ی صحبت می کنی��م منظور ی��ک مجموعه از 
توانمندی های افراد متخصص و دارای تجربه در حوزه 
بازاریاب��ی بین المللی می باش��ند که به نوعی ش��رکای 
تجاری توانمند محس��وب می گردند. این شرکت ها با 
توان و تخص��ص خود نقش مهم و کلی��دی به عنوان 

سفیران صادرات در کشور محسوب خواهند شد. 
بنابراین شناس��ایی چنین شرکت هایی و حمایت از 
این نوع ش��رکت ها رسالت ذاتی س��ازمان های متولی 
صادرات در کش��ور می باش��د و چنین موضوع مهم و 
کلی��دی نبایس��تی در حد تنها صدور ی��ک مجوز در 
ی��ک بازار ختم گردد. برای توس��عه صادرات و حضور 
در بازاره��ای جهانی ضمن شناس��ایی این ظرفیت ها 
حمایت های خود را جهت حفظ و ثبات این شرکت ها 
ب��کار بگیریم و جایگاه و ش��أن فعالیت تخصصی این 
ش��رکت ها را صیانت نماییم. قطع��اً برنامه ریزی دقیق 
و بلندمدت و حضور دائم در بازار و توس��عه ارتباطات 

تجاری، دانش و ظرفیت های الزم در کشورهای هدف 
شاخص های ش��رکت های برگزارکننده نمایشگاه های 
خارجی هس��تند تا ن��گاه و رویکرد جدی��دی به این 
موضوع نداشته باشیم و با برنامه های مقطعی و زودگذر 
بخواهیم تنها آمار کمی از برگزاری نمایشگاه ها داشته 
باشیم امکان رشد و توسعه صادرات مهیا نخواهد شد.

س��ازمان های متول��ی بای��د نس��بت به شناس��ایی 
ش��رکت های دارای صالحیت و ص��دور پروانه فعالیت 
برای این ش��رکت ها برنامه ریزی فعالی داشته باشند و 
اس��تانداردهای الزم و ضروری را برای این ش��رکت ها 
تعریف نماید هدف از برگزاری نمایشگاه های خارجی 
کمک به توس��عه روابط اقتصادی کشورها خواهد بود 
و در این زمینه بایس��تی توجه کرد که ش��رکت های 
برگزارکننده مطالعات کافی در این خصوص داش��ته 
باش��ند در حقیقت نمایش��گاه باید به گون��ه ای برگزار 
گردد که نتایج مطلوب بعد از نمایش��گاه برای کش��ور 
حاصل ش��ود و برگزاری هر روی��داد خارجی منجر به 
ایجاد یک بازار صادراتی گس��ترده برای محصوالت و 

خدمات تجاری کشور شود. 
از�تشکيل�کميته�بسيار�خوشحالم��

حسن مرتجی اظهار داش��ت: نه تنها نمایشگاه های 
خارجی، بلکه نمایشگاه های داخلی نیز می توانند نقش 
مهمی در توس��عه صادرات داشته باش��ند. شرکت ها 
و تج��ار عالقه مند به ص��ادرات می توانند با حضور در 
رویدادهای داخلی نیز به این مهم دس��ت پیدا کنند. 
نمایش��گاه ها پ��ل بس��یار کوچکی برای بسترس��ازی 
ص��ادرات به ش��مار می روند. ما از محل نمایش��گاه ها 
می توانیم به صادرات گس��ترده دس��ت پیدا کنیم. اما 
نکته قابل توجه اینجاس��ت که صنعت نمایشگاهی در 
کش��ور ما اندام ضعیفی دارد. ما به قدری در طول این 
س��الیان به فکر کس��ب درآمد بوده ایم که بازارسازی 
و بازارشناس��ی در خارج از کش��ور به خصوص منطقه 
خاورمیان��ه و تحلی��ل ای��ن موضوع را به ط��ور کامل 

فراموش کرده ایم. 
وی افزود: اگر فعاالن اقتصادی و تجاری و همچنین 
س��رمایه گذاران، فعالی��ت م��ا در خ��ارج از مرزها را 
مشاهده کنند به طور حتم وارد حوزه تجارت خارجی 
خواهند ش��د. م��ا باید یک هدف گذاری ٣ یا ۵ س��اله 
داش��ته باشیم و در سررسید آن به میزان مشخصی از 
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صادرات رسیده باشیم. ما اگر تصمیم داریم که منابع 
مالی خود و کشور را توسعه دهیم راهی به جز صادرات 
نداریم. نمایش��گاه ها در این خص��وص نقش کمرنگی 
دارند و برای توسعه صادرات باید تمام اقدامات مکمل 

را نیز انجام دهیم. 
عضو کمیته زیرس��اخت های فرهنگی، س��یاحتی، 
گردش��گری و نمایش��گاهی در مجلس بیان داش��ت: 
صادرات با ارزآوری، بهبود چرخه تولید، ایجاد اشتغال 
و رونق در کسب وکار کشور را از بحران خارج می کند. 
هر کش��وری در دنی��ا با می��زان صادرات��ش ارزیابی 
می شود و مقام و منزلتش با صادرات به وجود می آید. 
متأس��فانه امروزه تمام زمینه فعالیت صادراتی خارج 
از کش��ور فقط از طریق تبلیغات ص��ورت می گیرد و 
نقش نمایشگاه ها در این خصوص کمرنگ شده است. 
فعاالن ح��وزه تجارت خارجی کش��ور باید همواره به 
این نکته توجه کنند که تمام مدیران و روس��ایی که 
در حوزه تجارت فعال هس��تند روزی از مس��ند خود 
خارج خواهند ش��د و این ما فعاالن بخش خصوصی و 
صادرکنندگان هس��تیم که باید توسعه تجارت کشور 
را رونق ببخش��یم و با کمک به این بخش، چرخ های 
تولید کش��ور را به حرکت درآوری��م. همچنین نباید 
فراموش کنی��م که جهش ص��ادرات منجر به جهش 
تولید خواهد ش��د اما متاس��فانه در کشور فعاًل به این 

مقطع نرسیده ایم. 
مرتجی در پایان گفت: من بس��یار خوشحال هستم 
ک��ه این کمیته در زمان مش��خصی ب��ه جایگاه خود 
خواهد رسید. ما یک مسیر سختی را در پیش داریم تا 
به هدف گذاری خود برسیم. وجود نمایشگاه ها الزامی 
اس��ت اما نباید این نکته را فراموش کرد که صادرات، 
تمام وجود کش��ور اس��ت. به عبارت��ی می توان گفت 
معیشت تمام مردم درگرو صادرات است. بنابراین باید 

با نگاهی دقیق با این حوزه رفتار کرد.
از�دان�ش�برگزارکنن�دگان�خارج�ی�نهایت���

استفاده�را�ببریم

از دیگ��ر چهره ه��ای ش��اخص نمایش��گاهی که به 
عضوی��ت کمیته راهب��ردی و هماهنگ��ی رویدادهای 
تج��اری و صادراتی خارج از کش��ور درآمده می توان 
به علی محتش��م امیری اش��اره ک��رد. وی در گفتگو 
با صم��ت اظهار داش��ت: کمیته ه��ای مختلفی را در 

انجمن برگزارکنندگان نمایش��گاه های ایران داریم که 
فکر  می کنم مهم تری��ن آنها همین کمیته رویدادهای 
خارجی باشد. در ۵ ماهه گذشته بدون وقفه و با نظم 
جلس��ات این کمیته تشکیل ش��ده و موفق به تعامل 
خوب��ی ب��ا ارگان ه��ا و ادارات مختل��ف در این زمینه 

داشتیم. 
برگزارکنن��دگان  انجم��ن  هیئت مدی��ره  عض��و 
نمایش��گاه های ایران همچنین اظهار داشت: متاسفانه 
امسال به دلیل پاندمی کرونا موفق به فعالیت خاصی 
در حوزه رویدادهای خارجی نبودیم. تعطیالت مربوط 
به سایت های نمایشگاهی و بسته شدن مرز کشورهای 
مختلف باعث ش��د این فضای بسیار با اهمیت مغفول 
بمان��د. هرچند که باید از حاال برنامه ریزی های الزم را 
برای ش��روع پرقدرت برگزاری رویدادهای خارجی در 

سال ۱۴۰۰ داشته باشیم. 
وی تصریح ک��رد: اعضای این کمیته هرکدام دارای 
دان��ش و تجربه کافی در زمین��ه برگزاری رویدادهای 
خارجی هس��تند که می توان گفت به صورت میانگین 
٢۰ سال فضای تخصصی و حرفه ای را شامل می شود. 
بنابرای��ن بای��د این م��وج مهم نمایش��گاهی را جدی 
گرف��ت. امیدوارم ک��ه حتماً از ای��ن دانش تخصصی 

به صورت راهبردی استفاده شود. 
مدیرعامل ش��رکت نمایشگاهی میالد نور همچنین 
افزود: اتفاق خوبی که کمیته فوق الذکر عامل آن بوده، 
ایجاد همبس��تگی در شرکت های برگزارکننده بود که 
باعث ش��د برای مثال در برخی کشورها مثل سوریه، 
بتوانیم در قالب کنسرس��یوم های نمایش��گاهی دست 
به برپای��ی رویدادهای اختصاصی بزنی��م. قطعاً ایجاد 
چنین کنسرسیوم هایی می تواند اثرگذاری برپایی یک 
رویداد نمایش��گاهی را تا چند برابر بهبود ببخشد. در 
س��ال آینده حتماً بر چنین فعالیت های مهمی بیشتر 

متمرکز خواهیم شد. 
وی در پایان گفت: نباید فراموش کنیم که مهم ترین 
هدف از برگزاری رویدادهای خارجی توسعه صادرات 
و افزای��ش درآمدهای ارزی اس��ت. بنابراین ما س��عی 
می کنی��م برنامه ریزی ها را به س��متی پیش ببریم که 
حتم��اً در س��ال ۱۴۰۰ در همه بازاره��ای صادراتی 
کشورمان دس��ت به برگزاری رویدادهای نمایشگاهی 
و ب��ا نظارت جمعی دس��ت بزنیم. هرچن��د کمیته ما 
نوپاست اما س��ال آینده با اخبار مهمی همراه خواهد 

بود. 
ضرورت�تاس�يس�یک�تشکل�فراگير�و�ملی�در���

صنعت�نمایشگاهی�و�خدمات�وابسته
داود آدین��ه از فع��االن ش��ناخته ش��ده صنع��ت 
نمایش��گاهی و عضو کمیته گفت: یکی از بزرگ ترین 
مش��کالت در صنعت نمایش��گاهی کش��ور نبود یک 
تش��کل فراگیر و ملی اس��ت که در زیر مجموعه این 
تش��کل همه فعاالن صنعت نمایشگاهی از سایت دار 
و برگزارکنن��ده تا غرفه س��از و بخش های خدمات با 

مش��خصات خاص خودشان، حضور و همراهی داشته 
باش��ند. ما بخش های بسیاری را در این صنعت داریم 
در رابطه با برگزاری یک رویداد فعال هستند. بنابراین 
ما باید یک تش��کل قدرتمند داش��ته باش��یم که در 
صورت لزوم گاهی ملی و گاهی بین المللی عمل کند. 

برگزار کننده با س��ابقه رویدادهای داخلی و خارجی 
تصری��ح کرد: ایجاد فضای تعاملی با س��ه قوه از دیگر 
کارکردهای مهم این تشکل می تواند باشد. برای مثال 
در زمینه ه��ای مدیریتی و اجرایی و مباحث مربوط به 
طراحی و س��اخت سایت های نمایشگاهی و همچنین 
مسئله بس��یار مهم مجوزها و برگزاری نمایشگاه های 
داخل��ی و خارج��ی ب��ا دول��ت در ارتباط باش��د. در 
زمینه های مربوط ب��ه حل وفصل اختالفات مرتبط به 
موضوع صنعت نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور، 
با دس��تگاه قضایی در تعامل باشد. همچنین در حوزه 
سیاس��ت گذاری های کالن و راهبردهای اصلی و رفع 
موانع قانونی با مجلس شورای اسالمی در تعامل باشد.

وی در ادام��ه به آینده امیدوار صنعت نمایش��گاهی 
و خدمات وابس��ته در کشور اشاره کرد و افزود: چنین 
تش��کلی قطعاً روزی به ش��کوفایی خواهد رس��ید که 
صنعت نمایش��گاهی بتواند چرخش مالی قابل توجهی 
در بودج��ه کش��ور ایج��اد کن��د. یعن��ی درآمدهای 
صنعت نمایش��گاهی در درآمد ناخالص ملی به شکل 

چشم گیری قابل مشاهده باشد. 
آدینه تاکید ک��رد: همان طور ک��ه می دانیم جامعه 
صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته در سطح کشور 
خانواده بسیار بزرگی دارد. این تشکل باید بتواند عالوه 
بر خانواده این صنعت در س��ایر امور مرتبط نیز موثر 
و مفید واقع ش��ود. ایجاد کمیته ه��ای مختلف اعم از 
آموزش��ی ،تحقیقاتی و پژوهش��ی ، بازاریابی، فناوری 
و تکنولوژی ه��ای نوی��ن ، تبلیغ��ات و اطالع رس��انی 
، ام��ور نمایندگ��ی و ش��عب، امور حقوق��ی ، کمیته 
سرمایه گذاری و مشارکت و سایر کمیته های موردنیاز 
بخش��ی از فعالیت های و نیازهای این صنعت می باشد 
که می تواند در این تش��کل شکل بگیرد.هر یک از این 
کمیته ها می توانند عالوه بر ارتقا صنعت نمایش��گاهی 
موجبات رش��د و توس��عه نمایش��گاه ها. درعین حال 
موجب توسعه صادرات در بخش کاال و خدمات شوند. 
عضو کمیت��ه راهب��ردی و هماهنگ��ی رویدادهای 
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تج��اری و صادراتی خ��ارج از کش��ور در پایان گفت: 
امیدوار هستم که روزی هر برگزارکننده ملی در ایران 
بتواند به یک برگزارکننده در خارج از مرزهای کش��ور 
بدل ش��ود. ما باید قادر باش��یم در کشورهای دیگر و 
در تقوی��م تخصص��ی آنها نیز ورود ک��رده و به عنوان 
برگزارکنن��ده بین المللی فعالیت کنیم. ش��اید بتوان 
گفت این مهم ترین کاری است که می توان در صنعت 
نمایشگاهی انجام داد، به نظرم ضروری ترین اقدام الزم 
برای صنعت نمایشگاهی حتی قبل از تقدیم الیحه یا 
طرح برای سند صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته ، 
تاسیس اتحادیه صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته 
است که می تواند بدوا در سطح کالن موجب تغییرات 
بس��یار اساسی و جدی در این صنعت شود و در کلیه 
امور مرتبط به صنعت نمایش��گاهی راس��ا حاضر و در 
تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری های اساس��ی اعم از 
صدور مجوزها و برگزاری ها و سیاستگذاری ها حضور 
و تاثیر داش��ته باش��د و س��پس به عنوان یک صنعت 
در س��طح بین المللی تاثیرات اساسی خود را بگذارد. 
سال هاست در انتظار این رویداد بزرگ هستم و باز در 
انتظار، از تالش خود دس��ت بر نخواهیم داشت. تا این 

آرزو محقق شود.
فرم�و�ساختار�اصالح�شود��

علی رج��ب زاده دبیر کمیته راهب��ردی رویدادهای 
خارج��ی از دیگر افرادی بود که با صمت گفتگو کرده 
و اظهار داشت: هسته اولیه تشکیل این کمیته با یک 
مش��کل مش��ترک میان برگزارکنن��دگان رویدادهای 
خارج��ی ش��کل گرفت. متاس��فانه ما موفق نش��دیم 
که در س��ال ٩٨ مش��وق های صادراتی را از س��ازمان 
توس��عه تجارت اخذ کنیم. فرآیند این نوع مش��وق ها 
به این ش��کل اس��ت که ما ب��ه نیابت از س��ازمان به 
مش��ارکت کنندگان خارج��ی اعتب��اری را تخصیص 
م��ی دهیم و بعداً این اعتبار را از س��ازمان می گیریم. 
ظاهراً س��ازمان توس��عه تجارت برای س��ال ٩٨ این 
ردیف بودج��ه را دریافت نکرده بود. قاعدتاً هر جامعه 
و تش��کلی وقتی ب��ا یکصدایی همراه ش��ود می تواند 
به س��هولت وبه ص��ورت قابل قبولی ب��ه اهداف خود 
دس��ت پیدا کند. در همین راستا تعدادی از مجریان 
رویدادهای خارجی با یک هدف مشترک دورهم جمع 
ش��دیم. به جرئت می توان گفت یک��ی از منظم ترین و 

باانگیزه تری��ن کمیته ه��ای انجم��ن برگزارکنندگان، 
کمیته راهبردی نمایشگاه های خارجی است. جلسات 
این کمیته به صورت منظم برگزار می شود و با همین 
ش��رایط ما توانستیم مکاتباتی با مسئوالن تصمیم ساز 
در حوزه رویدادهای خارجی داش��ته باشیم و بسیاری 

از مسائل را به اشتراک بگذاریم. 
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت رویدادهای خارجی 
در توس��عه صادرات، عنوان داشت: این مقوله بر کسی 
پوشیده نیست که برگزاری رویدادها در توسعه تجارت 
و صادرات کش��ور ضریب باالیی دارد. با بررس��ی آمار 
صادراتی بس��یاری از کشورها ردپای فعالیت همکاران 
ما مشاهده خواهد شد که در عدد صادراتی کشورهای 
مذکور تا چ��ه میزان تأثیرگذار بوده ان��د. ما اصوالً در 
مورد نمایشگاه های خود الگوهایی داریم که از گذشته 
تاکنون بدون هی��چ تغییری آنه��ا را انجام می دهیم. 
به عبارتی ش��اید بت��وان گفت برگ��زاری رویدادهای 
تخصصی ما نیز به شکل همان نمایشگاه های بازرگانی 
٣ دهه گذشته انجام می شود. ما به لحاظ فرم و محتوا 
نتوانسته ایم هیچ گونه تغییراتی ایجاد کنیم. امروزه و با 
توجه به شیوع ویروس کرونا باید این پارادایم ها عوض 
ش��وند و در خصوص مقوله های فرم و محتوا با تاکید 
و نگاه وی��ژه ای برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام دهیم. 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه این چالش ه��م در برگزاری 

رویدادهای داخلی هم بین المللی صدق می کند. 
دبیر کمیته راهبردی رویدادهای خارجی همچنین 
گف��ت: ما بای��د موضوع��ات پژوهش��ی را در اولویت 
ق��رار دهیم. برای پی��دا کردن بازاره��ای هدف بارها 
با مش��کالت و چالش ه��ای متفاوتی روب��رو بوده ایم. 
به عنوان مثال در تجارت با برخی کشورها با مشکالتی 
از قبیل حمل ونقل کاال روبرو بوده ایم. به نظر می رسد 
که بودج��ه و انگیزه بخش خصوصی ب��رای تحقیقات 
درباره بازارهای هدف صادراتی نسبت به بخش دولتی 
بیشتر است. تلفیق بخش دولتی و خصوصی در مقوله 
تحقیق��ات بازار نی��ز می تواند حائز اهمیت باش��د. به 
عبارت��ی متولیان این بخش بای��د آرا و نظرات کمیته 
راهبردی رویدادهای خارجی را در نظر بگیرند و حتی 
در بحث های مربوط به تحقیق��ات بازار این کمیته را 
در کار مشارکت بدهند. چون برخی از اعضای کمیته 
ب��ا پش��توانه قریب به س��ه دهه فعالی��ت اطالعات با 
ارزشی دارند که در تحقیقات بازارهای هدف صادراتی 
می تواند کمکی برای سیاست گذاران و تصمیم گیران 

این عرصه باشد. 
رجب زاده عنوان داش��ت: ما باید در کنار استفاده از 
استراتژی های تدوین شده از اس��تراتژی های تکوینی 
نیز اس��تفاده کنیم. به عنوان مثال ما در دوران قبل از 
ش��یوع ویروس کرونا اس��تراتژی هایی برای برگزاری 
رویداده��ای داخلی و خارجی تدوی��ن می کردیم و با 
همان سیاس��ت گذاری از قبل تدوین شده نمایشگاه ها 
را برگ��زار می کردیم. اما متاس��فانه این موضوع جایی 

خطرناک می ش��ود که ما بعد از وق��وع پاندمی کرونا 
نیز با همان س��بک مس��یر را ادامه می دهیم. امروزه 
تنها تغیری که برگزاری رویدادها داش��ته اند این بوده 
که عنوان »ای��ن رویداد با رعایت تم��ام پروتکل های 
بهداش��تی برگ��زار می ش��ود« به پوس��تر نمایش��گاه 
اضافه ش��ده اس��ت. آیا واقعاً بعد از پای��ان یافتن کرونا 
نباید تغییری درروند برگ��زاری رویدادها ایجاد کرد؟ 
به طورقطع ما باید اس��تراتژی های خود را تغییر دهیم 
و از وفاداری خود بهروش های تدوین ش��ده در گذشته 
ک��م کنی��م و راه آینده را با اس��تراتژی که با توجه به 

شرایط موجود تعیین می شوند ادامه دهیم. 
وی در ادام��ه مش��کالت ص��دور مج��وز برگزاری 
رویداده��ا را یکی از اصلی تری��ن چالش های مجریان 
نمایش��گاه های بین الملل��ی عن��وان ک��رد و گف��ت: 
متاس��فانه تعداد تصمیم گیران و سیاست گذاران این 
ح��وزه افزایش یافته اس��ت. امروزه ما ب��رای برگزاری 
برخی رویدادها بای��د از اتاق های بازرگانی نیز تائیدیه 
بگیریم. به نظر می رسد با تعامل ایجاد شده با مدیران 
س��ازمان و س��ایر نهادهای تصمیم ساز ما موفق شویم 
این مشکالت را توس��ط کمیته راهبردی رویدادهای 
خارج��ی حل کنی��م تا به خروجی بهت��ری در زمینه 

نمایشگاه های خارجی برسیم. 
رج��ب زاده در پایان گفت: نبای��د فراموش کنیم که 
برگ��زاری نمایش��گاه های خارجی یک��ی از مهم ترین 
ابزارهای توسعه صادرات در کشور محسوب می شوند.

پول�بادآورده�ای�که�باید�جمع�شود���

برگزارکنن��دگان  از  ص��درزاده  علیرض��ا  س��ید 
شناخته شده در عرصه بین المللی در رابطه با ارزآوری 
صنعت نمایش��گاهی به عنوان موضوعی که نمی توان 
گفت به فراموش��ی سپرده ش��ده و باید در دستور کار 
ق��رار گیرد به صمت گفت: حرف های قش��نگ و زیبا 
در خص��وص ل��زوم حمایت از صنعت نمایش��گاه و یا 
توج��ه ویژه به آن و ارائه آمار و عملکرد نمایش��گاهی 
س��ایر نقاط دنیا مثل اروپا و چ��ارت های رنگارنگ را 
بارها دیده و از تریبون های مختلف ش��نیده ایم. فارغ 
از اینکه نقدهای فراوانی به این س��خنان وارد اس��ت 
فقط این نکته که زمانی صنعت نمایشگاهی در داخل 
کش��ور می تواند راه اروپا را در پیش گیرد که در سایر 
بخش های اقتصادی هم مانند اروپا توسعه یافته باشیم 
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و در اصطالح توس��عه یکجانبه و بخش��ی ، نامی جز 
سرطان و عاقبتی جز مرگ ندارد.

عض��و کمیته راهب��ردی و هماهنگ��ی رویدادهای 
تج��اری و صادرات��ی خارج از کش��ور تصری��ح کرد: 
برآوردها حاکی از این امر اس��ت طی دو دهه فعالیت 
ش��رکت های نمایش��گاهی در ای��ران در حال حاضر 
حدود ۱٢۰ ش��رکت نمایش��گاهی با اش��تغال حدود 
۱۰ هزار نفر در کش��ور در بخ��ش خصوصی فعالیت 
دارند. )بدون احتس��اب ش��رکت س��هامی نمایشگاه 
جمهوری اسالمی ایران و س��ایر سایت های استانی( 
و ای��ن جمعیت متخصص و ش��اغل در مرکز دایره ای 
به قطر۱۰۰۰ کیلومتر از کش��ورهای توسعه نیافته یا 
در حال توس��عه بدون احتساب ایران و ترکیه شامل 
۱۰ کش��ور ) ترکمنس��تان، ازبکس��تان ، قزاقستان ، 
تاجیکس��تان ، قرقیزس��تان ، آذربایجان ، ارمنستان ، 
گرجس��تان ، افغانستان ، عراق ( می باشد این منطقه 
ب��ا جمعیت قریب به ۱٧٨ میلی��ون نفر و حدود ٧.٨ 
میلی��ون کیلومت��ر مربع ح��دود ۶۰۰ میلی��ارد دالر 
ص��ادرات داش��ته و معادل همین مبلغ در س��رجمع 

واردات دارند.
این فعال نمایش��گاهی ادامه داد: نکته حائز اهمیت 
اینکه در منطقه یادشده که حدود ۵ درصد مساحت 
کش��ورهای دنی��ا و اندکی کمت��ر از ۱ درصد اقتصاد 
دنیا را در اختیار دارد تعداد ش��رکت های نمایشگاهی 
بین المللی که توان ساماندهی رویدادهای بین المللی 
را داش��ته باش��ند به تعداد انگش��تان یکدس��ت هم 
نمی رس��د. این در حالی اس��ت که ظرفیت های این 
صنعت در کشور ما توسعه فراوانی یافته و گاها منجر 
به رقابت های ناسالم ، تخریب و در اصطالح اقتصادی 
خودخوری ش��رکت ها ش��ده اس��ت ک��ه در صورت 
برنامه ریزی و حمایت صحیح از شرکت های فعال در 
این زمینه و کمک به آنه��ا در ایجاد دفاتر منطقه ای 
و برگ��زاری رویدادهای تج��اری بین المللی می توان 
عالوه بر کس��ب درآمد از مح��ل مدیریت رویدادهای 
منطقه توسط شرکت های ایرانی به توسعه بازار کاالی 
صادراتی و فرهنگ ایران نیز در منطقه کمک ش��ایان 
توجه��ی نموده و از این رهگذر در س��ال های ابتدایی 
حداقل نی��م میلیارد دالر در آمد ارزی برای کش��ور 
ایجاد نمود. درآمدی که برای کس��ب آن هیچ یک از 
منابع کشور مورداس��تفاده قرارنگرفته ، هیچ معدنی 
اس��تخراج نش��ده، هیچ معامله و مبادل��ه ای صورت 
نگرفت��ه و در فق��ط با ارائه خدمات آن هم در کش��ور 

ثالث کسب شده است.
صدرزاده افزود: کسب درآمد از محل خدمات یکی 
از به روزتری��ن موضوعات اقتصاد جهانی بوده ، چراکه 
منابع اقتصادی در حال مصرف بوده و روزی به اتمام 
می رسند اما ارائه خدمات پایانی نداشته و یک درآمد 
پایدار و دائمی اس��ت جالب اینکه چند سال است که 
اقتصاده��ای بزرگ و توس��عه یافته دنیا برای کس��ب 

درآمد از محل ارائ��ه خدمات تالش نموده و در حال 
حاضر انگلس��تان ٨۰.۴ درصد تولی��د ناخالص ملی ، 
آمریکا ٨۰.۱درصد تولید ناخالص ملی و فرانسه ٧٧.٩ 
درص��د تولید ناخالص ملی خ��ود را از بخش خدمات 

کسب می نمایند.
امی��د آنکه تصمیم گیران کش��ور ب��ا فهم و درک 
اهمیت بخش خدمات در اقتصاد و لزوم کسب درآمد 
ارزی از این بخش راه صحیح را یافته و با برنامه ریزی 
صحیح و کاهش مش��کالت و بروکراس��ی های اداری 
همچنی��ن حمای��ت از ای��ن بخش موجبات توس��عه 
فراوانی برگزارکنندگان ایرانی رویدادهای بین المللی 

در منطقه را فراهم آورند. 
گس�ترش�بازاره�ای�صادرات�ی�یعنی�کاهش���

ریسک�تحریم

محمدحس��ین زاده نی��ز به عنوان دیگ��ر عضو این 
تش��کل به صمت گفت: تش��کیل کمیت��ه راهبردی 
برگزاری نمایش��گاه های خارج از کشور اهمیت بسیار 
زیادی دارد. بی ش��ک تجربیات فعاالن این عرصه در 
توس��عه صادرات به رش��د کمیت��ه فوق الذکر کمک 
خواه��د کرد. برای مث��ال من در قزاقس��تان فعالیت 

تجاری و نمایشگاهی دارم. 
وی همچنین تصریح کرد: در س��ی س��ال گذشته 
رواب��ط بین ایران و قزاقس��تان روابط متوازن و بدون 
تنش��ی بوده و فراز و نش��یب نداشته است. همچنین 
رواب��ط اقتصادی بر دیگ��ر روابط برتری داش��ته و با 
توجه به اتفاقات و تغییرات سیاسی در هر دو کشور ، 
روابط اقتصادی بدون تغییر باقی مانده است. لذا روابط 
ایران و قزاقس��تان را می توان ازجمله روابط مبتنی بر 

دیپلماسی اقتصادی دسته بندی کرد.
حسین زاده افزود: با گس��ترش بازارهای صادراتی 
کااله��ای ایرانی ، می توان ریس��ک تجاری ناش��ی از 
تحری��م بازارهای صادراتی عم��ده ایران چون عراق و 
افغانس��تان است را به حداقل رس��اند. در این میانه ، 
افزایش همکاری اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی 
به کش��ورهای آس��یای مرکزی به خصوص قزاقستان 
می تواند عالوه بر افزایش نفوذ سیاسی و امنیتی ایران 
در این کشورها ، جایگاه دیپلماسی اقتصادی ایران را 
ارتقاء داده و ب��ه رونق اقتصادی ایران کمک کند. در 
آخ��ر با توجه به مقاله حاضر، پیش��نهادهای ذیل در 

جهت گس��ترش همکاری های اقتص��ادی و تجاری با 
قزاقستان بیان می شود: 

این کارش��ناس نمایش��گاهی همچنین تاکید کرد: 
در ح��وزه ان��رژی، بومی س��ازی قطعات ب��ا فناوری 
باالی صنعت نفت و گاز کش��ور و با توجه به دریافت 
اس��تانداردهای جهان��ی، می ت��وان از ظرفیت ه��ای 
ش��رکت های دانش بنی��ان داخلی و در کش��ور، اقدام 
به ص��ادرات محص��والت دانش بنیان ایران��ی نمود و 
همچنین با ایج��اد قراردادهای جوین��ت ونچر اقدام 
ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه انرژی قزاقس��تان نمود. 
ش��ایان ذکر است که ش��رکت های دانش بنیان ایرانی 
که در ح��وزه انرژی های تجدید پذی��ر قادر به تولید 
نیروگاه های خورش��یدی، بادی و زیست تخریب پذیر 
شده اند می توانند با اس��تفاده از ظرفیت حمایت های 
گسترده قزاقستان در قالب سرمایه گذاری سبز، اقدام 

به صادرات این محصوالت به این کشور نمایند.
در حوزه تجارت محصوالت کش��اورزی با توجه به 
وجود تولید مازاد بر مصرف کاالهایی چون قند و شکر 
به خصوص در کارخانه های کش��ت و صنعت ایران و 
کیفیت باالی محصوالت ش��کالتی ایران و برندهایی 
مل��ی در ایران اق��دام به صادرات ای��ن محصوالت به 
بازار قزاقس��تان نمود. از طرفی در س��ایر محصوالت 
کش��اورزی به علت ترسالی س��ال های اخیر و تولید 
مازاد بر مصرف محصوالتی چون سیب، گوجه فرنگی، 
خش��کبار و... و اعالم وزارت جهاد کش��اورزی بر نیاز 
به صادرات این محصوالت، بازار کش��ورهای آس��یای 
مرکزی و به خصوص قزاقستان می تواند مقصد خوبی 

برای محصوالت کشاورزی درجه یک ایرانی باشد.
ایران و قزاقستان، هر دو دارای صنعت خودروسازی 
هس��تند و بس��یاری از قطعات خودروهای ایرانی در 
داخل تولید می ش��وند. با توجه به وجود ظرفیت های 
قطعه س��ازی در ایران و رکود نس��بی این صنعت در 
کش��ور، قطعه س��ازان ما می بایس��ت از ظرفیت های 
بازار خودرو قزاقس��تان حداکثر اس��تفاده را بنمایند 
و ای��ن تالش کثیر وزارتخانه ه��ای خارجه و صمت را 
می طلبد. در حوزه تایرس��ازی نیز چنین ظرفیتی در 

کشور وجود دارد.
در حوزه مسکن، به دلیل نیاز مبرم قزاقستان برای 
تامین مسکن در سال های آینده، شرکت های خدمات 
مهندس��ی و عمرانی ایران که س��ابقه انبوه سازی در 
خارج از کشور را دارا هستند می توانند از این فرصت 
بی نظیر ، با س��رمایه گذاری دولتی قزاقستان استفاده 

کنند.
در ح��وزه محصوالت دارویی، ش��رکت های دارویی 
ایرانی بایس��تی با کمک س��فارتخانه ای��ران، اقدام به 
دریاف��ت مجوزه��ای الزم جهت ص��ادرات داروهای 
تولیدی خود به مقصد قزاقس��تان کنند و با توجه به 
هزینه پایین تولید داروهای ایرانی، این داروها قابلیت 

رقابت پذیری با داروهای روسی را دارا می باشند.





امید/  و  تدبیر  دولت  در  گلستان  برق  صنعت  عملکرد 
خدمت همچنان ادامه دارد

حمایت دستگاه قضایی از نیروی انتظامی مقتدر

    گرگان-حمید میرزاعلی// مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت : مشترکان 
صنعت برق اســتان طی ۷ ســال اخیر با افزایش ۳۱ درصدی از ۵۸۰ هزار مشــترک به ۷۶۲ هزار 

مشترک رسیده است.

علــی اکبر نصیری اضافه کرد : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و باتوجه به مشــکالت اقتصادی 
کشــورمان و با وجود تحریم ها ، خدمت رسانی به مردم توقف نگردیده بلکه رشد چشمگیری داشته 
اســت.وی اضافه کرد : رشد خدمت رسانی صنعت برق به گلستانی طوری بوده که طول شبکه فشار 
ضعیف در ســال ۹۲ برابر ۶۶۸۲ کیلومتر بوده که با حمایت دولتمردان تدبیر و امید و با رشــد ۱۸ 
درصــدی به ۷۸۵۵ کیلومتر رســیده که این مهم با صرف هزینه ۸۸۱ میلیــارد ریال تحقق یافته و 

همچنین در بحث خطوط ۲۰ کیلوولت ،در ســال ۹۲ برابر ۶۸۷۰ کیلومتر بوده که در دولت تدبیر و 
امید با ۲۰ درصد رشد ، خطوط ۲۰ کیلوولت استان برابر ۸۲۷۰ کیلومتر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود : تعداد ترانس های نصب شده درسال ۹۲ در سطح 
استان برابر ۱۳۳۶۴ دستگاه بوده که با همت همکاران شرکت توزیع نیروی برق گلستان و با حمایت 
دولتمردان تدبیر و امید و با تخصیص ۱۱۶۵ میلیارد ریال به ۱۸۹۲۰ دســتگاه افزایش پیدا کرده که 

این افزایش رشد ۴۲ درصدی را در این بخش در بر داشته است.

    گرگان-حمید میرزاعلی// در جلســه مسئوالن قضایی 
و انتظامی اســتان بر برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مجرمان 
جرایم خشــن تاکید شــد .رئیس کل دادگســتری گلستان در 
نشست هم اندیشی  قضایی و انتظامی با قدردانی از تالش های 
نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در استان با تاکید بر این که  
از نیروی انتظامی مقتدر حمایت می کنیم و هر جا که نیاز  باشد  
در کنار نیروی پلیس هستیم گفت: خوشبختانه تعامل و همدلی 
خوبی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در استان وجود دارد 
و همین امر عرصه را برای جوالن مجرمان خطرناک در اســتان 
ناامن کرده اســت .هادی هاشــمیان با اشاره به این که در سند 

تحول قضایی یکی از اولویــت ها ، ایجاد امنیت و آرامش مردم 
اســت افزود: در  برخورد با مجرمان امنیتــی ، اراذل و اوباش و 
کسانی که تهدید کنندگان امنیت نوامیس مردم ، نگاه قانونگذار 
و برخورد دســتگاه قضایی و انتظامی  ، ســخت گیرانه و قاطع 
است .رئیس کل دادگستری گلستان ، نقض حقوق شهروندی را 
خط قرمز دستگاه قضایی استان دانست و گفت: دستگاه قضایی 
و انتظامی باید بیش از دیگران در التزام به قانون پیشگام باشند 
و برخورد با مردم باید بر اساس رعایت حقوق شهروندی و آیین 
دادرســی انجام شود.وی در ادامه ســخنان خود با بیان این که  
افزایش آگاهی  مردم هم در کنترل جرایم اثرگذار است  افزود:  

    گرگان-حمید میرزاعلی//پروژه شــاخص مجتمع 
اداری، تجاری و  فرهنگی شــهرداری گرگان با فرمان رئیس 
جمهور به بهره برداری رســید. آیین بهره بــرداری از پروژه 
مجتمع اداری، تجــاری و فرهنگی شــهرداری گرگان ظهر 
روز پنجشنبه ۱۴ اسفند با حضور دکتر حق شناس استاندار 
گلســتان، دکتر منتظری نماینده مــردم گرگان و آق قال در 
مجلس شورای اسالمی، دکتر دادبود شهردار گرگان، محمد 
حمیدی فرماندار، اعضای شــورای اسالمی شهر و جمعی از 
مسئوالن استانی و شهر گرگان برگزار شد.الزم به ذکر است، از 
میان ۱۰۰۰ پروژه قابل افتتاح مدیریت شهری سراسر کشور، 

۵ طرح شاخص در شهرهای تهران، کرج، مشهد، بندرعباس 
و گرگان با فرمان رئیس جمهور به بهره برداری رسید که یکی 
از طرح ها مجتمع اداری، تجاری و فرهنگی شهرداری گرگان 
بود.ســاخت این مجموعه که به فرهنگسرای گرگان مشهور 
است از آبان ۸۵ شــروع شد اما به علت مشکالتی که داشت 
با وقفه مواجه شــد تا اینکه در دوره کنونی مدیریت شهری 
گرگان مشکالت آن رفع و پروژه تکمیل شد. این مجتمع در 
زمینی به مســاحت ۹۸۰۰ متر مربع و با اعتبار ۲۲۰ میلیارد 

تومانی ساخته شده است.

حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی گلستان در دفتر سرپرستی روزنامه های ایران و صمت در گلستان
1(حسینی :مدیرکل بنیاد مسکن گلستان/ 2( آخوند میرزاعلی : مدیرکل کتابخانه های عمومی استان /3( میقانی : مدیرکل راداری و حمل و نقل جاده ای گلستان/

 4( اعتماد : مدیرکل راه آهن شمالشرق2 

باحضور تصویری رئیس جمهور؛
 مجتمع اداری، تجاری و فرهنگی شهرداری گرگان افتتاح شد






























