
روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . j a h a n e s a n a t . i r

کارخانه سیمان حماه

 Hama نام پروژه: کارخانه سیمان
 Hama محل اجرا: کشور سوریه- شهر

ظرفیت تولید: ۳۴۰۰ تن در روز 
نوع قرارداد: تهیه و تامین، ساخت ماشین آالت و سازه های فلزی و نصب و راه اندازی کامل خط تولید 

EPC به صورت
توضیحات تکمیلی:

پروژه سیمان حماه در قالب مشارکتی و به صورت EPC شامل طراحی و مهندسی، ساخت و نصب 
و راه اندازی اجرا شد. این پروژه شامل مراحل و مقادیر اجرایی زیر بوده است:

۱- ساخت سازه های فلزی به وزن تقریبی ۱۲۰۰۰ تن.
۲- ساخت تجهیزات خط تولید به وزن تقریبی ۵۴۰۰ تن.

۳- نصب کامل تجهیزات مکانیکال، برق و تاسیسات و سازه های فلزی.
۴- راه اندازی کامل خط تولید و بهره برداری از کارخانه.

این عملیات با توجه به موقعیت مکانی و زمانی اجرای پروژه به عنوان اولین تجربه صدور خدمات فنی و 
مهندسی شرکت، در کمترین زمان ممکن به پایان رسید که موجب رضایت کامل کارفرما )وزارت صنایع 
کشور سوریه( و مشاور پروژه )شرکت Peg سوییس( واقع شد و با موفقیت کامل تحویل قطعی شد.

اهداف و سند حرکت
۱- راهبری مجموعه در قالب بنگاه اقتصادی که مبتنی بر 

اصول و حفظ حقوق و عدالت انسانی عمل می کند.
۲- توس��عه خدمات مجموعه و تامی��ن بهینه و کم هزینه 
خواسته های مشتری، در قالب افزایش امکانات و شرکت های 

اقماری.
۳- رویکرد انسانی به روند فزاینده و پویای توسعه صنعتی.

۴- ب��ه روز ک��ردن روش ها و ابزارها با ارتقای دانش تجربی 
و عملی.

۵- قدم نهادن به بیرون از مرزهای کشور و ارائه چهره مطلوب 
صنعتی و فرهنگی ایران در عرصه های بین المللی در قالب 

صدور خدمات فنی و مهندسی.
6- کاه��ش زمان طراحی، تهیه و اجرای طرح ها و حفظ و 

ارتقای کیفیت محصول.
7- توجه به محیط زیست و حفظ چرخه مطلوب و آلودگی 

صنعتی کمتر.
8- رعایت الزامات ایمنی )HSE( و بهبود مستمر راهکارهای 

آن، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

9- اص��اح، ارتق��ا و بهبود مس��تمر فرآینده��ای خدمات 
مهندسی و اجرای پروژه با عنایت به اصل بهره وری و مصرف 

بهینه منابع.
۱۰- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و افزایش کارایی 

آن از طریق پایش ساالنه خط مشی و اهداف.
۱۱- بهبود فرهنگ س��ازمانی در جهت مشارکت کارکنان 
در تصمیم گیری و همس��و کردن اهداف سیستم مدیریت 

کیفیت با این خط مشی.

کارخانه سیمان سروآسول
Cerro Azul

نام پروژه: کارخانه سیمان 
Monagas  محل اجرا: کشور ونزوئا ایالت

Maturin :شهر
ظرفیت تولید: ۳۰۰۰ تن در روز 

ن��وع قرارداد: اجرای کامل کارخانه س��یمان 
ونزوئا به ظرفیت یک میلیون تن در س��ال 

EPC به صورت
توضیحات تکمیلی:

شرکت اوکس��ین صنعت  به عنوان دومین 
تجربه برون مرزی خود، س��یمان سروآسول 
ونزوئا را در دست اقدام گرفت. این پروژه نیز 
در قالب مشارکت با دیگر شرکتی ایرانی و به 
صورت EPC مشتمل بر مراحل و فعالیت های 

زیر به اجرا درآمد:
۱- طراحی کامل خط تولید.

۲- عملیات شمع کوبی و تحکیم بستر.
۳- اجرای عملیات ساختمانی خط تولید و 

ساختمان های جانبی و محوطه سازی.
۴- ساخت اس��کلت فلزی و تجهیزات خط 

تولید. 
۵- تهی��ه و تامین تجهی��زات خط تولید از 

بهترین سازندگان اروپایی.
6- نص��ب تجهی��زات ب��رق، مکانی��ک و 

تاسیسات.
7- راه اندازی کامل خط تولید و بهره برداری 

از کارخانه.
موفقیت در انجام بهینه پروژه و تحویل قطعی 
آن مطابق با بهترین اس��تانداردهای اجرایی 
حال حاضر و همچنین با در نظر گرفتن اوضاع 
کشور محل اجرای پروژه، گواه بر توانمندی 
فنی و اجرایی برون مرزی این شرکت در قالب 

پروژه های بزرگ است.

اوکسین صنعت در یک نگاه
شرکت اوکسین صنعت »سهامی خاص« در 
سال ۱۳69 تاسیس شد. این شرکت فعالیت 
خود را در زمینه اجرای پروژه های س��یمان، 
تاسیسات پاالیشگاهی، نیروگاه ها، پتروشیمی 
و دیگ��ر صنایع و کارخانج��ات آغاز کرد که 
حاصل سه دهه فعالیت در این بخش، انجام 
بالغ بر یکصد پروژه بزرگ و کوچک در داخل 
و خارج از کشور است و همچنان عاوه بر ادامه 

فعالیت های گذشته، در اجرای پروژه های بزرگ 
صنعتی و توسعه کشور فعالیت دارد. به عاوه، 
در سال های اخیر و با رویکرد واگذاری پروژه ها 
به صورت طراحی، تامین و اجرا )EPC( تعداد 
قابل توجهی پروژه در این زمینه توسط شرکت 
اوکسین صنعت در داخل و خارج از کشور اجرا 
شده یا در حال اجراست. امروزه بر مبنای این 
تجربه و تخصص، شرکت اوکسین صنعت موفق 
شد در رشته های زیر باالترین رتبه بندی را از 

س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ 
کند: ۱- پایه یک

رشته صنعت و معدن
۲- پایه یک

رشته ساختمان و ابنیه
۳- پایه یک

رشته تاسیسات و تجهیزات
۴- پایه یک

رشته نفت و گاز

۵- پایه پنج
رشته نیرو که این شرکت را قادر ساخته تا با 
توجه به ناوگان بزرگ ماشین آالت و تجهیزات 
و همچنین کارخانجات س��اخت تجهیزات 
و ماشین آالت و س��ازه های فلزی مربوط به 
پروژه ه��ای صنعتی، برای اج��رای هر گونه 
طرح های بزرگ صنعتی آمادگی داش��ته و 

پاسخگوی مسائل عمده و عدیده آنها باشد.

توانایی و مهارت ما
توانایی های شرکت اوکسین صنعت با توجه به پروژه های 
انجام شده عبارتند از: مدیریت، نظارت، اجرا و راه اندازی 

کامل پروژه های صنعتی
۱- طراحی پایه و بررسی مدارک مهندسی.

۲- طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های کارگاهی.
۳- خدمات پشتیبانی فنی پروژه های صنعتی. 

۴- مهندسی خرید و تدارکات تجهیزات و مواد اولیه.
۵- ساخت و تولید تجهیزات.

6- ساخت و تولید سازه های فلزی. 
7- ارائه خدمات کامل مهندسی و کارگاهی پروژه.

اوکسین صنعت با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینه، 
شرکت های تخصصی همکار را ایجاد کرد که در زمینه های 

زیر ارائه خدمات می کنند:

۱- شرکت های طراحی، مهندسی و راه اندازی.
۲- شرکت های ماشین سازی و ساخت سازه های فلزی. 

۳- شرکت های پیمانکاری نصب تجهیزات، ماشین آالت 
و تاسیسات. 

۴- ش��رکت های پیمانکاری طراحی، نصب و راه اندازی 
تجهیزات برقی. 

۵- شرکت های ساختمانی صنعتی و ابنیه مسکونی.

اوکسین صنعت با گام های استوار در مسیر توسعه صنعتی

لیست پروژه های در دست اجرای شرکت اوکسین صنعت
محل اجراکارفرماموضوع قراردادردیف

شهرستان کهنوج - استان کرمانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )IMIDRO(مهندسی، تامین، ساخت و نصب کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد طرح تیتانیوم کهنوج ۱

شهرستان تهران - استان تهراندانشگاه شهید بهشتیعملیات احداث ساختمان نوآوری دانشگاه شهید بهشتی۲

ساخت، نصب و راه اندازی خطوط لوله جریانی و تسهیات سرچاهی، منیفولد توسعه ای و اتصال به ۳
شهرستان وحدتیه - استان بوشهرشرکت حفاری دانا کیشایستگاه تفکیک میدان نرگسی

تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای طرح سیستم دریافت کنستانتره مگنتیتی از پایل شمالی و انتقال آن به ۴
شهرستان سیرجان - استان کرمانشرکت معدنی و صنعتی گل گهرسیلوهای کارخانه گندله سازی شماره یک و تجهیزات جانبی

شهرستان سیرجان - استان کرمانشرکت معدنی و صنعتی گل گهراحداث باکت الواتورهای Stand By برای الواتور های موجود در کارخانه گندله سازی۵

گروه صنعتی سدید

گروه صنعتی سدید WWW.SADID.IR

تأسیس 1342

گفت وگوی »جهان صنعت« با سیدمحمد غرضی درباره تحقق آرمان های انقالب اسالمی

اثبات اقتدار ایران به جهان

سرمقاله

دیدگاه

یادداشت

پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی
علی سعدوندی*

 مبحث مالیات در بودجه 
سال آتی کشور از چند وجه 
قابل بررسی است. متاسفانه 
روند بودجه سال آتی کشور 
حاکی از عدم شکل گیری 
عزمی جدی و قاطع  در زمینه اصاح نظام مالیاتی 
در دولت و مجلس شورای اسامی است. در واقع 

نظام مالیاتی ایران مربوط به  ...

اما و اگرهای اصالح نظام بانکی 
حیدر مستخدمین حسینی*

 ب��ازار مال��ی به ط��ور 
عمده متشکل از سه بازار 
پول، سرمایه و بیمه است 
که هر ی��ک از این بازارها 
عهده دار وظایفی در حوزه 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی 
هستند. با توجه به در هم تنیدگی فعالیت این سه 
بازار مالی، در صورتی که هر یک از آنها از انجام 

وظایف قانونی خود کوتاهی کند ...

آینده انرژی در جهان و چالش های 
تولید نفت و گاز در ایران

محسن حائری نژاد*
 مطاب��ق پیش بینی ها 
سوخت فسیلی تا دهه های 
آتی، مغل��وب انرژی پاک 
می ش��ود. اکس��ون موبیل 
پیش بینی کرده است در 
صورتی که مقررات به منظور محدود کردن تاثیر 
انتشار گازهای گلخانه ای بر تغییرات جوی به طور 

کامل اجرا شوند، تقاضای جهانی برای  ...

بررسی روند توسعه اقتصادی پس از انقالب در گفت و گوی »جهان صنعت« با مشاور رییس جمهور

عصر تحول صنعتی 
9

4

13

  بررسی عملکرد خودروسازان داخلی
 در یک سال گذشته در بوته نقد کارشناسان

 زیانی همه جانبه
راضیه احقاقی- در دو سال اخیر با شدت 
گرفتن تحریم ها صنعت خودروی کش��ور با 
فراز ونشیب های بسیاری روبه رو شده است به 
 گونه ای که در این زمان تجربه همزمان کاهش 
تولید، افزایش قیمت تمام شده و فروش و زیان 

قابل توجهی را داشته است. 

  چگونگی گذر از جناح بندی های سیاسی در گفت و گو با
 یک نماینده مجلس

 آشتی ملی
گروه سیاسی- افزایش یکباره قیمت بنزین، 
تبعات ناشی از آن، کشته شدن و آسیب دیدن مردم 
که آمار آن هنوز مشخص نیست تنها اتفاق پرحاشیه 
سال 98 نبود. ترور سردار سلیمانی، تشییع حماسی 
و انتقام سخت ایران رخداد سیاسی مهم کشور بود 

که می توانست روی دیگری از سکه باشد ...

 واکاوی قوانین پولی و بانکی ایران پس از انقالب اسالمی

 چرخه معیوب مطالبات معوق
نسیم س�وران- از زمان تصویب قوانین پولی و 
مالی در کشور بیش از چهار دهه می گذرد؛ قانونی که 
به موجب آن نظام بانکی مسوول اصلی تجهیز منابع، 
اعطای تسهیات، ارائه ابزار پرداخت و ایجاد نقدینگی 
در چارچوب سیاس��ت های پولی و اعتباری شده و به 
عنوان بزرگ ترین تامین کننده مالی در صحنه اقتصادی 

کشور حضور دارد. 

بررسی روند تجارت خارجی ایران با کشورهای 
دوست و همسایه در یک سال اخیر نشان می دهد

 سبقت چشم بادامی ها
 از همسایه های مرزی

نسترن یوسف بکیان- در شرایطی که 
حج��م روابط تجاری ای��ران و اروپا روزبه روز 
بیشتر آب می رود، باید برای رشد تجارت با 
کشورهای همسایه جدی تر وارد عمل شد چرا 

که در حال حاضر توسعه مناسبات ...
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رهبری در دیدار فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی ارتش:

دنبال تهدید هیچ کشوری نیستیم

سال شانزدهم    شماره  4403     16 صفحه    قیمت 2000 تومان یکشنبه 20 بهمن 1398   14 جمادی الثانی 1441   9 فوریه 2020

ویژه دهه فجر
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آرزو فرش�ید- 41 سللال از انقللاب 57 
گذشللته و با وجود همه مشکات مملکت اداره 
شللد آن هم در چارچوب »جمهوری اسامی«. 
دشمنان این نظام رسیدن انقاب به 41 سالگی 
را باور نمی کردند اما این مهم محقق شد. اگرچه 
این روزها جمهوری اسامی در داخل و خارج از 
کشور با چالش هایی دست به گریبان است و مردم 
به واسطه تحریم ها، سوءمدیریت ها، ناکارآمدی ها 
و رواج فسللاد روزهای سللختی را می گذرانند اما 
جمهوری اسامی ایران سرپاست و برقرار. همین 
هم ذره بین گذاشللتن روی مشللکات و یافتن 
نواقللص را ضروری تر از قبل می کند. دهه فجر و 
سالروز تشکیل این نظام بهترین فرصت برای این 
کار اسللت و باید دید که بعد از چهار دهه چقدر 
از شعارها و آرمان های آن روز محقق شده است. 
کجای کار می لنگد و مشکل چیست؟ الزم است 
که در این مقطع زمانی بدون تعارف به گفت وگو 
نشسللت و عامل نارضایتی هللای مردمی اخیر و 
تعمیق شکاف بین حاکمیت و ملت را یافت پیش 

از آنکه دیر شود.
به ویژه امسال که انتخابات مجلس در حالی 
برگزار می شللود که یأس عمومللی از کارآمدی 
نهادهای انتخاباتی همچون مجلس رو به افزایش 
اسللت و اعتماد عمومی به دستگاه های نظارتی 
همچون شللورای نگهبان رو به کاهش وقت آن 
است که رودربایسللتی را کنار گذاشته و به یک 
ارزیابللی دقیللق از عملکرد 41 سللاله جمهوری 

اسامی بپردازیم.
سیدمحمد غرضی یکی از انقابیون قدیمی، 
سیاستمداران کهنه کار و مقامات جمهوری اسامی 
ایران است که نه فقط از پیش از پیروزی انقاب 
اسامی در مصدر فعالیت های انقابی و مسلحانه 
قرار داشللت بلکه همراه امام خمینی)ره( به ایران 
آمللد و از همان ابتدا در مصللدر نظام جمهوری 
اسامی ایران قرار داشت و سمت های گوناگونی 
از استانداری تا نمایندگی مجلس و وزارت برعهده 
گرفت. وی از جمله مربیان آموزش های چریکی 
اسللت که عاوه بر مبارزان فلسللطینی به برخی 
چهره های قدیمی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
مانند سللیدیحیی رحیم  صفوی آموزش نظامی 
داده و خودش )سیدمحمد غرضی( همچنین از 

موسسین سپاه پاسداران نیز هست.
او در این ارزیابی  در این ارزیابی بدون تعارف از 
شکست در کشورداری می گوید. او اگرچه بر باقی 
بودن انقاب و آرمان هایش تاکید دارد اما معتقد 
است که نهادهای مختلف در ساختار جمهوری 

اسامی ایران عملکرد مناسبی نداشته اند و دولت ها 
سرآمد ناکارآمدی بوده اند. غرضی با تاکید بر اینکه 
طی این سللال ها نه جمهوریت شکل گرفته و نه 
اسامیت، از عملکرد احزاب و گروه های سیاسی 
انتقللاد می کند و اشللکال کار را آنجا می داند که 
امتیازخواهللان حقوق خاصه را بللر حقوق عامه 
اولویت می دهند. این چهره سیاسی که از ابتدای 
انقللاب در مجلس و دولللت به فعالیت پرداخته 
معتقد است که روسای دولت طی این سال ها به 

فقرا و انقابیون بدهکارند.
 � به نظر شما چقدر از آرمان ها و شعارهای 
انقالب بعد از 41 سال محقق شده و وضعیت 
کنونی کش�ور ب�ا آنچه در بهم�ن 57 آرزو 

داشتیم، منطبق است؟
بلله نظر من ما اکنللون از اهداف انقاب عبور 
کرده ایم یعنی  نه تنها به اهداف رسیده ایم، بلکه 
توانسللته ایم توانایی و اقتدار سیاسللی خود را به 
جهللان ثابت کنیم و منطقلله را به خوبی متنبه 
قضیه آمریکا کرده ایم. دو مثال می زنم. نخسللت 
اینکلله وقتی حضرت امام وقتی در سللال 57 به 
کشور آمدند، شش میلیون نفر از ایشان استقبال 
کردند. دو میلیللون نفر از تهران و چهار میلیون 
نفر از شهرها آمده بودند. آن زمان جمعیت تهران 
چهار میلیللون و تقریبا تمام بزرگسللاالن آمده 
بودند. با توجه به اینکه آن زمان جمعیت کشور 
36 میلیون نفر بود. در واقع یک ششم از مردم از 
حضور حضرت امام اسللتقبال کردند. اکنون 41 
سال گذشته و شهادت حاج قاسم باعث عزاداری 

25 میلیون نفر در سللطح کشللور شد. اگر قبول 
کنیم که جمعیت کشللور اکنون 80 میلیون نفر 
است، یعنی یک سوم جمعیت ایران برای مرحوم 
قاسم به خیابان آمدند. به عبارتی جمعیت کشور 
دو برابر بیشتر از 40 سال قبل به انقاب و مصالح 

آن عاقه مند هستند.
مثللال دوم اینکه آقای ترامپ با طرح معامله 
قرن در منطقه شکست خورد و کلیه کشورهای 
اسامی علیه آن رای دادند و گفتند که اگر آقای 
ترامپ این طللرح را اجرا کند روابط اطاعاتی و 
امنیتی را با آمریکا و اسراییل قطع می کنند. شما 
می دانید که این کشورها بعضا دست ساز آمریکا 
هستند ولی از مردم خود ترسیده و معامله قرن 
را محکوم کردند. این دو مثال نشان می دهد که 
انقاب از اهداف اولیه خود عبور کرده و در سطح 
جهانللی خود را به عنوان یک عامل موثر نشللان 
داده است و منطقه را نیز به سوی مقابله با آمریکا 

هدایت کرده است.
 � اقتدار سیاس�ی یا نفوذ منطقه ای تنها 
بخشی از آرمان های انقالب است و مباحث 
دیگری نی�ز آن روزها مطرح بود که اکنون 
درب�اره تحقق آن تردید وج�ود دارد. مثال 
آزادی ی�ا جمهوریت. در ای�ن باره چه فکر 

می کنید؟
مساله روشن است. انقاب سر جای خود است 
اما قدرت های سیاسی مربوط به احزاب و گروه های  
چپ و راسللت در اداره کشور شکست خورند. نه 

جمهوریت شکل گرفت و نه اسامیت.

اکنون جمهوریت بین گروه ها به ارائه لیست و 
رای دادن مردم به لیست تفسیر می شود. متاسفانه 
قدرت سیاسی به جای حل مساله، گرفتار فشارهای 
چپ و راست شده است. اسامیت هم از حدود خود 
خارج شده است. در واقع نه اسامیت کمال یافته و 
نه جمهوریت. به عبارتی احزاب و گروه ها و صاحبان 
قدرت به طور کلی از محور انقاب فاصله گرفته اند اما 

انقاب سر جای خود است و تعطیل بردار نیست.
من به عنوان فردی که سی تیر، 28 مرداد، 15 
خرداد، جنگ و همه اینها را دیده است می گویم 
که برق چشللم سربازان سللی تیر با سربازان 15 
خرداد و سللربازانی که امللروز در دفاع از انقاب 
فعال هسللتند فرقی نکرده اسللت و برای کشور، 
اسللام، انقاب و ایران آماده فداکاری هسللتند 
اما قدرت سیاسللی اعم از احللزاب، گروه ها و به 
خصوص صاحبان امتیاز برای آنان خیلی گرفتاری 

درست کرده اند.
 به خصوص صاحبان امتیاز با فسللاد  اداری، 
فساد رانتی، فساد اقتصادی و... اینها را از مردم جدا 
کرده اند و ماحظه می کنیم که هیچ کدام از چپ و 
راست نمی توانند حتی در یک لیست ارائه کنند. 
من سال ها قبل گفته ام که چپ نمی تواند دولت 

نگه دارد و چپ نمی تواند ملت نگه دارد.
 � اگر به نهادهایی که در ساختار جمهوری 
اسالمی ایران شکل گرفت نگاه کنیم، فکر 
می کنید که کدام یک موفق بوده و اکنون در 

جایگاه مورد انتظار قرار دارد؟
هیچ نهادی موفق نبوده است. نهادها به طور 
دائم حقوق عامه را مصادره کرده و بر حقوق خاصه 
افزوده اند بنابراین مردم به نهادها به صورت یک 
ابزار حاکمیتی نگاه می کنند. مثا  خداوند در مورد 
جهاد فی سبیل اهلل می گوید که »جاهد به اموالم 
و انفسکم« یعنی هر کس باید با جان و پول خود 
جهاد کند و اگر قرار باشد از اموال عمومی استفاده 

کنند دیگر ثوابی در کار نیست.
من در انتخابات سال 92 گفتم که دولت ها باید 
دست از جیب فقرا درآورند. این مدیران عزیز کشور 
که امروز هشت سال حکومت کردند، اینها همه به 

فقرا و انقابیون بدهکار هستند.
مهم ترین نهاد، نهاد دولت است که متاسفانه 
به جللای خدمت به قاطبه جامعلله به صاحبان 
امتیللاز خدمللت کرده اسللت. شللما ببینید چه 
کشوری درست کردیم که قاچاق صرف می کند. 
اگللر قاچاق صرف نمی کرد که قاچاقچی بیش از 

دولت واردات نمی کرد.
مللا در اداره کشللور به طور کامل شکسللت 

خورده ایم اما انقاب جایگاه خود را نگه داشللته 
اسللت. برای همین فقرا و قاعده جامعه از انقاب 
دفاع می کنند اما صاحبان امتیاز به امتیازات بیشتر 
مثل دولت، مجلس و قوه قضاییه فکر می کنند. این 
دیگر کمال فاصله گرفتن از اهداف انقاب است.

 � به سه قوه اشاره کردید اما نهاد دیگری 
ک�ه این روزها ب�ا توجه ب�ه در پیش بودن 
انتخابات در مرکز توجه ها قرار دارد، شورای 
نگهبان اس�ت. عملکرد این شورا را چطور 
می بینید؟ آی�ا این نهاد در همان چارچوبی 
که اول انقالب برای آن مش�خص شد، عمل 

می کند؟
شللورای نگهبان نیز گرفتار مسللائل خودش 
شللده است به طوری که هر اقدامی می کند بعد 
مجبور به عقب نشینی از آن می شود زیرا نتوانسته 
ابزار الزم را برای این کار خلق کند. شما ببینید 
که دائم مجالس مختلف تشللکیل می شود و بعد 
در هر مجلس تعداد قابللل ماحظه ای ناکارآمد 
هستند. دائم این بودجه ها را تصویب می کنند و 
بعد تورم پوست مردم را می کند. دائم دولت ها را 
تایید می کند اما هیچ کدام نمی توانند از این اعتبار 
وسیع بهره ببرند. شورای نگهبان هم گرفتار مسائل 
داخلی خودش شللده و معیار و ابللزار الزم برای 
اندازه گیللری و تصمیم گیری را به نحوی تدوین 
نکللرده که بتواند عامه مردم را قانع کند.  همین 
است که احزاب و گروه ها مدام از شورای نگهبان 

طلب کار هستند و فشار می آورند.
 عده ای به شللورای نگهبان نزدیک تر هستند 
و عللده ای دورتر. عده ای که نزدیک تر هسللتند 
تاییدیه می گیرند و آنها که دورتر هستند، تاییدیه 
نمی گیرند. این وسط شورای نگهبان گرفتار مسائل 

تصمیم گیری خودش شده است.
 � به ضعف های موجود اشاره کرده و گفتید 
که در اداره کشور شکست خوردیم. به نظر 
شما راهکار خروج از این وضعیت چیست؟

خیلی ساده است. فقه اسامی ظرف این هزار 
و چهارصد سال یک کلمه اصلی را متن خود قرار 
داده اسللت و آن هم این است که حقوق عامه بر 

حقوق خاصه ترجیح دارد.
 این در حالی است که شاهدیم تمامی قوانین، 
مقررات، دولت ها و امتیازطلبی ها حقوق خاصه را 
ترجیح می دهند و بنابراین شکست می خورند. باید 
صاحبان اصلی کشور را قاعده جامعه دانست و نه 
ستاد جامعه. عده ای فکر می کنند که ستاد جامعه 
مالک جامعه است، نه اتفاقا خدمتگزار جامعه است 
و  باید بر اساس اصول عدالت آمیز، فقهی، انقابی 

و انسانی عمل کند. 
اینکه شما از صبح از خانه خارج شوید و دالر 
هزار تومان باشد اما عصر که برمی گردید سه هزار 
تومان شده باشد یا یک باره شصت، هفتاد میلیون 
از اموال شللما به نفع عده ای مصادره شود نشانه 
بی اقتداری، ناتوانی، شکست مدیریت و تخریب 

انقاب است.

گفت وگوی »جهان صنعت« با سیدمحمد غرضی درباره تحقق آرمان های انقالب اسالمی

اثبات اقتدار ایران به جهان

سال شانزدهم    یکشنبه 20 بهمن 1398    شماره  4403

ش�رکتبیایتیپارس در نظر دارد نس��بت به فروش 
ضایع��ات خود ب��ه باالترین قیمت و برون س��پاری مدیریت 
پس��ماند خود اع��م از بازیاف��ت و امحا در مراک��ز مجاز به 
بهتری��ن قیمت و کیفیت از طریق برگزاری مزایده عمومی 

به پیمانکاران و یا شرکت های واجد صالحیت اقدام نماید.
درخواس��ت  محت��رم  متقاضی��ان  ز  ا بدینوس��یله   -1
می گ��ردد در صورت��ی ک��ه واج��د ش��رایط من��درج در 
ای��ن آگه��ی می باش��ند، جهت ش��رکت در مزای��ده تصویر 
م��دارک ذی��ل را ب��ه ص��ورت خوانا و ب��ا کیفیت ب��اال تهیه، 
 ظ��رف ۷ روز از تاری��خ درج ای��ن آگهی ب��ه آدرس ایمیل
tender@bat.ir ارسال نمایند. الزم به ذکر است به ایمیل ها 
و مدارک دریافتی پس از بازه زمانی در نظر گرفته شده و 

یا به صورت ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- م��دارک واصل��ه ظ��رف م��دت ۲ روز از آخرین مهلت 
ارسال با حضور اعضای کمیسیون مزایده بی ای تی، قرائت و 
بررسی خواهد شد. بدیهی است نقص هر کدام از مدارک 
خواس��ته ش��ده منجر به ح��ذف متقاض��ی در مرحله بدوی 

مزایده خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارائه مدارک، تضمین واگذاری خدمات 
به متقاضی نخواهد بود و شرکت بی ای تی پارس، در قبول و یا 
رد متقاضیان و پیشنهادات ارسالی هر یک از شرکت کنندگان در 

هر یک از مراحل مزایده مختار خواهد بود.
4- پ��س از پذی��رش در مرحل��ه اول، ش��رایط ش��رکت در 
مراح��ل بعدی منفردا به پذیرفته ش��دگان مرحله اول اعالم 

خواهد شد.
شرایطکیفیموردنیاز:

- تجربه )سابقه اجرایی( و دانش کافی. 
- حسن سابقه در پروژه های قبلی. 

- دارا بودن توان مالی کافی جهت ارائه خدمات

- دارا ب��ودن تجهیزات و امکانات م��ورد نیاز و به کارگیری 
پرسنل واجد صالحیت و کارآزموده

- دارا بودن توان فنی و برنامه ریزی دقیق
- دارا ب��ودن مجوزه��ای الزم از مراج��ع مرتب��ط از جمل��ه 

شهرداری
- دارا ب��ودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مدارکموردنیاز:

شخصحقیقی:
- یک نس��خه تصویر کلیه مدارک هویتی اعم از کارت ملی، 
شناسنامه، گذرنامه، برگه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش 

افزوده حاوی کد اقتصادی شخص
- یک نسخه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران 

- رزومه کاری مرتبط
- اطالعات تماس و نشانی الکترونیکی معتبر

شخصحقوقی:
یک نس��خه تصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی معتبر 
حاوی نام کلیه سهامداران، هیأت مدیره، آدرس ثبتی شرکت، 
برگه ثبت ن��ام در نظام مالیات ب��ر ارزش افزوده حاوی کد 

اقتصادی شخص
- یک نس��خه تصوی��ر کلیه مدارک شناس��ایی س��هامداران 
و مدی��ران مج��از ش��رکت اع��م از کارت ملی، شناس��نامه، 

گذرنامه 
در صورتی که سهامداران یا مدیران شخص حقوقی باشند، 
کلیه مدارک آن ش��رکت ها و سهامداران و مدیران نیز به 

شرح این بند باید ارسال گردد.
- یک نسخه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران

- رزومه کاری مرتبط
- اطالعات تماس و نشانی الکترونیکی معتبر

آگهی مزایده عمومی خدمات مدیریت پسماند شرکت بی ای تی پارس 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:
تقاضای شماره PR- 9740133 مناقصه شماره 98/148شماره تقاضا و مناقصه

خرید روغن توتالشرح مختصر اقام درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 1/650/000/000 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
شماره 1234202/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد.

33/000/000/000 ریالمبلغ برآوردی مناقصه

99/01/29تاریخ گشایش پاکات فنی98/12/28تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/02/18تاریخ گشایش پاکات مالی99/01/20آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 2 و آدرس و تلفن مناقصه گزار
3- ساختمان ستاد- مدیریت بازرگانی- اداره خرید- خرید مواد شیمیایی

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 2241- 2248- 0773131 تماس حاصل فرمایند.
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رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:
دنبال تهدید هیچ کشوری نیستیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده کل قوا صبح دیروز در دیدار فرماندهان و کارکنان 
نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، واقعه 19 بهمن سال 1357 را نتیجه اطمینان 
امام خمینی)ره( و مبارزان به وعده الهی دانستند و گفتند: اگر تفکر تخلف ناپذیر بودن 
وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسووالن هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت 
تبدیل خواهد شللد و تحریم می تواند عامل نجات کشللور از وابستگی به نفت و حل 

بسیاری از مشکات شود.
رهبر انقاب اسامی در این دیدار که در چهل ویکمین سالروز بیعت تاریخی همافران 
نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در 19 بهمن 57 برگزار شد، این واقعه را یک حادثه 
فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران 
رژیم گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود 

اما رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه تصور آن را نمی کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس آیات قرآنی، خداوند از جایی 
به دشمن ضربه می زند که هیچ گاه انتظار آن را ندارد و مومنین نیز از ناحیه ای تقویت و 
حمایت می شوند که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، »رزق ال یُحَتَسب« یا 

همان رزقی که در محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتا و مؤکدا از نصرت یاری کنندگان 
دین خدا یاد شده است، افزودند: باید به این وعده های الهی اطمینان داشت و با امید به 

آینده به حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد.
تبدیل تهدید به فرصت � 

حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اگر چنین تفکر و روحیه ای در هر مجموعه 
و جامعه ایمانی حاکم شود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهدیدها را به فرصت تبدیل 
خواهند کرد. همان گونه که نیروی هوایی با وجود تحریم های آمریکا، اکنون عاوه بر تعمیر 

و بازسازی جنگنده ها و هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام داده است.
ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید 
از بیگانگان و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: این موضوع 
قابل تعمیم به کل کشور است و می توان با وجود تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه 
است، برای کشور فرصت های زیادی را به وجود آورد.رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: 
اگر مسووالن هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را 
از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکات است، نجات داد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: البته برخی افراد با هوش در داخل هیات حاکمه آمریکا متوجه این 
موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین 
دلیل باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا نشود که مسووالن 

به خصوص مسووالن اقتصادی باید در این خصوص هوشیار باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها و شیوه های دشمنان خاطرنشان کردند: 
در مقابل، شیوه ها و روش های جمهوری اسامی نیز پیچیده تر از گذشته شده است 
به گونه ای که اکنون در بخش های گوناگون کشللور، روش ها و کارهای کاما منطقی، 
پیچیده و پیش رونده ای در جریان است که تامین کننده عمق راهبردی کشور است و 

دشمن را زمین گیر کرده است.
باید قوی شویم � 

ایشللان با تاکید بر لزوم قوی شللدن کشور در همه جهات به ویژه در زمینه دفاعی 
گفتند: ما به دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و 
جلوگیری از تهدید هستیم.رهبر انقاب اسامی با تاکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن 
را تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام 
شللود، باید قوی شللد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی 
ارتش، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع را به تاش برای تقویت بنیه دفاعی 
در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر استفاده از ظرفیت ها و 
استعدادها توصیه کردند و گفتند: اگر روسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را 
در زیر پوشش هایی دنبال می کردند، امروز انحراف، جنگ افروزی، فتنه سازی و طمع 
آمریکایی ها به داشته های دیگران، علنی و بدون پوشش است و این مسیر باطل دشمنان 

ملت ایران قطعا محکوم به شکست است.

خبر

ویژه دهه فجر
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گروه اقتصاد - در مطالعات و بررسی های اقتصادی، 
کاوش علل رشد اقتصادی از جایگاه برجسته ای برخوردار 
است به طوری که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی 
از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این موضوع 
اما متضمن به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی، 
ثبات سیاست های اقتصادی و همچنین شناخت عوامل 
موثر بـر رشـد اقتـصادی است. دولت های پس از انقالب 
دستیابی به نرخ باالی رشد اقتصادی را با تدوین برنامه های 
چندگانه توسعه اقتصادی ممکن کردند. هر چند در غالب 
موارد سیاستگذاران از اهداف تدوین شده برای این منظور 
جا ماندند. با این حال در برخی برهه های تاریخی که خزانه 
دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود، نرخ رشد اقتصادی با 

افزایش چشمگیری مواجه شد.
ــور بعد از جنگ تحمیلی  واقعیت های اقتصادی کش
تاکنون، طی بازه زمانی برنامه اول تا برنامه پنجم توسعه 
نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه 
اول برابر با 7/4 درصد، برنامه دوم 3/2 درصد، برنامه سوم 
6/1 درصد، برنامه چهارم 4/4 درصد و برنامه پنجم توسعه 

منفی 2/4 درصد بوده است.
اما برای آنکه بتوانیم تصویری روشن از وضعیت رشد 
اقتصادی کشور پس از جنگ ارائه دهیم باید به این مقوله 
بپردازیم که در شرایط انقالبی سال 56 و پس از آن با آغاز 
جنگ تحمیلی، نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش شدیدی 
داشته است. بر اساس آمار، به جز سال های 61، 62 و 64 
نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ منفی بوده و میانگین نرخ 
رشد اقتصادی ایران در فاصله سال های 60 تا 67 و در دولت 

دفاع مقدس، 0/46 درصد گزارش شده است.
دولت دفاع مقدس  � 

دولت دفاع مقدس اما در سال 62، مدیریت اقتصاد ایران 
را با تورم 22/8 درصدی تحویل گرفت و تا سال 64 توانست 
آن را به نرخ تورم تک رقمی 6/9 درصدی برساند. اما یک سال 
بعد نرخ تورم تا نزدیکی 24درصد صعود کرد و در دو سال 
پایانی دولت نیز نرخ تورم بیش از  27 درصد شد. علت رشد 
تورم در دولت دفاع مقدس شروع جنگ ایران و عراق بود که 

اقتصاد ایران را وارد نقطه عطف تاریخی کرد.
در حالی که در سال های 57 و 58 قیمت هر بشکه نفت 
حدود 43 دالر بود، در سال های 65 تا 67 قیمت هر بشکه 
نفت به کمتر از 6 دالر رسید و باعث افت شدید درآمدهای 
ــد و اداره امور اقتصادی را با چالش های بسیاری  نفتی ش
همراه کرد. بر اساس آمارهای موجود، میانگین نرخ تورم 
ــت ساله دولت دفاع مقدس، به 19/3 درصد  در دوره هش

در سال 68 رسید.
دولت سازندگی � 

ــروع به کار دولت سازندگی، گام اجرایی برای  با ش
ــته شد. به  ــازی اثرات و خرابی های جنگ برداش بازس
ــتفاده از ظرفیت های خالی اقتصادی که  این ترتیب اس
ــرایط جنگی بالاستفاده مانده  به دلیل قرارگیری در ش
بود، در دستور کار قرار گرفت. آمارها نشان می دهد در 
سال های ابتدایی برنامه اول توسعه اقتصادی، متوسط 
ــد اقتصادی به حدود 7/4 درصد رسید که باالترین  رش
ــاله توسعه اقتصادی  ــد در میان برنامه های پنج س رش

محسوب می شود.

ــرخ ارز، بروز  ــانات ن ــن حال عواملی چون نوس در عی
انتظارات تورمی شدید، سررسید بدهی های کوتاه مدت و 
ــی از آن و در نهایت شناورسازی  بحران به وجود آمده ناش
نرخ ارز در سال پایانی برنامه اول توسعه موجب آن شد که 
نرخ رشد اقتصادی از ثبات کافی برخوردار نباشد و شاهد 
نوسانات بسیاری در این حوزه باشیم. این عوامل در ادامه 
به محدودیت عرضه در اقتصاد منجر شد و به دلیل پیشی 

گرفتن تقاضا از عرضه، به بی ثباتی قیمت ها انجامید.
ــعه اقتصادی نیز رویکرد دولت در  در برنامه دوم توس
استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد تغییر کرد. از سوی دیگر 
تغییر رویکرد دولت پس از سال 74 و بحران جهانی قیمت 
نفت در سال 77، آهنگ رشد اقتصادی را به میزان زیادی 
کاهش داد، به طوری که رشد متوسط ساالنه اقتصادی به 

کمترین مقدار خود یعنی 3/2 درصد رسید.
در سال اول دولت سازندگی که با اتمام جنگ هشت 
ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود 17/4 درصد پایین آمد و 
در سال 69 به حدود 5 درصد رسید. در سال های ابتدایی 
دولت سازندگی به دلیل تزریق منابع ارزی و ریالی به اقتصاد 
که ناشی از رشد اقتصادی دو رقمی این دوره بود، نرخ تورم 

روند کاهشی خود را ادامه داد.
ــا بعد از آن و به دلیل کاهش دوباره قیمت نفت در  ام
بازارهای جهانی، نرخ تورم بار دیگر وارد مدار صعودی شده 

و به 49/4 درصد در سال 74 رسید، این باالترین نرخ تورم 
ثبت شده در میان دولت های پس از انقالب به جز دولت 
کنونی است. شروع دوباره سیاست های تثبیت اقتصادی و 
توقف اصالح ساختارها باعث شد که نرخ تورم کاهش و به 
23 درصد در سال 75 برسد. در مجموع متوسط نرخ تورم 

در دولت سازندگی به 25/2 درصد رسید.
دولت اصالحات � 

رشد اقتصادی در دولت اصالحات و سال های برنامه 
سوم توسعه از روند نسبتا باثباتی برخوردار شد که نتیجه 
اتخاذ سیاست های مناسب در بخش های مالی، پولی و 
ارزی و همچنین ثبات نسبی در روابط خارجی کشور بوده 
است. افت شدید رشد بخش نفت در سال های برنامه دوم 
توسعه و سال های اولیه برنامه سوم که ناشی از کاهش 
شدید قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی حاصله 
ــال 1377 بود، همچنین کاهش شدید و نوسان  در س
ــال های این  ــاورزی در برخی س ــد بخش کش زیاد رش
ــد اقتصادی در سال های  دوره، عامل اصلی کاهش رش
مزبور و روند ناپایدار آن در ادامه بوده است. با این حال 
ــط رشد اقتصادی در دولت اصالحات 6/1 درصد  متوس

اعالم شده است.
برنامه سوم توسعه اقتصادی در این دولت وارد فاز اجرایی 
شد. رویکرد اصلی این دولت در حوزه سیاستگذاری مبتنی 

بر اصالح آرام ساختار قیمت ها بود تا به تدریج زمینه های 
الزم برای آزادسازی قیمت ها نیز فراهم شود. برآوردها نشان 
ــی در افزایش نرخ تورم در این مدت،  می دهد عامل اساس

شتاب رشد نقدینگی بوده است.
قیمت نفت در دور اول این دولت نیز به میزان زیادی 
کاهش یافت و به 9 دالر در هر بشکه رسید، این موضوع نرخ 
تورم را از 18/1 به 11/4 درصد رساند. بیشترین نرخ تورم 
ثبت شده در این مدت در سال 78 و معادل 20 درصد بود. 
اگرچه نرخ تورم دو سال و پس از آن به 11 درصد رسید، 
اما تالش برای تک رقمی شدن نرخ تورم در این دولت به 
ــد قیمت نفت در این دولت با انحراف  ــید. رش جایی نرس
برداشت از حساب ذخایر ارزی همراه شد و به این ترتیب 
این دولت سه سال پایانی خود را با نرخ تورم 15 درصدی 
سپری کرد. در مجموع میانگین نرخ تورم در دوره اصالحات 

به 15/7 درصد رسید.
دولت عدالت و مهرورزی � 

با روی کار آمدن دولت عدالت و مهرورزی )دولت های 
نهم و دهم(، نوسانات باالی اقتصادی آغاز شد، به طوری که 
براساس آمارهای موجود نرخ رشد اقتصادی در این دوره از 
رشد 6/6 درصدی در سال 85، به رشد منفی 5/8 درصدی 
در سال 91 رسید. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در این 
دوره موجب شد درآمدهای بی شمار ارزی وارد خزانه دولت 

شود و ارزش افزوده بخش نفتی کشور  را باال ببرد.
اما در ادامه و با وضع تحریم های بین المللی و کاهش 
شدید صادرات نفت کشور که از حدود دو میلیون و 400 
هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید، 
ارزش افزوده بخش نفتی با رشد منفی 37 درصدی روبه رو 
شد. در عین حال ارزش افزوده حوزه صنایع و معادن نیز رشد 
منفی 6/4 درصدی را تجربه کرد. براساس برآوردهای انجام 
شده متوسط رشد اقتصادی ساالنه ایران در دولت دهم و در 

فاصله سال های 84 تا91، 3/1 درصد بوده است.
این دولت نیز در سال 84 مدیریت اقتصاد را با تورم 10/4 
درصدی تحویل گرفت، اما در ادامه نرخ تورم از 11/9 درصد 
در سال 85 تا 25/4 درصد تا سال 87 باال رفت. به این ترتیب 
دولت نهم در دوره چهار سال خود میانگین نرخ تورم 16/6 
درصدی را به ثبت رساند که پایین ترین میانگین نرخ تورم 
در میان دولت های پس از آن به جز دولت اصالحات است. 
اما آغاز به کار دولت دهم با عدم انضباط مالی و پولی، اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها، آزادسازی قیمت حامل های انرژی 
و اعمال تحریم های بین المللی همراه شد. ناتوانی دولت در 
صادرات نفت را هم اگر به آن بیفزاییم، می توان علت اصلی 
افزایش نرخ تورم از 10/8 در سال 88 به 30/5 در سال 91 
ــت. نرخ تورم در سال 92 باز هم به روند افزایشی خود  اس
ادامه داد و به 34/7 درصد رسید. میانگین نرخ تورم در دولت 

دهم نیز 18/8 درصد اعالم شده است.
میانگین نرخ تورم در دولت های نهم و دهم نیز 17/66 
ــه تورم ثبت شده در این  ــده است. مقایس درصد اعالم ش
دولت نشان می دهد که با وجود ثبت تورم های تک رقمی 
در دولت های دفاع مقدس و سازندگی، اما میانگین نرخ تورم 
در این دو دولت بیشتر از دولت های اصالحات و عدالت و 

مهروزی بوده است.
دولت یازدهم � 

با روی کار آمدن دولت یازدهم روند نزولی رشد اقتصادی 
ــد  ــان یافت، به طوری که افزایش 12/5 درصدی رش پای
ــال 95 رکوردی تاریخی در این خصوص  اقتصادی در س
محسوب می شود. اما رشد مثبت اقتصادی لزوما به معنای 
ــورهای  ــت، به ویژه در کش بهبود وضعیت اقتصادی نیس
نفتخیز که در دوره هایی که درآمدهای نفتی زیاد شده رشد 
اقتصادی روند مثبتی داشته است. همچنان که آمارها نیز 
نشان می دهند رشد مثبت سال 95 به طور عمده نتیجه رفع 
محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های 
پاالیشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و 

صادرات گاز طبیعی بوده است.
براساس آمارهای موجود، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 
در سال 95، 3/3 درصد بوده است. تفاوت فاحش رشد تولید 
نفتی و غیرنفتی از جمله عواملی است که موجب شد دولت 

یازدهم در دستیابی به رونق اقتصادی ناکام بماند.
بررسی وضعیت تورمی کشور در دولت یازدهم نشان 
ــد که نرخ تورم از تورم باالی 30 درصدی در پایان  می ده
دولت دهم، به 15/6 درصد در سال ابتدایی دولت یازدهم 
ــید. با توجه به تاکید دولت یازدهم بر ثبات قیمت ها،  رس
ــی خود را ادامه داد، به طوری که به  نرخ تورم روند کاهش
ــال 94/ 9 درصد در سال 95 و 9/6 در  11/9 درصد در س

سال 96 رسید.

اما در سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم های نفتی، نرخ تورم وارد مدار افزایشی شد، به طوری 
که میانگین تورم در سال 97 به 26/9 درصد رسید. نرخ 
تورم نقطه به نقطه نیز در این سال به 47/5 درصد رسید که 

رکوردی تاریخی در نوع خود محسوب می شود.
ــاس آمارهای در دست، نرخ تورم از ابتدای سال  بر اس
ــدت گرفتن تحریم ها به روند افزایشی خود  جاری و با ش
ادامه داد. نرخ تورم در آبان ماه سال جاری به 41/1 درصد 
رسید تا باالترین نرخ تورم در میان دولت های پس از انقالب 

به نام دولت دوازدهم ثبت شود.
دولت یازدهم در دوران چهارساله خود بر سیاست های 
کنترل تورم و جذب سرمایه گذاری خارجی اصرار می ورزید. 
اگرچه تورم در دولت یازدهم بعد از مدت ها در این دولت 
تک رقمی شد، اما میزان سرمایه گذاری های خارجی جذب 
ــده پایین تر از میزان پیش بینی شده بود. از همین رو  ش
سیاستگذاری دولت برای حرکت بر مسیر رونق اقتصادی 

به جایی نرسید.
نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ایران با نفت در سال 
نخست دولت دوازدهم، 3/7 درصد و رشد بدون نفت هم 
4/3 درصد بوده است. این رشد در سال 97 و پس از خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های نفتی به میزان زیادی 
کاهش یافت، به طوری که براساس آمارهای اعالمی، رشد 
اقتصادی نفتی در پایان این سال منفی 4/9 درصد و رشد 

اقتصادی غیرنفتی منفی 2/4 درصد بوده است.
براساس آمارهای در دست که از سوی بانک مرکزی و 
مرکز آمار منتشر شده، در میان دولت های پس از جنگ 
پایین ترین رشد اقتصادی به دولت شش ساله حسن روحانی 
متعلق است، به طوری که در فاصله سال های 92 تا 97 رشد 

اقتصادی کشور تنها 1/8 بوده است.
حرکت خالف جهت تورم و رشد اقتصادی  � 

پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
ــه دهد. آن طور که گزارش  ــز روند منفی خود را ادام نی
نهادهای بین المللی نیز نشان می دهد، چند سال زمان 
الزم است تا خروج از رکود و ثبت رشد مثبت اقتصادی 
ممکن شود. به اعتقاد اقتصاددانان، آنچه می تواند رشد 
ــت، به  اقتصادی باال را محقق کند، ثبات اقتصادی اس
ــد اقتصادی  ــوری که بی ثباتی می تواند افق های رش ط

را محدود کند.
ــت که در طول 40 سال  ــی ها اما گویای آن اس بررس
ــد اقتصادی و نرخ تورم در جهت معکوسی  ــته، رش گذش
حرکت کرده اند و هر زمان نرخ تورم افزایش یافته به تبع 
آن رشد اقتصادی وارد مدار کاهشی شده است. بررسی ها 
نشان می دهد غیر از سال های 61 و 69، در تمامی سال ها 
نرخ رشد اقتصادی از نرخ تورم کمتر بوده است. این موضوع 
نشان می دهد کاهش نرخ تورم متغیری اساسی برای افزایش 

رشد اقتصادی محسوب می شود.
ــران در دوره های مختلف و  ــاس اقتصاد ای ــر این اس ب
ــای بعد ازانقالب درگیر بحث رکود تورمی بوده و  دولت ه
سابقه نشان نمی دهد که اقتصاد ایران با تحمل رشد تورم 
به رشد اقتصادی بیشتر تمایل پیدا کند و نظریه ایجاد رشد 
باالی اقتصادی در کنار پذیرش افزایش تورم در اقتصاد ایران 

قابل دفاع نیست.
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اما و اگرهای اصالح نظام بانکی 
حیدر مستخدمین حسینی*- بازار مالی به طور 
عمده متش��کل از سه بازار پول، سرمایه و بیمه است 
ک��ه هر یک از ای��ن بازارها عهده دار وظایفی در حوزه 
فعالیت های اقتصادی هستند. با توجه به در هم تنیدگی 
فعالیت این سه بازار مالی، در صورتی که هر یک از آنها 
از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند، اثرات مخرب 

آن به دو بازار دیگر نیز تعمیم می یابد.
در میان این سه بازار مالی، بازار پول که متشکل از بانک ها و موسسات 
اعتباری مجاز است، باید وظیفه تامین مالی کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی و 
به بیانی وظیفه تامین مالی کوتاه مدت و تخصیص منابع به بنگاه های تولیدی 
را برعهده گیرد و بازار س��رمایه نیز به تامین مالی میان مدت و بلندمدت 

طرح های اقتصادی بپردازد.
با این حال قوانین پولی و مالی ایران، نظام بانکی را مکلف به تامین مالی 
کوتاه م��دت و بلندمدت فعالیت های تولیدی کرده و از همین رو، بانک ها 
نقش پررنگی در چرخه فعالیت های اقتصادی کشور برعهده دارند. از آنجا 
که رگ و پی اقتصاد ایران بانکی است، مجلس و دولت برای برون رفت از 
این وضعیت وارد وادی اصالح نظام بانکی شده اند به طوری که برنامه ها و 
طرح های بسیاری تاکنون به منظور اصالح قوانین و مقررات بازار پول به 

حیطه اجرا گذاشته شده است.
قدم مهمی که برای اصالح نظام بانکی باید برداشته شود این است که 
وظیفه تامین مالی فعالیت های میان مدت و بلندمدت بر دوش بازار سرمایه 
گذاشته شود، چه آنکه وادار کردن بانک ها به اعطای تسهیالت به پروژه های 

بزرگ اقتصادی در نهایت به قفل شدن منابع در بانک ها می انجامد.
به نظر می رسد گام های اجرایی برای اصالح نظام بانکی باید توسط یک 
فرمانده اقتصادی که هماهنگ کننده وظایف و اختیارات بازارهای مالی است 
برداشته شود. در این رابطه انتظار می رود مقام ناظر بانک مرکزی به عنوان 
تدوین کننده قوانین بازار پول و وزارت اقتصاد به عنوان تدوین کننده قوانین 

بازار سرمایه هماهنگی های الزم در این خصوص را انجام دهند.
بنابراین اصالح نظام بانکی نیازمند اصالح ریشه ای مشکالت است تا در این 
چارچوب بانک هایی که در معرض ورشکستگی قرار دارند یا بیمار هستند، از 
حرکت بر مسیر رونق بازمانده اند و به بنگاه داری و شرکت داری و ساخت وساز 

روی آورده اند، وارد وادی چرخه فعالیت های اقتصادی شوند.
در شرایط کنونی بانک ها صدها شرکت صرافی، لیزینگ، بیمه، انفورماتیک 
و... دارند که با بهره گیری از منابع مالی خود به اداره فعالیت این شرکت ها 
می پردازند. این موضوع موجب ش��ده که نظام بانکی به جای تامین مالی 
فعالیت های اقتصادی و کمک به رونق تولید، فعالیت های بنگاه داری خود 

را توسعه دهد.
در مجموع می توان گفت که نقش پررنگ نظام بانکی در اقتصاد موجب 
شده نقش بازار سرمایه در اقتصاد نادیده گرفته شود و مردم با فرهنگ بیمه 
بیگانه باشند. از این رو این انتظار وجود دارد که مجلس یازدهم به صورت 
جدی به این موضوعات ورود کند و آغازگر اصالحات الزم در نظام بانکی 
شود به طوری که بازار پول و سرمایه هر یک به وظایف اصلی خود بپردازند 

و وظیفه تامین مالی اقتصاد تنها به نظام بانکی محدود نشود.
* اقتصاددان

نسیم سوران- از زمان تصویب قوانین پولی و دیدگاه
مالی در کشور بیش از چهار دهه می گذرد؛ قانونی که 
به موجب آن نظام بانکی مسوول اصلی تجهیز منابع، 
اعطای تسهیالت، ارائه ابزار پرداخت و ایجاد نقدینگی 
در چارچوب سیاس��ت های پولی و اعتباری شده و 
ب��ه عنوان بزرگ ترین تامین کننده مالی در صحنه 
اقتصادی کش��ور حضور دارد. در چنین چارچوبی 
اهدافی چون کاهش تورم، افزایش اشتغال، کنترل 
نقدینگی، رونق تولید، افزایش درآمد و افزایش رفاه 
جامعه به عنوان آثار و پیامدهای یک نظام بانکی کارآمد 
در اقتصاد هویدا می شود. اما نظام بانکی گاه در خالل 
وظایف قانونی خود با چالش ها و موانع زیادی مواجه 
می شود که به طور عمده از حضور پررنگ دولت در 

عرصه فعالیت های اقتصادی ناشی می شود.
نخستین قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 
و پس از آن قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 
1362 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به موجب 
این قوانین، نظام بانکی عهده دار مسوولیت تامین مالی 
طرح ها و پروژه های اقتصادی اس��ت و تسهیالت و 
سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی تنها با دریافت 

اعتبار از بانک ها ممکن می شود.
عالوه بر این در طول ۴۰ سال گذشته نیز قوانین 
متعددی به تصویب رسیده است که از مهم ترین آنها 
می توان به الیحه قانونی اداره امور بانک ها 135۸، قانون 
نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب سال 136۸، 
قانون اجاره تاس��یس بانک های غیردولتی مصوب 
سال 13۷۹، قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب 
سال 13۸3، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت 
بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف 
اقتصادی مصوب سال 13۸5، قانون تسهیل اعطای 
تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع 
در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و 

کارایی بانک ها مصوب سال 13۸6 اشاره کرد.
اما با وجود تصویب قوانین متعدد بانکی در طول 
این سال ها، با گذشت بیش از چهار دهه، مسوولیت 
اصلی بانک ها همچنان بر محور قوانین اولیه پولی و 
بانکی می چرخد و با وجود تالش های شکل گرفته، 

تغییر چندانی در قوانین موجود ایجاد نشده است.
آنچه بر نگرانی ها در این خصوص افزوده، مسوولیت 
بزرگی است که به موجب این قوانین برعهده نظام 
بانکی گذاش��ته شده است به طوری که بانک ها به 
عن��وان بزرگ ترین فعاالن حاضر در بازار مالی ایران 
باید به تنهایی عهده دار مسوولیت تامین مالی طرح های 
اقتصادی شوند، حال آنکه نقش بازار سرمایه در این 

خصوص نادیده گرفته شده است.
مسوولیت خطیر بانک ها در اعطای تسهیالت 
به واحدهای اقتصادی آن هم در محیطی که بیش 
از نیمی از فعالیت های اقتصادی آن تحت مالکیت 
مستقیم دولت است، نظام بانکی را در چرخه معیوب 

سیاستگذاری های دولتی گرفتار کرده است.
در چنین چارچوبی، مباحثی همچون اعطای 
تسهیالت تکلیفی از سوی بانک ها و نرخ های ترجیحی 
بهره مطرح می شوند که نشان می دهد سیاست های 

پولی به خدمت سیاست های مالی درآمده اند. در این 
شرایط بانک ها به جای آنکه قوانین و مقررات بانکی 
همچون بازدهی وجوه در زمان اعطای تسهیالت را 
در نظر بگیرند، ناخواسته تسلیم سیاست های مالی 
دولت شده و تحت تاثیر مسائل سیاسی به اعطای 

تسهیالت می پردازند.
از آنج��ا که نظام مالی ایران مبتنی بر یک نظام 
بانک محور هدایت می شود و به دلیل نقش آفرینی 
پررنگ و ویژه دولت در عرصه سیاس��ت های پولی 
و اعتباری که باعث ش��ده سیاس��تگذاری پولی با 
دستور مستقیم دولت انجام شود، منابع بانک ها در 
جای درست و مناسب آن سرمایه گذاری نمی شود 
و به بخش های به طور عمده دولتی تخصیص داده 
می ش��ود که امیدی به بازگشت تسهیالت اعطایی 

وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل ناهماهنگی فعالیت های 
اقتصادی و به دلیل آنکه بخش زیادی از منابع بانک ها 
صرف تامین کسری بودجه ساالنه دولت می شود، 
تسهیالتی که به بخش های واقعی اقتصاد نیز داده 
می شود تبدیل به مطالبات معوق می شود. از همین 
رو است که در طول چند دهه اخیر بسیاری از بانک ها 
به جای آنکه به نقش اصلی خود که همانا واسطه گری 
مالی است بپردازند و با اعطای تسهیالت رونق تولید را 
ممکن کنند، خود به بنگاه داری و شرکت داری روی 

آورده اند که جزو وظایف قانونی آنها نیست.
ب��ا صرف نظر از عواملی که با پرداخت نش��دن 
دیون بانک ها در سررسید همراه می شود، ذکر این 
نکته نیز ضروری اس��ت که این عدم پرداخت آثار 
منفی بس��یاری در جامعه به دنبال خواهد داشت 
که سلب اعتماد عمومی، کاهش معامالت مدت دار، 
کاهش توان تسهیالت دهی و سودآوری بانک ها از 

جمله آنهاست.
از جمله مباحثی که در اصالح نظام بانکی باید 
م��ورد توجه قرار گیرد، به ن��وع روابط دولت و بانک 
مرکزی برمی گردد. با فرض اینکه قوانین جدیدی 
در حوزه بانکداری مصوب شوند و نظام بانکی مکلف 
به سیاستگذاری بر پایه این قوانین تازه تدوین شده 
باش��د، مادامی که سیاس��ت های پولی در خدمت 
سیاست های مالی باشد، امیدی به حل چالش ها و 

مشکالت قبلی نیست.
بررس��ی ها نش��ان می دهد س��نگینی سایه 
سیاست های مالی بر سیاست های پولی از توانایی 
بانک مرک��زی برای مقابله با ن��رخ تورم و حفظ 
ارزش پول نیز کاس��ته است. این در حالی است 
که در بس��یاری از کش��ورها و مطاب��ق قوانین و 
مقررات بازارهای مالی، اولویت سیاست های پولی، 
توزم زدای��ی و کمک به حفظ ارزش پول اس��ت؛ 
موضوعی که به دلیل نوع روابط حاکم بین دولت 

و بانک مرکزی در ایران خدشه دار شده است.
از همین رو اس��ت که در طول این سال ها نظام 
بانکی ب��ه ابزاری جدی برای تامین مالی طرح های 
اقتصادی تبدیل شده است. پرداخت وام های کالن به 
شرکت های تحت لوای دولت و عدم بازپرداخت آنها 
از سوی تسهیالت گیرندگان، نظام بانکی را با تنگنای 
منابع اعتباری نیز مواجه کرده است. بنگاه داری بانک ها 
و انجام فعالیت های تجاری از سوی آنها تبعات اصلی 

این موضوع است.
تنگن��ای مالی بانک ها در طول این س��ال ها بر 
معضالت موجود افزوده، به طوری که بس��یاری از 
بانک ها برای جذب منابع مالی با یکدیگر به رقابت 
پرداخته و نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش داده اند. 
نتیجه مستقیم این موضوع تزریق بیشتر نقدینگی به 
اقتصاد اس��ت. بدیهی است نقدینگی هایی که وارد 
جریان اقتصادی می ش��وند در جهت فعالیت های 
تولیدی و اقتصادی به مصرف نمی رسند و به سمت 
بازارهای موازی هدایت می شوند و به این ترتیب با 
آثار مخرب دیگری همچون تعمیق رکود و افزایش 

تورم همراه می شوند.
بدیهی اس��ت حل مش��کل مطالب��ات معوق 
بانک��ی با افزایش رش��د اقتص��ادی و رونق گرفتن 
فعالیت های تولیدی ممکن می شود. اما مادامی که 
تسهیالت گیرندگان در ش��رایط رکودی کنونی از 

بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود بازبمانند، چرخه 
معیوب مطالبات بانکی تداوم خواهد یافت.

از سوی دیگر بانک ها برای سودده نشان دادن خود 
به استمهال وام های بازپرداخت نشده روی می آورند تا 
مشتریانی که قدرت پرداخت تسهیالت اعطایی خود 
را در سررسید ندارند، در مدت زمانی مشخص و به 
صورت تدریجی بدهی خود را بازپرداخت کنند. این 
موضوع اگرچه می تواند به استمرار فعالیت بنگاه های 
اقتصادی منجر شود، با این حال از جنبه های حقوقی 

و اقتصادی با نقدهای بسیاری همراه است.
به این ترتیب چالش ها و مشکالت نظام بانکی که 
سال هاست اندیشه اصالح قوانین و مقررات بانکی را 
در میان دولت ها و نمایندگان مجلس پرورانده است، 
نشات گرفته از رابطه نامانوس دولت و بانک هاست. به 
طوری که مداخالت دولت در امور و وظایف بانک ها و 
اعالم دستوری نرخ سود و واداشتن بانک ها به اعطای 
تس��هیالت تکلیفی، موجب شده که خالف جهت 

برنامه های توسعه محور حرکت کنیم.
چنین مش��کالتی اما مختص به دولت خاصی 
نیست و تمام دولت های بعد از انقالب به دلیل دست 
نخورده ماندن قوانین اولیه پولی و بانکی با این چالش 
دست به گریبان هستند. در همین راستا و در طول 
سال های اخیر، طرح هایی تحت عنوان طرح اصالح 

نظام بانکی از سوی دولت های وقت مطرح شده اند.
دولت دهم یکی از دولت هایی است که طرح اصالح 
نظام بانکی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود 
در حوزه سیاستگذاری مطرح کرد. لوایح مربوط به این 
طرح اما هیچ گاه به دست نمایندگان مجلس نرسید و 
از این رو طرح اصالح نظام بانکی تا زمان روی کارآمدن 

دولت یازدهم مسکوت ماند.
حال و با گذشت هفت سال از انجام اصالحیه های 
کوچک در طرح اصالح قوانین بانکداری در سال های 
ابتدایی دولت یازده��م، مجلس دهم بر تصویب و 
نهایی شدن طرح بانکداری اصرار می ورزد به طوری 
که کلیات این طرح در ماه های گذشته به تصویب 
کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. اگرچه تصویب 
این طرح می تواند گامی مهم در راستای اصالح نظام 
بانکی باشد، با این حال شتاب مجلس در تصویب آن 
و عدم بهره گیری از نظرات اقتصاددانان می تواند این 

طرح را با شکست مواجه سازد.
بنابرای��ن یکی از موضوعات مهمی که باید در 
اصالح نظ��ام بانکی جدی گرفته ش��ود، کاهش 
مداخ��الت دولت در امور بانک ها و افزایش نقش 
دیگر بازارهای مالی در اقتصاد است. بدیهی است 
اگر سیاستگذار به تعمیق بازار سرمایه در اقتصاد 
بپ��ردازد و در تالش باش��د بخش��ی از بار تامین 
مال��ی طرح ها و پروژه های اقتص��ادی را بر دوش 
بازار سرمایه قرار دهد، می توان نسبت به کاهش 
چالش ها و مشکالت نظام بانکی و فائق آمدن آنها 
بر مساله تنگنای مالی تالش کرد در غیر این صورت 
دست به دست ش��دن لوایح قانونی بین دولت و 
مجلس راه به جایی نخواهد برد و چرخه معیوب 

مطالبات معوق بانکی تداوم خواهد یافت.

واکاوی قوانین پولی و بانکی ایران پس از انقالب اسالمی

چرخه معیوب مطالبات معوق

طراحی و احداث بزرگ ترین مجتمع تولید سرب و روی کشور با نام زرین صبا با مشارکت شرکت صبانور هلدینگ توسعه معادن و فلزات و هلدینگ زرین در کرمان با هدف توسعه 
سبد سرمایه گذاری و محصوالت این شرکت ها و افزایش تولید سرب و روی در کشور به همراه توسعه اکتشافات و فعالیت صنعتی در استان یزد و شمال استان کرمان  آغاز شده است. 
ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده برای این مجتمع تولید 300 هزار تن کنسانتره سرب و روی در سال است. همچنین در محل این مجتمع یک واحد 30 هزار تنی تولید شمش روی و 
یک واحد تولید شمش سرب نیز احداث خواهد شد. سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای این پروژه بیش از دو هزار میلیارد تومان است و با اجرای آن اشتغال بیش از هزار نفری 

ایجاد خواهد شد.
تیم زمین شناسی شرکت صبانور اجرای این پروژه را با پایش حدود دو هزار کیلومتر مربع در مناطق مستعد سرب و روی در کشور آغاز کرده و ۱۲ آنومالی در این محدوده شناسایی 
شده که در مرحله اخذ پروانه های اکتشافی است. تکنولوژی در نظر گرفته شده برای این مجتمع به گونه ای است که امکان استفاده از تمامی ذخایر سرب و روی حتی با عیار پایین را 

نیز فراهم می کند.

 احداث بزرگ ترین مجتمع سرب و روی کشور

ویژه دهه فجر
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گروه صنعت- عدم پیش��رفت و توسعه اقتصادی 
کش��ور یکی از اعتراض های اصلی مردم ایران در دوران 
نظام شاهنشاهی بود به گونه ای که پس از انقالب 57 
رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در مناطق محروم 
کشور تبدیل به یکی از اهداف اصلی نظام شد و توسعه 
صنعتی و اقتصادی نیز جزو اولویت های بعدی راهبردی 
نظام بود، هرچند که جنگ تمامی سیاست های اجرایی 
کشور را تحت الشعاع قرار داد و در نهایت پیشبرد توسعه 

به سال های بعد از اتمام جنگ موکول شد.
اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور در خصوص روند 
توس��عه اقتصادی کش��ور پس از انقالب 57 گفت: در 
دوران پس از انقالب با تاکید شخص آیت اهلل خمینی )ره( 
پیشبرد توسعه عمرانی به خصوص در روستاهای کشور 
آغاز شد و در طول 41 سال پس از انقالب نیز با جدیت 
دنبال شد، به گونه ای که از دستاوردهای این حوزه می توان 
به عنوان مهم ترین کارنامه عملکردی نظام به خصوص در 
دهه اول انقالب یاد کرد. اما با شروع جنگ سیاست های 
توسعه ای نظام تغییر کرد و بسیاری از پروژه های بزرگ 
صنعتی همچون پروژه های احداث راه آهن، کارخانه های 
فوالدی و واحدهای پتروشیمی معلق شد اما در این زمان 
صنایع نظامی کشور بیشترین رشد را داشتند که همین 
امر نیز امنیت 40ساله کشور را تضمین کرد. پس از جنگ 
تحمیلی رشد و توسعه اقتصادی در زمینه تمامی صنایع 
ازجمله گاز، نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی و... مجدد 
پیگیری و نتایج قابل قبولی نیز در این زمینه ها کسب شد 
اما این روند توسعه در دوره های شدت گرفتن تحریم ها 
تحت تاثیر قرار گرفت. با این وجود تالش و همت مردم 
غیور ایران مانع از توقف توسعه اقتصادی کشور شد. به 
گونه ای که خبرهای متعدد افتتاح و به بهره برداری رسیدن 
طرح های عمرانی و صنعتی در حوزه های مختلف در دهه 

فجر نشان از این موفقیت دارد.
 � به  نظر جنابعالی پس از پیروزی انقالب ایران 
در سال 57، کشور به لحاظ اقتصادی چه روندی 
را طی کرد و وعده های توسعه اقتصادی چه میزان 

محقق شدند؟
س��خنان امام خمینی )ره( نش��انگر شاخص ترین 
و بارزتری��ن جهت گیری جمهوری اس��المی ایران در 
سال های گذشته بوده و مطابق همین گفته ها رسیدگی 
به محرومین در اولویت های مسووالن در سال های پس 
از انقالب 57 قرار داش��ت. اهمیت رسیدگی به اوضاع 
محرومین برای شخص آیت اهلل خمینی به میزانی بود که 
اولین نهاد تاسیس شده پس از انقالب 57 بنیاد مسکن و 
سپس کمیته های انقالبی بود تا از سویی توسعه روستایی 

و از سوی دیگر امنیت در کشور به وجود آید.
در ادامه با ش��روع جنگ، طبیعی بود که بیشترین 
 ظرفیت کش��ور متوجه جنگ ش��ود اما توج��ه امام 
خمینی )ره( به محرومین سبب شد توسعه عمرانی در 
روستاها توسط جهاد سازندگی و بنیاد مسکن با جدیت 
ادامه پیدا کند و در ادامه نیز با ادغام جهاد سازندگی و 
وزارت کشاورزی همچنان توسعه مناطق روستایی ادامه 

پیدا کرد، به گونه ای که کارنامه عملکرد عمران روستایی را 
می توان از جمله موفق ترین کارنامه های نظام در 40 سال 
بعد از انقالب دانست که به توسعه قابل توجهی در زمینه 
آب، برق، گاز، مدرسه، خانه بهداشت، شبکه گازرسانی و 

مخابرات در روستاهای سراسر کشور منتج شد.
 توسلعه صنعتی پلس از انقلالب 57 � با چه 

صنایعی آغاز شد؟ 
در سال های ابتدایی پس از انقالب، جنگ ایران و عراق 
به ایران تحمیل شد و به این ترتیب دیگر امکان پیشبرد 
طرح های توسعه ای کشور وجود نداشت، به گونه ای که 
امکان اتمام طرح ه��ای بزرگ صنعتی همچون فوالد 
مبارکه و فوالد اهواز، پتروشیمی بندر امام، راه آهن بافق 
به بندرعباس و... در دوران جنگ میسر نبود و تکمیل 

این طرح ها به پایان یافتن جنگ موکول شد.
اما در دوران جنگ تحمیلی نظام به موفقیت های 
چشمگیری در زمینه صنایع نظامی رسید به گونه ای که 
کارنامه صنایع نظامی در دهه اول پس از انقالب و در ادامه 
تا امروز یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
بوده و امنیت امروز کشور مرهون همین موفقیت است. در 
واقع صنایع نظامی و نیروهای مسلح کشور به چنان قدرتی 
رسیده اند که تمامی قدرت های مسلط جهانی می دانند که 
امکان تعرض نظامی به ایران را نداشته و در صورت چنین 

تعرضی ایران قادر به پاسخگویی خواهد بود. بنابراین در 
دوران جنگ تحمیلی و پس از آن دستاوردهای فناورانه 
قابل توجهی در زمینه صنایع نظامی کشور پیش آمد به 
گونه ای که کارنامه فناوری نظامی یکی دیگر از کارنامه های 

ارزشمند جمهوری اسالمی است.
 � نظام در زمینه گاز چه روندی را پس از انقالب 

طی کرد؟
یکی از مهم ترین اقدامات کشور پس از انقالب 57 
توسعه صنایع گاز بود. پیش از انقالب در حوزه صنعت 
گاز تنها حرکت جزئی صورت گرفته بود به گونه ای که 
هیچ یک از میادین مستقل گازی در کشور توسعه نیافته 
بود و تنها روی جداسازی گاز همراه نفت کار شده بود 
و گاز استحصال شده از نفت به اتحاد جماهیر شوروی 
صادرات شد و در ازای این صادرات ایران شرکت ذوب آهن 

اصفهان را از شوروی دریافت کرد.
اما بعد از انقالب میادین مس��تقل گازی در کشور 
توسعه پیدا کرده و میادین گازی همچون آغار،  هالگان، 
کنگان، شانول، هما، تابناک، پارس جنوبی و... افتتاح شدند. 
میدان گازی پارس جنوبی یکی از مهم ترین دستاوردهای 
کشور در حوزه گاز بود. این میدان مشترک میان ایران 
و قطر است و در سال های گذشته همواره قطر برداشت 
بیشتری از ایران داشت اما در حال حاضر ایران از قطر 

پیشی گرفته که این موفقیت باوجود تحریم دستاورد قابل 
توجهی برای کشور است.

در حال حاضر تولید گاز در کشور به میزانی رسیده که 
می توان گفت اقتصادی بر پایه گاز در کشور شکل گرفته 
است. همچنین شبکه گازرسانی کشور در این سال ها رشد 
قابل توجهی داشته به گونه ای که  در حال حاضر گاز به 
تمامی شهرها و روستاهای کشور ارسال می شود و چنین 
شبکه گازرسانی در تمامی دنیا بی نظیر است. گاز تولیدی 
در کشور به مصرف خانگی، صنایع، نیروگاه و پتروشیمی 

می رسد و بخشی از آن نیز صادر می شود.
همچنین در حال حاضر تمامی شهرک های صنعتی 
کش��ور دارای شبکه گازرسانی هستند و این دستاورد 

بزرگی است که با توسعه صنعت گاز میسر شده است.
در زمینه تولید برق ایران در 40 � سلال بعد از 

انقالب به چه دستاوردی رسیده است؟
پیش از انقالب تمامی ظرفیت کشور تولید برق کشور 
پنج هزار مگاوات بود. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های 
آبی کشور 10 هزار مگاوات و ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
برابر 60 هزار مگاوات است که این نیروگاه های حرارتی 
مصرف کننده حدود 35 درصد گاز تولیدی در کش��ور 
هستند. با افزایش و توسعه نیروگاه ها در حال حاضر در 

تمامی جغرافیای کشور برق رسانی وجود دارد.

 � عملکرد در حوزه نفت و پتروشیمی را چطور 
ارزیابی می کنید؟

ساالنه 55 میلیون تن محصوالت پتروشیمی در کشور 
تولید می ش��ود که در این زمینه برنامه های توسعه ای 
تعریف شده و بناست در یک گام این ظرفیت ابتدا به 
100 میلیون تن و در ادامه به 130 میلیون تن رش��د 
پیدا کند. همچنین برای عدم مشکل در تامین آب برای 
پروژه های این حوزه تصمیم گرفته شده که توسعه این 
بخش در مجاورت آب باشد. همچنین فعالیت صنایع 
پتروشیمی زمینه فعالیت صنایع متعدد تکمیلی را فراهم 

کرده است.
در زمینه صنعت نفت با وجودی که پیش از انقالب 
57 نیز اقداماتی در زمینه این صنعت انجام ش��ده بود 
اما در دوران جنگ، تجهیزات نفتی به طور مداوم تحت 
حمله قرار گرفت و بازس��ازی تاسیسات نفتی پس از 
دوران جنگ تحمیلی در دوران ریاست جمهوری آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی آغاز ش��د که این بازسازی شامل 
اسکله های نفتی، تلمبه خانه ها و جداسازی نفت از گاز و 
آب جدا می شد و در ادامه میادین جدید نفتی در کشور 

توسعه پیدا کردند.
یکی از مناطق توسعه میادین نفتی غرب کارون بود. 
تمامی میادین نفتی احداث شده کشور پیش از انقالب 
در شرق کارون بود اما بعد از دوران جنگ میادین غرب 
کارون نیز توسعه پیدا کرد. میادین نفتی غرب کارون میان 
ایران و عراق مشترک بوده و به همین علت برداشت از این 

میادین از اهمیت باالتری برخوردار است.
ایران در زمینه ساخت پاالیشگاه نیز اقدامات شایانی 
انجام داده از جمله پاالیشگاه های تاسیس شده عبارت 
هستند از پاالیشگاه اراک، پاالیشگاه بندرعباس و پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس که در دوران دولت روحانی به اتمام 
رسید. همچنین در حال حاضر بهسازی پاالیشگاه های 
کشور و حرکت به سمت پاالیشگاه های نسل جدید با 
جدیت پیگیری می شود. اتمام بازسازی این پاالیشگاه ها 

نقش بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کند.
 � روند توسعه صنایع معدنی و به خصوص صنعت 
فوالد کشور در سال های پس از انقالب به چه نحوی 

بوده است؟ 
یکی از کارنامه های درخشان کشور در 41 سال پس از 
انقالب در صنایع معدنی و به خصوص صنعت فوالد بوده 
به گونه ای که در حال حاضر ظرفیت تولید قابل توجهی 
در زمینه فوالد خام و محصوالت فوالدی به وجود آمده 
است. البته استراتژی های توسعه این صنعت همچنان 
ادامه دارد و استراتژی آینده آن تبیین شده است و مناطق 
حاشیه دریای عمان و خلیج فارس به علت دسترسی به 
آب به عنوان مکان های مناسب توسعه این صنعت در نظر 
گرفته شده اند. به گونه ای که برنامه ایجاد ظرفیت تولید 
10 میلیون تن فوالد در منطقه چابهار، ایجاد ظرفیت 
تولید 10 میلیون تن فوالد در منطقه هرمزگان و ایجاد 
ظرفیت تولید 10 میلیون تن فوالد در منطقه خوزستان 

تدوین شده و در حال اجرایی شدن است.

 � به  نظر جنابعالی توسلعه اقتصادی کشلور 
از میانه دهه سلوم و چهارم انقالب به چه علتی 

صورت گرفته است؟
در سال های گذشته همواره کشور به طور متناوب 
با افزایش تحریم مواجه بوده و همین امر نیز از سرعت 
توسعه اقتصادی و صنعتی کشور کاسته است. با وجودی 
که رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا با افزایش دوچندان 
تحریم به دنبال از پا انداختن ایران بود اما چنین اتفاقی 
نیفتاد. به گونه ای که در ایام دهه فجر اخبار متعدد افتتاح 
در حوزه های مختلف منتشر می شود و همین پروژه های 
متعددی که افتتاح می شود نشان از عدم موفقیت آمریکا 

در زمینگیر کردن اقتصاد ایران دارد.
در واقع کشور و مردم ایران ظرفیت و پتانسیل های 
بسیار باالیی دارند و همین امر نیز سبب شده تا تمامی 
محاسبات آمریکا و سایر دشمنان کشور در زمینگیر کردن 

ایران غلط از آب درآمده و راه به جایی نبرد.
در چنین شلرایطی به نظلر جنابعالی باید  � 
چله راهی بلرای برون رفت از شلرایط موجود 

اخذ کرد؟
در حال حاضر و با توجه به شرایطی که ترامپ بر ایران 
تحمیل کرده است، راهی برای حل مشکالت از طریق 
سیاست خارجی وجود ندارد. پمپئو 12 پیش شرط برای 
آغاز مذاکره با ایران مطرح کرده که پذیرفتن این شروط 
به معنی خفت و خواری ایران و از دس��ت رفتن قدرت 
دفاعی کشور بوده و از سویی منطقی نبوده و از سوی 

دیگر امکان پذیر نیست.
بنابراین در این ش��رایط مقاومت تنها راه حل پیش 
روی کشور است. با توجه به اینکه شرایط تحریم موجب 
کاه��ش صادرات نفتی و غیرنفتی ش��ده و درآمدهای 
کشور را بسیار محدود کرده است باید صرفه جویی قابل 
توجهی در هزینه های ارزی صورت گیرد. راهکار همتی 
رییس بانک مرکزی در زمینه ممنوعیت واردات کاالهای 
غیرضروری از جمله سیاست های مناسب کشور در این 

دوران است.
 � به  نظر جنابعالی ممنوعیت واردات با هدف 
کاهش درآمدهای ارزی که به کاهش سهم ایران 
از تجارت جهانی منجر می شود به حذف ایران از 

جامعه جهانی منتج نمی شود؟
حذف ایران از جامعه جهانی خواسته آمریکا و سایر 
دشمنان کشور است، اما ایران برای مقابله با این خواست 
مقابله می کند و کاهش واردات اضافی به معنی حذف از 
بازار تجارت دنیا نیست. ایران با 15 کشور همسایه بوده و 
با بسیاری از کشورهای همسایه خود همچون افغانستان 
و پاکستان قرابت فرهنگی دارد و این قرابت غیرقابل انکار 
اس��ت. هیچ دولتی نمی تواند روابط ایران با کشورهای 
همسایه را قطع کند و در بدترین شرایط حتی اگر کشور 
به این کشورها نیز صادرات داشته باشد حجم صادرات 
به 20 میلیارد دالر خواهد رسید. همچنین ایران برای 
برون رفت از شرایط گذار موجود راه حل های متعددی دارد 

و در شرایط استیصال قرار ندارد.

بررسی روند توسعه اقتصادی پس از انقالب در گفت و گوی »جهان صنعت« با مشاور رییس جمهور

عصر تحول صنعتی 

صنع��ت تایر یکی از صنایع قدیمی در کش��ور به 
شمار می رود که با وجود عدم توجه کافی به آن در 
سال های گذشته در حال حاضر و در شرایط تحریم 
قادر به تامین 85 درصد نیاز بازار کشور است. البته 
این صنعت مهجورواقع ش��ده و همواره با مشکالت 
متعددی روبه رو بوده که س��دی بر مس��یر توس��عه 
آن به ش��مار می رود. افزایش تحریم با دشوار کردن 
شرایط واردات مواد اولیه این صنعت را با چالش های 
جدیدی روبه رو کرده و در کنار آن باالتر بودن سود 
واردات نس��بت به تولید داخل سبب شده افرادی به 
دنبال تخریب بازار و گرفتن مجوز کاهش تعرفه های 
واردات باشند. محمدرضا گنجی رییس انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تایر و مدیرعامل گروه صنعتی رازی در 
خصوص چالش های این صنعت به »جهان صنعت« 
گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات تایر 
سبب استقبال عده ای سودجو از این بازار شده و توان 
رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است. به گفته 
مدیرعامل گروه صنعتی رازی، در چنین ش��رایطی 
حمایت از تولیدکننده و تامین مواد اولیه مورد نیاز، 
عالوه بر تامین نیاز بازار، زمینه افزایش اشتغال و رونق 

تولید داخل را فراهم خواهد کرد.
 � میزان تولید تایر توسط تولیدکنندگان داخلی 

پاسخگوی چه سهمی از نیاز بازار کشور است؟
در حال حاضر 9 کارخانه تایرس��ازی در کش��ور 
مشغول فعالیت هستند که در مجموع میزان تولید 
این واحدها در زمینه تایرس��واری کفاف 85 درصد 

نیاز بازار را می دهد و تنها در زمینه انواع خاصی از 
انواع تایر س��واری نیاز به واردات وجود دارد. اما در 
زمینه تایر وسایل نقلیه سنگین میزان تولید داخل 
تنها کفاف 60 درصد بازار مصرف را می دهد. بنابراین 
انجم��ن تولیدکنندگان تایر برای تامین مابقی نیاز 
کش��ور، نوع و میزان تایر را به دولت اعالم کرده تا 
دست اندرکاران نسبت به واردات قانونی و به موقع  

این محصوالت اقدام کنند.
مهم ترین چالش های پیلش روی واحدهای  � 

تایرساز کشور چیست؟
بخش��ی از مواد اولیه صنعت تایر کش��ور باید از 
طریق واردات تامین ش��ود که در شرایط تحریمی 
و مش��کالت نق��ل و انتقال ارز تامین ای��ن مواد با 
دشواری های خاص خود روبه رو است اما به هر طریق 
تولیدکنندگان تایر کش��ور با دور زدن شدیدترین 
تحریم ها اقدام به واردات مواد اولیه کرده و تا به حال 
نیز توانس��ته اند مطابق با میزان تامین مواد اولیه با 
80 تا 85 درصد ظرفیت خود محصول تولید کنند. 
میزان تولیدات تایر کشور به خوبی پاسخگوی تامین 
بازار الس��تیک خودروهای سواری کشور است، هر 
چند که در این میان برخی به دنبال تخریب بازار به 

منظور ایجاد زمینه واردات و سودجویی هستند.
از دیگر مش��کالت این صنعت عدم نوسازی آن 
در چند دهه گذش��ته اس��ت که یکی از مهم ترین 

علل این امر به عدم تامین سرمایه گذاری مورد نیاز 
مربوط می شود. متاسفانه در 10 سال گذشته هیچ 
یک از واحدهای تایرس��ازی کشور فرصت استفاده 
از تس��هیالت ارزی را نداش��ته اند و حتی طرح های 
توس��عه ای صنایع تایر که مربوط به س��ازمان های 
توانمند کش��ور بودند نیز هیچ گاه اجرایی نشد. در 
حال��ی که اگر چنین توس��عه ای در زمان درس��ت 
ص��ورت می گرف��ت در حال حاضر ای��ن صنعت از 
پتانس��یل صادرات و ارزآوری قاب��ل توجهی برای 

کشور برخوردار بود.
 چرا با وجود اعالم 60 � درصدی امکان تولید 
تایرهای ماشین های سنگین در کشور در حال 
حاضر بلازار این محصول بلا  تایرهای خارجی 

اشباع است؟
با وج��ود اعالم دقیق انجم��ن تایر در خصوص 
میزان نیاز بازار به واردات  تایر خودروهای سنگین، 
ام��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد 
حاش��یه امن در بازار اق��دام به صدور مجوز واردات 
بیش از نیاز اعالم شده کرد. چنین اتفاقی در کنار 
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات این تایرها 
س��بب ش��د عده ای به منظور بهره برداری از سود 
دریاف��ت ارز 4200 تومانی اق��دام به واردات بدون 
توجه به کش��ش بازار این محصول کنند به گونه ای 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در برخی از ان��واع تایر برای 
چند سال الستیک به کش��ور وارد شده به گونه ای 
که تولیدکننده داخلی برای جبران زیان ناش��ی از 
اشباع بازار مجبور به کاهش 50 درصدی تولید تایر 

سنگین شد.
 � قیمت تایر خودروهای سلنگین وارداتی و 

تولید داخل چه تفاوتی دارد؟
در ح��ال حاضر تولیدکننده داخل��ی تنها برای 
تامین م��واد اولیه ای که به طور مس��تقیم اقدام به 
واردات می کن��د ارز 4200 دریاف��ت می کن��د که 
ای��ن ب��ه منزله دریاف��ت این ارز ب��رای 29 درصد 
قیمت تمام شده است و باید مابقی مواد اولیه را از 
تولیدکنندگان داخلی که قیمت محصوالت خود را 
مطابق با قیمت نرخ ارز آزاد و تورم تعیین می کنند 
خری��داری کند در حالی که واردکننده تایر مطابق 
با کل قیمت تمام شده الستیک ارز 4200 دریافت 
کرده و از پرداخت تعرفه نیز معاف ش��ده و همین 
امر سبب شده قیمت تولید داخل از قیمت واردات 

بیشتر شود و تولیدکننده داخلی از قیمت تمام شده 
باالتری برخوردار بوده و امکان رقابت با واردکننده  

را نداشته باشد و بازار را از دست بدهد.
تولیدکنندگان تایر کشور بر چه اساسی اقدام  � 

به قیمت گذاری محصوالت خود می کنند؟
از آنجا که تولیدکنندگان تایر کشور برای خرید 
بخشی از مواد ارز 4200 تومانی دریافت می کنند، 
قیمت گ��ذاری محصوالت آنه��ا نیز با نظارت کامل 
س��ازمان حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد. 
س��ازمان دفاع از حقوق مصرف کننده برای تعدیل 
قیم��ت نهایی س��ود تولیدکننده را ب��ه 12 درصد 

کاهش داده است. 
در واقع تولیدکننده که با مش��کالت فراوانی در 
مس��یر تولید و فروش مواجه است در نهایت بعد از 
حدود هشت ماه به پول و سود 12 درصدی می رسد، 
در حال��ی که واردکنندگان ف��ارغ از منافعی که از 
حواشی واردات به دست می آورند سود حداقل 20 
درصدی دارند و باز هم مدعی هس��تند که واردات 

تایر سواری با تعرفه سودی ندارد.

در زمینه عرضه تایر به بازار نیز تولیدکننده موظف 
اس��ت محصول خود را از طریق نمایندگان رسمی 
و مطاب��ق آمار وارد بازار کند تا از هر گونه احتمال 
احتکار و دستکاری در بازار به منظور افزایش قیمت 

جلوگیری شود.
 � بلا نزدیک شلدن به روزهای پایانی سلال، 
تولیدکنندگان تایر کشور مشکلی در تامین نیاز 

بازار ندارند؟
با نزدیک شدن به تعطیالت نوروز و افزایش سفر 
تا حدی بازار ش��اهد افزای��ش تقاضا برای تایرهای 
خودروهای س��واری و اتوبوسی خواهد بود. در این 
میان عده ای س��ودجو بنا دارند با افزایش فش��ار به 
دولت زمینه سهولت در واردات را به وجود آورند در 
حالی که واقعیت آن است که میزان تولید الستیک 
کشور مطابق با مصرف داخل حتی در ماه های پایانی 
سال و اوج تقاضاست. بنابراین تمرکز بر تامین مواد 
اولیه تولیدکننده داخلی عالوه بر تامین نیاز الستیک 
بازار داخل، زمینه رونق تولید و اشتغالزایی در کشور 

را فراهم می کند.

مدیرعامل گروه صنعتی رازی از تامین نیاز بازار الستیک خودروهای سواری خبر داد

تولید با ظرفیت 85 درصدی

صنعت

ویژه دهه فجر
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»جهان صنعت«- بررسی عملکرد شرکت 
ملی صنایع مس ایران در شش ماهه 98 نشان 
می دهد که این شرکت توانسته با کسب درآمد 
10 هزار میلیارد تومانی طی شش ماه ابتدای 
سال جاری، ضمن شکست رکورد فروش خود، 
به اندازه 12 ماه س��ال گذش��ته فروش داشته 
باش��د. در واقع برای اولین بار در تاریخ صنعت 
مس کش��ور، فروش محصول ش��رکت مس از 

میزان تولید پیشی گرفته است.
در واقع شرکت ملی مس که از  12 تیر ماه 
1351 تحت عنوان شرکت سهامي معادن مس 
سرچشمه کرمان، تشکیل شد در سال 1355 به 
شرکت ملي صنایع مس ایران که دربر گیرنده 
کلیه فعالیت هاي معادن مس کشور است تغییر 
نام داد تا در زمینه  اس��تخراج و بهره برداري از 
معادن مس، تولید محصوالت پرعیار س��نگ 
معدن و محصوالت مس��ي نظیر کاتد، اسلب، 
بیلت و مفتول هشت میلیمتري، معادن مس 
سرچش��مه و میدوك در کرمان و معدن مس 
سونگون در آذربایجان شرقي فعالیت کند. این 
شرکت در س��ال مالی 139۴ بالغ بر سه هزار 
میلیارد تومان درآمد کس��ب ک��رد و در رتبه 
۴0 از فهرس��ت 100 شرکت برتر ایران بر پایه 
میزان درآمد ساالنه قرار گرفت. در سال جاری 
موفق ش��د در بحث افزایش س��رمایه عملکرد 
قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس سهام 
مس از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی 92 
درصدی داشته است. نکته جالب توجه اینکه 
س��هام مس طی 13 سال گذشته یعنی از بدو 
پذیرش در بورس تاکنون جزو سهم های بنیادی 

و پربازده بوده است.
 این شرکت که  سه معدن مس یعنی مس 
سرچشمه رفس��نجان، میدوك استان کرمان 
و س��ونگون در اس��تان آذربایجان شرقی را در 
اختیار دارد توانس��ته باالترین س��طح الزامات 
زیست محیطی در توسعه س��ونگون را نیز در 

دستور کار قرار دهد.
به دنبال تمام افتخاراتی که شرکت ملی مس 
از اوایل سال جاری تاکنون به دست آورده است، 
در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی، از 
دکتر اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت 
مل��ی صنایع مس ایران به عنوان مدیر جهادی 
کشور تقدیر به عمل آمد. همچنین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در رابطه با عملکرد این شرکت 
در س��ال جاری اظهار کرد: در سال 98 نه تنها 
تحریم ها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده، اما در 
تولیدات مختلف شرایط مطلوبی داریم چراکه 
امسال شرکت مس در تولید مس، رکورد خواهد 
زد که در طول تاریخ مس بی نظیر است؛ ضمن 
اینکه شرکت مس در سال آینده، رکورد تولید 

امسال را نیز خواهد شکست.
شرایط شرکت ملی مس مناسب است � 

رض��ا رحمانی اظهار کرد:  ش��رایط تحریم 
نه تنها مانع تولید نش��ده بلکه حوزه صنعت و 
معدن به ویژه ش��رکت ملی صنایع مس ایران 
ب��ا نگاه خاص به بومی س��ازی که از مهم ترین 
اولویت ه��ای رونق تولید اس��ت موفق به ثبت 
رکورده��ای خوب تولیدی، فروش و توس��عه 

شده اند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
تولید مس در سال جاری در طول تاریخ مس 
بی نظیر اس��ت،  گفت: در هشت  ماهه امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، مس 13 

درصد افزایش تولید داشته است.
وی با بیان اینکه وضعیت تولید کشور مصداق 
»ما می توانیم اس��ت« و رزمنده های این حوزه 
ثابت کرده اند که »ما می توانیم«، افزود:  نه تنها 
در س��ونگون بلکه در تمام نقاط کشور شاهد 
افتتاح طرح های مختلف بودیم از جمله افتتاح 
کارخانه اسید سولفوریک مس با 1600 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری.
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا بیان 
اینکه این س��رمایه گذاری باید ۴0سال پیش 
اتفاق می افتاد، گفت: امروز مبنای ما مس��ائل 
زیس��ت محیطی، ایمنی و انسانی است و اجازه 
نمی دهیم صنعتی، آلودگی ایجاد کند بنابراین 
در فراخوان مس سونگون نوشتیم پیمانکاران 
بای��د مبانی زیس��ت محیطی را رعایت کنند و 
روشی را می پسندیم که با مبانی زیست محیطی 

مطابق باشد.
رحمانی افزود: در س��ونگون نی��ز کارخانه 
اسیدسولفوریک ساخته خواهد شد یعنی باید 
در کنار کارخانه ذوب، کارخانه اسیدسولفوریک 

هم وجود داشته باشد.
اجرای 17 � پروژه ش�رکت ملی مس در 

منطقه سونگون
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت با اش��اره 
به اج��رای 17 پروژه ش��رکت مل��ی مس در 
منطقه س��ونگون و با حدود یک میلیارد یورو 
س��رمایه گذاری گفت: در تالش هستیم سایر 
استان های همجوار هم فعال شوند، ضمن اینکه 
اکتشافات نیز شروع شده و کارخانه آهک اهر تا 

آخر سال افتتاح خواهد شد.
رحمانی افزود: در مس سونگون نیز بخشی 
از ذوب آماده ش��ده و بخشی در حال ساخت 

است، ضمن اینکه تا اواخر سال آینده، لیچینگ 
به بهره برداری می رسد یعنی سال آینده، اولین 
کاتد مس در این منطقه تولید خواهد ش��د و 
ذوب مس نیز تا چهار سال آینده به بهره برداری 
خواهد رس��ید. وی ادامه داد: غیر از طرح هایی 
که اعالم کردیم ازجمله فاز سه تلغیظ، پاالیش، 
لیچینگ، ذوب و پروژه های جانبی، حتما باید 

فاز جدید تغلیظ را نیز اجرا کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ایجاد 
شهرك تخصصی مس برای شکل گیری صنایع 
پایین دستی، صنایع جانبی و حتی حمل و نقل 
تصریح کرد: انتقال حس��اب های شرکت ها به 
استان ها و تامین کاالهای مورد نیاز از شهرهایی 
که کارخانجات معدنی و صنعتی در آنها مستقر 
اس��ت، ازجمله موضوعاتی است که به  صورت 
جدی ابالغ کرده ایم و مجتمع ها موظفند آنها 
را اجرا کنند، ضمن اینکه بخشی از آنها در قانون 

برنامه ششم هم آمده است.
رحمانی افزود: به طور مثال اگر امکان تهیه 
کاالیی در ورزقان وجود داش��ت، باید از همین 
محل و اگر نبود، از شهرهای اطراف تهیه شود 
تا مردم مناطق راه اندازی این کارخانجات را در 

زندگی خود احساس کنند.
کمک ه�ای ش�رکت م�س در ح�وزه  � 

فعالیت های اجتماعی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمک های 
شرکت مس در حوزه فعالیت های اجتماعی نیز 
اش��اره کرد و گفت: هیات مدیره مس هر سال 
تصویب می کند که این ش��رکت به حوزه های 
مختلف از ورزش تا افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و اجرای زیرس��اخت ها و ساخت جاده ها 
کمک کند، ضمن اینکه 15 درصد حقوق دولتی 
شرکت ها باید در مناطق معدنی هزینه شود که 
امس��ال در این زمینه برای اولین بار در بودجه 
ردیف گرفته ایم، ارقام اصالح شده و تخصیص 

پیدا می کند.
رحمانی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی، 
یکی از محورهای اکتش��افی اس��ت، گفت: در 
زمینه اکتش��اف، کار بزرگی ش��روع شده که 
بخشی از مسوولیت آن بر عهده شرکت مس و 

بخشی بر عهده ایمیدرو است.
وی افزود: در این منطقه معادن خوبی داریم 
که تاکنون اکتشاف نشده، اما امسال در دستور 
کار قرار دارد و ش��رکت مس هم باید این مهم 

را جدی بگیرد.
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت ادامه داد: 
همچنین یکی از برنامه های 3۴ گانه امس��ال، 
فعال س��ازی معادن کوچک است بنابراین هر 
کس که می تواند در این زمینه سرمایه گذاری 

کند، باید ورود کند.
رحمان��ی با بیان اینک��ه از خوی تا اردبیل، 
ذخایر متعددی از مس و کانی های مس، آهن و 
سایر مواد معدنی وجود دارد، گفت: هر کس در 
این زمینه سرمایه گذاری کند، شرکت مس مواد 
معدن��ی را به قیمت روز و با قرارداد بلندمدِت 

تضمینی خریداری خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
قرار اس��ت 10 میلیارد دالر از واردات کاالها را 
در داخل بس��ازیم، از شرکت ملی مس که این 
موضوع را جدی گرفته اس��ت، تش��کر کرد و 
گفت: شرکت ملی مس در زمینه قطعات مورد 
نیاز، نمایشگاه گذاشت و قطعه سازان را دعوت 
کرد که از 5000 قطعه مصرفی، 1090 قطعه 
واردات��ی بود. رحمانی اف��زود: پس از آن 330 
قطعه در داخل ساخته شد و بقیه هم در حال 

ساخت است.

تاکید ش�رکت م�س ب�رای  ارتباط با  � 
دانشگاه ها

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت همچنین 
ضمن تقدیر از مدیران ش��رکت ملی مس که 
ارتباط با دانش��گاه را ج��دی گرفته اند، گفت: 
ش��رکت مس در زمینه تنظیم بازار هم خوب 

کمک کرده است.
رحمانی در همین رابطه تاکید کرد: از تمام 
شرکت ها انتظار داریم قیمت ها را افزایش ندهند 
و به هیچ وجه هم اجازه نمی دهیم شرکت های 

دولتی افزایش نرخ داشته باشند.
رحمانی افزود: صادرات مس در سال گذشته 
مطلوب بوده و امس��ال ه��م همین روند ادامه 
داش��ته، مازاد مصرف داخل��ی را صادر کرده و 

بازگشت ارز هم مطلوب بوده است.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت همچنین از 
مهندس سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی 

صنایع مس ایران و همکارانش تقدیر کرد.
ف�روش محصول مس از می�زان تولید  � 

پیشی گرفت
 نگاهی به فعالیت های شرکت ملی مس در 
سال جاری نشان می دهد برای اولین بار در تاریخ 
صنعت مس کشور، فروش محصول شرکت مس 
از میزان تولید پیشی گرفته است. دکتر اردشیر 
س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

مس ایران با بیان این مطلب گفت:  ش��رکت 
مس وضعیت مناسبی از لحاظ تولید و فروش 
محصول دارد. این در حالی است که بازار جهانی 

نیز استقبال خوبی برای خرید مس دارد.
وی با تاکید بر اینکه تالش شرکت ملی مس 
استفاده از فرصت پیش آمده در بازار جهانی و 
پاسخ به نیاز بازار است، گفت: زیرساخت های 
الزم ب��رای افزایش تولید در خاتون آباد فراهم 
شده و باید تالش شود تا هر چه سریع تر فرآیند 
تولید در این کارخانه آغاز شود و محصول را به 

بازار عرضه کنیم.
مدیرعامل شرکت مس گفت: بدون همدلی 
پرس��نل و مدی��ران به این موفقیت ها دس��ت 

نمی یافتیم و رمز موفقیت شرکت ملی صنایع 
مس ایران در تداوم این همدلی است.

4500 � میلیارد تومان سرمایه گذاری  در 
دهه فجر 

براس��اس آنچه تاکنون اعالم ش��ده است، 
تا پایان امس��ال ظرفیت تولی��د مس به ۴00 
ه��زار ت��ن ارتقا پی��دا خواهد ک��رد که 280 
ه��زار تن در مجتمع مس سرچش��مه و 120 
هزار ت��ن در خاتون آباد خواهد بود. در همین 
خصوص مدیرعامل ش��رکت م��س گفت:  در 
دهه مبارك فجر به میزان ۴500 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در قالب 150 میلیون یورو برای 
افزایش ظرفی��ت ذوب مس به 120 هزار تن، 
110 میلی��ون یورو س��رمایه گذاری در بخش 
اسیدس��ولفوریک، ۴0 میلیون یورو در بخش 
اکسیژن و 10 میلیون یورو هم در بخش انبار 
ذخیره کنسانتره در منطقه خاتون آباد افتتاح 

خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه تاثیرات 
عملکرد خوب تولید و فروش ش��رکت مس با 
وجود کاهش جهانی قیمت مس در بازار سرمایه 
نمود پیدا کرده و منجر به اقبال سهامداران به 
سهام شرکت مس در بورس شده است، گفت: 
امیدواریم با برنامه های توسعه ای، گردش مالی 
مس را ارتقای جدی دهیم. مدیرعامل شرکت 

مس با بیان اینکه امروز بحث جنگ اقتصادی را 
داریم و در جبهه اقتصاد مقاومتی هستیم اظهار 
کرد: همه موظفیم فضای مناسب تولید را ایجاد 
کنیم و در این راس��تا قدم های موثری برداریم 
که به اقتصاد ملی و استان و اقتصاد مس کمک 
کنیم بنابراین اولین بحث، رعایت آرامش و نظم 
است. هر مجموعه ای که آرامش نداشته باشد 

امکان موفقیت آن به شدت کاهش می یابد.
بازدهی 92 � درصدی سهام مس 

اردشیر سعدمحمدی با اشاره به اینکه افزایش 
س��رمایه شرکت مس از محل سود انباشته در 
مجم��ع  عمومی عادی در تیرماه س��ال جاری 
مصوب ش��د گفت: پس از اخذ مجوزهای الزم 

از هیات مدیره، سازمان بورس و مراجع قانونی 
پیشنهاد افزایش 30 درصدی سرمایه از محل 
سود انباشته تصویب شد.  وی افزود: به  منظور 
عملیاتی کردن افزایش 23۴0 میلیارد تومانی 
سرمایه، در 29 دی ماه مجمع عمومی فوق العاده 
با حضور سهامداران شرکت مس برگزار خواهد 
شد تا به طور رسمی سرمایه شرکت ملی صنایع 
م��س ایران از مبل��غ 7800 میلیارد تومان به 

101۴0 میلیارد تومان برسد.
س��عدمحمدی تصریح کرد: ای��ن افزایش 
سرمایه با هدف تامین بخشی از منابع مالی مورد 
نیاز جهت تکمیل طرح های توس��عه در دست 

اجرای شرکت به کار گرفته خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت مس ب��ا تاکید بر اینکه  
صنعت مس ج��زو صنایع پربازده محس��وب 
می ش��ود و سرمایه گذاری در طرح های توسعه 
موجب سودآوری و ارزآوری برای کشور خواهد 
شد، گفت: هم اکنون شرکت مس آماده افتتاح 
و بهره برداری از بیش از 3500 میلیارد تومان 
طرح توس��عه ای اعم از طرح افزایش ظرفیت 
ذوب خاتون آب��اد از 80 هزار تن به 120 هزار 
ت��ن، کارخان��ه اسیدس��ولفوریک خاتون آباد، 
کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره تا پایان سال 

جاری است.
وی با اشاره به اینکه محور توسعه در شرکت 
مس بر پایه افزایش ظرفیت تولید کنس��انتره 
مس تعریف و طراحی ش��ده است، تاکید کرد: 
عالوه بر این، طرح  توس��عه معدن مس درآلو، 
کارخانه تغلیظ دره زار و فاز سه تغلیظ سونگون 
با س��رعت در حال اجرایی شدن هستند که با 
بهره برداری از آنها ظرفیت کنس��انتره شرکت 

مس افزایش خوبی خواهد یافت.
سعدمحمدی با بیان اینکه سهام مس طی 
13 سال گذشته یعنی از بدو پذیرش در بورس 
تاکنون جزو س��هام های بنیادی و پربازده بوده 
اس��ت، اظهار داشت: در س��ال جاری و تا 22 
دی م��اه، فملی بازده��ی 92 درصدی نصیب 

سهامدارانش کرده است.
افزای�ش س�رمایه، ضام�ن توس�عه و  � 

پویایی 
 خوشبختانه شرکت مس، بحث طرح های 
توسعه را جدی گرفته و در همین راستا بحث 
افزایش سرمایه را در دستور کار خودش قرار 

داده است. 
 در همی��ن خص��وص مع��اون توس��عه و 
اکتشافات ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 
بیان اینکه یکی از بهترین روش های افزایش 
ثروت س��هامداران، افزای��ش ظرفیت تولید و 
انجام طرح های توسعه در شرکت هاست، گفت: 
برای انجام طرح های توسعه، بحث تامین مالی 
از کلیدی ترین و مهم ترین موضوعات اس��ت؛ 
طرح های توسعه صنعت هم، همه پارامترهای 
الزم برای انجام را داراس��ت و تمام ش��رایط 
فنی را داریم یعنی ذخایر معدنی این صنعت 

س��ودآور را داریم و تقاضا برای مس، بیش از 
عرضه است.»بهروز رحمتی« ادامه داد: از سوی 
دیگر، با توجه با ش��رایط فعلی که تامین مالی 
خارجی به علت تحریم های بین المللی بسیار 
س��خت اس��ت و امکان تامین مالی پروژه های 
بزرگ مس از منابع داخلی مثل بانک ها با نرخ 
باالی سود بانکی دشوار است و مقرون به صرفه 
نیست، بنابراین بهترین و سهل الوصول ترین و 
کم هزینه ترین راه تامین مالی، افزایش سرمایه 
اس��ت یعنی از محل منابع سودی که در خود 
شرکت ایجاد می شود، این سود به جای آن که 
تقسیم شود، برای افزایش سرمایه به کار گرفته 
شود.معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس با 

تاکید بر اینکه وظیفه هر شرکت و مدیران ارشد 
هر شرکتی، حفظ و صیانت از دارایی سهامداران 
و افزای��ش برکت و بازدهی برای س��هامداران 
است، افزود: یکی از بهترین روش های افزایش 
ثروت س��هامداران، افزای��ش ظرفیت تولید و 
انجام طرح های توس��عه در شرکت هاست و در 
تمام دنیا، شرکت هایی که طرح های توسعه را 
انج��ام نداده اند، در درازمدت محکوم به حذف 
از گردونه رقابت اقتص��اد جهانی خواهند بود 
بنابراین ش��رکتی که توسعه نداشته باشد پویا 
نیست.رحمتی با اشاره به اینکه اکنون شرایط 
س��رمایه گذاری پایدار در کشور چندان وجود 
ندارد و خیلی از سهامداران ممکن است به دلیل 
اطالعات کمی که دارند سراغ بازارهای دیگری 
بروند که مولد نیستند، گفت: بهتر است سودی 
که در پایان سال مالی نصیب سهامدار می شود، 
در قالب افزایش سرمایه صرف انجام طرح های 
توسعه مولد شود تا برای سال های طوالنی برای 
سهامداری که در صنعت مس سرمایه گذاری 
کرده، برکت و سودآوری ماندگار داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه مس، پتانس��یل 
بس��یار قوی اس��ت و هم اکنون تیم مدیریت 
ارش��دی که در شرکت مس��وولیت دارند، تیم 
توسعه محوری هستند که در نظر دارند توسعه 
صنعت مس را با شدت بیشتری انجام دهند که 
این مهم، نیازمند موافقت سهامداران محترم در 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت است و انتظار 
همراهی بیش��تر وجود دارد تا با انجام افزایش 
س��رمایه و ظرفیت تولید بتوانیم به سودآوری 

پایدار شرکت کمک کنیم.
شفاف سازی سیستم مالی � 

شرکت ملی مس همچنین برای شفاف سازی 
سیس��تم مالی، طی هفته های اخیر نرم افزاری 
را راه ان��دازی کرده اس��ت. در همین خصوص  
مدیرعامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران با 
اش��اره به اینکه در سیستم مالی سیستم های 
س��نتی مفهومی ندارد، خاطرنش��ان کرد: ما 
خوش��حالیم برای شفاف سازی سیستم مالی، 
پیش نرم افزاری راه اندازی کردیم و خوشبختانه 
پرسنل متخصص سرچشمه، سونگون و... برنامه 
داخلی را در این رابطه نوشته اند و امیدواریم در 
همه زمینه ها سیستم مالی به روز و اتوماتیک 
و یکپارچه ش��ود تا بتواند برای میزان فروش، 
قیمت تمام شده کنس��تانتره، صادرات، قیمت 
جهانی و ... اسناد مالی را به صورت آنالین ثبت 

و ضبط کند.
الزام�ات  رعای�ت باالتری�ن س�طح  � 

زیست محیطی
رعایت باالترین سطح الزامات زیست محیطی 
در توسعه سونگون نیز از دیگر اقداماتی بوده که 
در سال جاری توسط شرکت ملی صنایع مس 
انجام ش��ده است. بر همین اساس  مدیرعامل 
شرکت مس اظهار کرد: مسائل زیست محیطی 
براس��اس آخرین تکنیک ه��ای روز و فنی در 

مجتمع مس سونگون انجام می شود.
وی با اشاره به عملیاتی شدن فاز سوم مس 
سونگون و آغاز عملیات تکمیل چرخه تولید در 
مجتمع سونگون گفت: امیدواریم با بهره برداری 
از این طرح ها ظرف چهار س��ال آینده، شاهد 

رشد اقتصاد مردم در منطقه باشیم.
 به گفته اردشیر سعدمحمدی توسعه معدن 
مس سونگون بر پایه در اختیار گرفتن 20درصد از 
بازار صادراتی مس کشور های همسایه برنامه ریزی 
شده است که در فاز اول با تکمیل چرخه تولید و 
تولید 100 هزار تن محصول نهایی این هدف را 

در چند سال آینده محقق خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با 
بیان اینکه تا پنج سال آینده 2/5 میلیون تن به 
بازار تقاضای مس دنیا اضافه می شود، اعالم کرد: 
بر مبنای این تقاضا، شرکت مس برنامه ریزی 
کرده است تا با انجام طرح های توسعه قسمتی 
از این تقاضای جهانی را پوشش و ظرفیت تولید 

را به 500 هزار تن در سال افزایش دهد.
وی با بیان اینکه به رغم تحریم ها، تقاضای 
بازار مس دنیا برای محصوالت شرکت مس به 
دلیل کیفیت باال زیاد است، اظهار داشت: عیار 
مس جهان��ی در بهترین حالت 99/99 درصد 
اس��ت در صورتی  که ما در ایران توانایی تولید 
عی��ار 99/999 درصد را داریم و این افتخاری 
ب��رای صنعت و صنعتگران کش��ور اس��ت که 
توانسته ایم این فضا را به یک شرایط اقتصادی 

و سودآور در منطقه تبدیل کنیم.
سعدمحمدی ادامه داد: برای تحقق این هدف 
و افزایش تولید نیاز به گسترش اکتشافات در 
استان داریم که در این زمینه نیازمند کمک و 
همراهی مسووالن هستیم تا با رعایت باالترین 
الزامات زیس��ت محیطی مناطق اکتش��افی را 

گسترش دهیم.
مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: تاکنون و بر 
پایه اکتشافات انجام شده ذخایر خوبی اکتشاف 
شده است که در نتیجه این اکتشافات بالغ بر 
نیم قرن به عم��ر معدن کاری مس در منطقه 
اضافه ش��ده اس��ت و امیدواریم با اکتش��افات 
آین��ده عمر معادن مس افزایش چش��مگیری 

داشته باشد.

نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 98

ثبت رکوردهای بی نظیر در تولید

ویژه دهه فجر
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»گروه صنعت« - با وجودی که صنعت فوالد ازجمله اولین صنایع 
کشور بود که با افزایش مجدد تحریم ها در لیست قرار گرفت، اما مطابق 
با آمار منتشرشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی 
بخش های زنجیره فوالد از معدن تا محصول در سال جاری عملکرد 
بسیار مناسبی در زمینه تولید و صادرات داشته اند به گونه ای که در 
حال حاضر این صنعت به یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
بدل شده که تاثیر قابل توجهی در ارزآوری به خصوص در دوران شدت 
گرفتن تحریم های نفتی می تواند ایفا کند. باالتر بودن رشد صنعت 
فوالد ایران نسبت به دنیا حاکی از روند مثبتی است که این صنعت 
در س��ال های اخیر پی گرفته است. با این وجود برخی کارشناسان 
معتقدند سیاست های فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 
زنجیره تولید فوالد یکجانبه و تنها حمایت گر از بخش خاصی از زنجیره 
است و همین امر موجب عدم توازن در توسعه این صنعت شده که 
در بلندمدت آسیب زا خواهد بود. این تحلیلگران به خصوص منتقد 
عملک��رد وزارت صنعت، معدن و تجارت  درخصوص بخش ابتدایی 
زنجیره یعنی معدن بوده و معتقدند سیاست های اخذ شده در زمینه 
زنجیره فوالد باعث خروج سرمایه گذاران از حوزه معدن شده که در 
میان مدت و بلندمدت آینده بخش میانی زنجیره یعنی بخش ذوب را 

نیز به مخاطره خواهد انداخت.
رشدی غیرمتوازن � 

در حالی که براساس اعالم سازمان جهانی فوالد رشد این صنعت 
در 9 ماه��ه س��ال 2019 میالدی 3/9 درصد ب��وده، این صنعت در 
ایران رش��د 6 درصدی داشته است. در واقع در 9 ماهه سال 2019 
میالدی 64 کش��ور فوالدساز  دنیا برابر یک میلیارد و 391 میلیون 
و 227 ه��زار تن فوالد خ��ام تولید کرده اند که چین با 54 درصد از 
ای��ن میزان تولی��د در رتبه اول تولیدکنندگان فوالد دنیا قرار دارد و 
کشورهای هند )6 درصد(، ژاپن )5/4 درصد(، ایاالت متحده آمریکا 
)4/7 درصد( و کره جنوبی )3/9( در رده های بعدی تولید فوالد دنیا 
قرار دارند. همچنین ایران نیز در این زمان با تولید 19 میلیون و 318 
ه��زار تن فوالد خام 1/4 درصد از تولید جهانی فوالد دنیا را به خود 
اختصاص داده و در زمره 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد دنیا قرار 
گرفته است. البته در سند چشم انداز توسعه کشور اهداف توسعه ای 
قابل توجهی برای این صنعت در نظر گرفته شده که می تواند جایگاه 
این صنعت را بهبود بخش��د.مطابق با سند چشم انداز توسعه کشور 
باید ظرفیت تولید فوالد در س��ال 1404 به 55 میلیون تن برس��د. 
در همین راستا در سال های گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی 
برای ظرفیت سازی  در این صنعت صورت گرفته است به  گونه ای که 
در سال گذشته ظرفیت تولید فوالد کشور به 33/9 میلیون تن رسید 
و با به بهره برداری رسیدن طرح های در دست اجرا در این حوزه در 
سال جاری میزان ظرفیت ایجاد شده در حوزه فوالدسازی به حدود 
39 میلیون تن خواهد رسید. در حالی که آمار افزایش ظرفیت تولید 
در این بخش نمونه ای از آمار عملکردی مثبت در صنعت فوالد کشور 
به شمار می رود، اما زمانی این عملکرد مثبت واقعی تر و امیدوارکننده تر 

خواهد بود که ظرفیت احداث شده به تولید نیز منجر شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری پیش بینی تولید 
26 میلیون تن فوالد را در نظر گرفته بود که با توجه به روند تولید 
در 10 ماهه سال، این رقم محقق خواهد شد. در حالی که تولید این 
میزان فوالد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و حتی میزان تولید 
مطابق با پیش بینی صورت گرفته بوده است اما میزان تولید تفاوت 
قابل توجهی با ظرفیت سازی در این حوزه دارد. در واقع اگر ظرفیت 
احداث شده در این حوزه به تولید منجر نشود، سرمایه قابل توجهی 
بدون استفاده مانده و از سوی دیگر اهداف اشتغالزایی این صنعت نیز 

برآورده نشده است.
این تفاوت میان ظرفیت و تولید واقعی فوالد در کشور متاثر از دو 
عامل تامین ماده اولیه و بازار است. در واقع رشد صنعت فوالد کشور 
در قیمت های مختلف زنجیره متوازن نبوده و همین امر نیز سبب شده 
میزان تولید ماده اولیه مصرفی در بخش فوالدسازی مطابق با ظرفیت 
واحدهای فوالدساز کشور نباشد و بالطبع بخشی از ظرفیت فوالد به 

دلیل عدم تامین ماده اولیه متوقف شود.
البته برخی کارشناسان نیز معتقد هستند حتی اگر مطابق با ظرفیت 
اسمی امکان تولید فوالد در کشور وجود داشت نیز با توجه به وضعیت 
ب��ازار داخل و صادرات امکانی برای فروش این میزان از فوالد وجود 
نداشت، هر چند که تولیدکنندگان فوالد کشور می گویند عملکرد 
مناسب فوالدسازان کشور سبب شده در صورت تولید حتی با وجود 

تحریم امکان صادرات وجود داشته باشد.
حمایت طوالنی مدت، نتیجه عکس می دهد � 

کی��وان جعفری طهران��ی در خص��وص 
عملکرد بخش فوالد کش��ور در س��ال جاری 
به »جهان صنعت« گفت: از سال گذشته ایران 
در چهار مرحله مورد شدیدترین تحریم ها قرار 
گرفت و صنعت فوالد از اولین مرحله که در 15 
مرداد سال گذشته اجرایی شد در لیست این 
تحریم ها قرار داشت. همچنین در ادامه در تحریم 13 آبان سال گذشته 
و اردیبهش��ت و دی ماه سال جاری نیز صنعت فوالد مورد هدف بود 
به گونه ای که نام برخی از شرکت های فوالدساز و همچنین خصوصی 
که در حوزه تجارت بین المللی محصوالت فوالدی فعالیت داشتند، در 

مراحل مختلف تحریم در لیست قرار گرفت. اما با وجود تمام این تحریم ها 
صنعت فوالد کشور توانست عملکرد بسیار مناسبی در حوزه تولید و 

صادرات داشته باشد و به موفقیت برسد.
وی افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سال جاری 
حمایت مناسبی از بخش فوالد داشت. از جمله حمایت های صورت گرفته 
از بخش فوالد وضع عوارض 25 درصدی روی صادرات س��نگ آهن از 
مهر ماه سال جاری بود. با وضع این تعرفه دیگر صادرات سنگ آهن فاقد 
توجیه اقتصادی شد به گونه ای که در دو تا سه ماه بعد تنها تجاری که 
تعهد صادراتی داشتند اقدام به صادرات کردند که حتی متقبل زیان نیز 
شدند. در حال حاضر نیز صادرات سنگ آهن کشور به حداقل رسیده و 
تنها توسط تعداد معدودی از شرکت های خصوصی با منشأ سنگ آهن 

معادن دولتی انجام می شود.
جعفری  طهرانی گفت: اجرای چنین سیاست حمایتی الزم بود و 
زمینه رشد فوالدسازان را فراهم کرد اما تداوم اجرای این سیاست درست 
نیست. در تمامی دنیا مدت قابل پذیرش برای ارائه هر نوع سوبسیدی 
سه تا شش ماه است و ادامه آن نتیجه معکوسی را در پی خواهد داشت، 
بنابراین انتظار می رود از سال آینده تعرفه صادرات سنگ آهن بسته به 

عرف بازار بین المللی کاهش پیدا کند.
وی اف��زود: ادامه این ن��وع عوارض صادراتی، عاقبت صنعت فوالد 
کشور را مشابه صنعت خودرو خواهد کرد. تداوم حمایت همه جانبه از 
صنعت خودرو نه تنها زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت را فراهم 
نکرد بلکه سبب ش��د این صنعت وابسته بماند و حرفی برای رقابت 
نداشته باشد. حکایت ا دامه حمایت یکطرفه وزارت صمت از فوالدسازان 
مشابه گرفتن معلم خصوصی برای یک دانش آموز برای مدت طوالنی 

است. قطعا دانش آموزی که عادت کرده همواره یک معلم به صورت 
خصوصی به او تدریس کند دیگر توجه کافی برای یادگیری سر کالس 
درس را ندارد. جعفری طهرانی گفت: تنها راه بقای صنعت سنگ آهن 
و فوالد کشور و رفع کسری بالغ بر 30 میلیون تنی سنگ آهن در افق 
1404 در گرو جذب سرمایه گذاری بیشتر در حوزه اکتشاف، استخراج، 
فرآوری و همچنین آزادسازی قیمت گذاری و حتی صادرات است زیرا 
صادرات بخشی از محصول تولیدی سبب می شود با ارزآوری، این بخش 

از صنعت زودتر به خودکفایی برسد.
وی افزود: قیمت های فعلی سنگ آهن که 17-16 درصد شمش 
فوالد خوزستان برای کنسانتره و 24-23/5 درصد برای گندله به هیچ 
وجه جوابگوی سرمایه گذاری سرمایه گذاران در حوزه کنسانتره سازی و 
گندله سازی نیست و باعث فرار سرمایه می شود. بنابراین باید به فکر 

آزادسازی قیمت بود.
جعفری طهرانی افزود: برای آزاد س��ازی قیمت می توان سیاستی 
همچون سیاست دولت عمان در زمینه سوخت پیش گرفت. در این 
کش��ور سلطنت عمان که قیمت سوخت و حامل های انرژی اول هر 
ماه میالدی بسته به وضعیت کشور و بازار جهانی به روزرسانی و وضع 
می شود و همواره افزایشی نیست بلکه کاهشی هم هست. می توان در 
زمینه قیمت گذاری سنگ آهن، کنسانتره و گندله نیز سیاست مشابهی را 
دنبال کرد و براساس قیمت جهانی و تنها درصدی پایین تر از قیمت های 
جهانی به فروش رساند و هر ماه این قیمت ها به روزرسانی شود. اخذ 
چنین سیاستی رضایت هر دو بخش فوالدساز و معدن دار را درپی دارد. 
اخذ چنین سیاستی در قیمت گذاری باعث می شود که تولیدکنندگان 
داخلی نیازی به فروش صادراتی نداش��ته باش��ند و وضع عوارض 25 

درصدی روی صادرات نیز غیرضروری خواهد بود.
این کارشناس ارشد بازار فوالد در ادامه به تاثیر ادامه عوارض باالی 
صادرات سنگ آهن اشاره کرد و گفت: ادامه چنین عوارض باالیی موجب 
خروج سرمایه گذاران از بخش معدن می شود که این امر در بلندمدت به 

ضرر بخش فوالد نیز خواهد بود.
جعفری طهرانی همچنین به موفقیت فوالدسازان کشور در زمینه 
صادرات اشاره کرد و گفت: از اکتبر سال 2015 اروپا با وضع تعرفه باال 
روی محصوالت فوالدی پنج شرکت از چهار کشور ایران، برزیل، اوکراین 
و روسیه در عمل صادرات آنها به کشورهای اروپایی را متوقف کرد که این 
تعرفه برای ایران شامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان شد. در ادامه افزایش 
تحریم ها سبب شد تا در عمل صادرات فوالد ایران به اروپا سخت تر و 
حتی متوقف شود. بنابراین فوالدسازان کشور برای ادامه روند صادراتی 
به طور عمده به بازار جنوب شرقی آسیا رو آوردند و برای کسب سهم از 
این بازارها با رقبای قدرتمندی همچون چین، مالزی، تایلند و... به رقابت 

پرداختند و نتیجه بسیار مثبتی نیز داشتند.
این تحلیلگر بین المللی حوزه معدن و فوالد عنوان کرد: امیدوارم 
با حضور جناب آقای دکتر داریوش اس��ماعیلی در مس��ند معاونت 
معدنی وزارت صمت تصمیمات استراتژیک صفر و یک در این حوزه 
با بهره گیری از نظرات بخش خصوصی و تشکل ها به صورت اجماعی و 
ملی گرفته شود و نه فقط نظر یک صنف خاص مد نظر قرار گیرد تا در 
سال 1399 شاهد شکوفایی و خودکفایی هر چه بیشتر صنایع معدن 

و فوالد کشور باشیم.

عدم توازن، نتیجه سیاست های دستوری است � 
سجاد غرقی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 
در خص��وص عملک��رد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در زمینه زنجیره تولی��د فوالد به 
»جهان صنعت« گفت: اقدامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در زمینه معدن بیشتر جنبه 
تبلیغاتی داشته و واقعیت آن است که در این 
حوزه عقبگرد صورت گرفته است. در واقع سیاست های وزارتخانه در این 
سال با جهت گیری و به نفع بخش خاصی از زنجیره و شرکت های محدود 

موجب تضعیف هرچه بیشتر حوزه سنگ آهن شده است.
وی افزود: چند سالی است که افزایش فشار بر معدن داران سنگ آهن 
موجب کاهش تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این بخش شده و تامین 
مالی این بخش را با محدودیت روبه رو کرده است. این روال با افزایش 
عوارض صادراتی از 5 به 8 و 10 درصد و سپس افزایش عوارض به 25 
درصد و همچنین رشد بی حساب و کتاب مالیات و حقوق دولتی معادن 
و اتهام خام فروش��ی به فعاالن این حوزه به اوج خود رسید و عالوه بر 
اینکه موجب تضعیف معدنکاران شد، جذب سرمایه گذاری جدید به این 
حوزه را با وجود ظرفیت ها و فرصت های بسیار خوب بازار محدود کرد.

غرقی در خصوص وضعیت ظرفیت تولید سنگ آهن کشور برای 
تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد در سال 1404 گفت: برای رسیدن 
به این میزان تولید باید تولید س��نگ آهن کش��ور ب��ه 160 تا 180 
میلیون تن و میزان تولید کنسانتره به 90 تا 100 میلیون تن برسد. 
اما مداخالت غیرکارشناسی دولت در بازار  سبب ایجاد عدم توازن در 
زنجیره شده به گونه ای که در حال حاضر میزان ظرفیت ایجادشده در 
زمینه محصوالت پایین دست فوالد و تنها در بخش میلگرد حدود 200 
میلیون تن است.وی افزود: همچنین از هدف ایجاد 55 میلیون تن 
فوالد در سال 1404 حدود 65 درصد اجرایی شده، اما میزان ظرفیت 
ایجادشده در بخش سنگ آهن کمتر از 50 درصد است به گونه ای که 
در حال حاضر 80 میلیون س��نگ آهن در کشور تولید می شود. این 
عدم توازن در زنجیره ناشی از سیاست های نادرست دولت بوده و در 
سال های آتی به مراتب بیشتر اثرات سوء خود را نشان می دهد.غرقی 
در خصوص نحوه برخورد مسووالن در زمینه برطرف کردن نیاز بازار 
داخل به سنگ آهن گفت: زمانی که در زمینه کاالیی در کشور کسری 
وجود دارد انتظار می رود مسووالن با حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن 
این حوزه، زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به آن حوزه فراهم کنند تا 
پس از مدتی نیاز بازار با افزایش تولید برطرف شود. اما مسووالن وزارت 
صمت برای حمایت از چند شرکت خاص فوالدی کشور تصمیمات 
غیرکارشناسی گرفتند که به تضعیف تولیدکنندگان این حوزه و عدم 
تمایل به سرمایه گذاری در آن منجر شد.وی افزود: تصمیمات دولت در 
زمینه سنگ آهن زمینه را برای کسری بیشتر در سال 1404 رقم خواهد 
زد. با ادامه این روند باید انتظار واردات س��نگ آهن در این سال برای 
تامین نیاز داخل را داشت. در واقع سیاست های فعلی دولت ضدتولید 
و به نفع گروه های خاص و واردات است و در میان مدت و بلندمدت 

صنعت فوالد کشور به واردات مواد اولیه تبدیل خواهد شد.
غرقی در زمینه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 
اکتشاف گفت: واقعیت آن است که اقدامات دولت در زمینه اکتشاف 
نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته است. نه تنها دولت در 
این س��ال ها اقدام واقعی در زمینه اکتشاف و استخراج نکرده بلکه 
سیاست های متغیر، وضع قوانین متعدد روزانه، افزایش حقوق دولتی 
و برخورد نامناسب با معدنکار و خام فروش نامیدن فعاالن این حوزه 
به مثابه وطن فروش بودن، سبب شده بخش خصوصی نیز حاضر به 

سرمایه گذاری در این بخش نباشد.

»جهان صنعت« عملکرد زنجیره فوالد کشور در سال جاری را بررسی کرد

توسعه زیر تیغ حمایت های جانبدارانه

»جهان صنعت«- تغییرات مدیریتی در بزرگ ترین خودروساز 
کشور توانست تحریم ها را به فرصت تبدیل کند. شاخص های کلیدی 
و مهم ایران خودرو با تفکر جهادی مقیمی از روزهای ابتدایی شهریورماه 
امسال روند بهبود و صعودی را در پیش گرفته و همچنان تا ایجاد شرایط 
یکنواخت و باثبات در تولید و عرضه خودرو ادامه خواهد داشت. در کنار 
آن برنامه های توسعه محصول و طراحی و تولید محصوالت جدید نیز 

در دستور کار قرار دارد.
در مدت کوتاهی که از مدیریت فرشاد مقیمی، مدیر جوان و باانگیزه 
در مجموعه معظم ایران خودرو می گذرد، این امر به اثبات رسیده است 
که می توان با تکیه بر داشته ها و بدون نگاه به بیرون از مرزهای کشور، 

همچنان مسیر تعالی و توسعه را پیمود.
در این مقال بخش��ی از دستاوردها و اقدامات مقیمی مدیرعامل 

ایران خودرو از زمان انتصاب در این خودروسازی را مرور می کنیم.
مقیمی اقدامات اصالحی مهم و سازنده ای را در مسیر بهبود شرایط 
تامین و تولید خودرو و عرضه به بازار انجام داده است. یکپارچه سازی 
فرآیند تامین و ایجاد انسجام در فعالیت های توسعه ساخت داخل و 
تامین قطعات و مجموعه ها از جمله مهم ترین رویکردهای مدیریتی 

وی بوده است.
وی با تدوین نقشه راه در مدیریت شبکه تامین، بازگشت تامین و 
انسجام ساخت داخل در این حوزه را به عنوان هدف کوتاه مدت خود 
تعیین کرد و وضعیت فعلی تولید گواهی برای تحقق این هدف در 
ایران خودرو است. تدابیر مدیریت ارشد ایران خودرو سبب بهبود تولید 
در زنجیره ارزش خودرو شده و مسیر روشنی را بر صنعت خودرو کشور 

به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو گشوده است.
اقدامات حوزه تامین محصول � 

بازمعماری شبکه تامین و اجرای طرح رده بندی قطعه سازان هدف 
میان مدت و انسجام فعالیت های تحقیق، طراحی و توسعه خودرو و 
قطعات و مجموعه ها هدف بلندمدت ایران خودرو برای دستیابی به 

نقطه مطلوب در شبکه تامین قطعه است.
تعامل موثر و شفاف و شبکه تامین و طرح موضوع اتاق شیشه ای 
و خالی از ابهام در ارتباط با قطعه سازان، از رویکردهای مهم و اصلی 
ایران خودرو اس��ت. در همین پیوند برگزاری جلس��ات مشترک با 
انجمن های قطعه سازی و قطعه سازان در خصوص مسائل مختلف 
نظیر استراتژی، حوزه مالی و اقتصادی، توسعه ساخت داخل و... در 

دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر نیز الزامات پیاده سازی مدل ارتباطی با تامین کنندگان 
)SRM( در ش��رکت س��اپکو که به تازگی طراحی ش��ده، در حال 

اجراست.
راهبرد توسعه و تعمیق ساخت داخل مواد،  قطعات و مجموعه های 
تولیدی در ماه های اخیر با جدیت بسیار زیادی دنبال شده است. اجرای 
سیاست های وزارت صمت در برگزاری میزهای خودکفایی در کنار 
برنامه های داخلی ایران خودرو در تعمیق ساخت داخل و خودکفایی 
قطعات و همچنین همکاری با نهادهای توانمند مانند صنایع دفاعی 

در دستور کار قرار گرفته و دنبال می شود.
برنامه ریزی خودکفایی قطعات، مجموعه ها و مواد اولیه در سال های 
98 و 99 با پیش بینی کاهش ارزبری 244میلیون یورو برنامه ریزی 
شده و با تشکیل ستاد ساخت داخل جهت بررسی و پیگیری برنامه ها 
و اقدامات خودکفایی و رفع موانع و همچنین مشارکت در برگزاری 
میزهای خودکفایی وزارت صمت در تحقق اهداف گام برداشته می شود. 
در حال حاضر کاهش ارزبری قطعات و مواد اولیه داخلی سازی شده 
میزها و موارد خارج از میزها به میزان 49 میلیون یورو با تولید انبوه 
42 قطعه و هش��ت آیتم مواد اولیه محقق شده است. بخش اصلی 
دس��تاوردهای این بخش حاصل امضای میثاق نامه اتحاد و همدلی 
ایران خودرو با قطعه سازان برای تحقق برنامه تولید ایران خودرو بوده 

است. در همین راستا به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری 
در جمع کارآفرینان کشور، برگزاری نمایشگاه دائمی ارائه توانمندی ها 
و نیازهای زنجیره تامین ایران خودرو نیز در محل شرکت ساپکو نیز در 

حال برنامه ریزی و اجراست.
توسعه ساخت داخل قطعات محصول جدید � 

با آغاز تحریم های صنعت خودرو و قطع همکاری با شرکای خارجی، 
طراحی و تولید محصول جدید ایران خودرو برای مدتی به محاق رفت. 
در ماه های اخیر و در دوران مدیریت جدید ایران خودرو، داخلی سازی 
قطعات با فناوری باال در محصول جدید برنامه ریزی شده و از تمامی 
سازندگان معتبر و توانمند داخلی برای مشارکت در این طرح دعوت 

به عمل آمده است.
قطعات و مجموعه های خودروی جدید مشتمل بر 839 قطعه 
پروژه ای و مجموعه است که با  همکاری 150 سازنده روند خودکفایی 

آن آغاز شده و تا تولید انبوه محصول ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر بخشی از قطعات داخلی سازی شده و بخش دیگری 
نیز در دست توسعه و خودکفایی است. از مهم ترین عوامل انگیزشی 
میان قطعه سازان پرداخت مطالبات بوده است. مدیرعامل ایران خودرو 
ب��ا اجرای عدالت در میان زنجیره تامین و افزای��ش پرداخت از 30 
میلیارد در مهرماه به 80 میلیارد تومان در دی سبب رونق تولید در 
قطعه سازان و بازگشت به کار تعداد زیادی از نیروهای انسانی واحدهای 

قطعه ساز شده است.
شکست ركورد در تولید ایران خودرو � 

همت زنجیره تامین و تالش شبانه روزی کارگران خطوط تولید 
ایران خودرو در نهایت منجر به ایجاد رونق به خطوط تولید ایران خودرو 

و بازگشت این شرکت به روزهای اوج تولید شد.
در روزه��ای پایانی دی ماه رک��ورد تولید روزانه در گروه صنعتی 
ایران خودرو شکس��ت و در روز پایانی این ماه 2557 دس��تگاه انواع 
خودروی سواری و وانت تولید شد. در این ماه تولید نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 118 درصد افزایش یافت. در آذرماه نیز تولید تجاری 

و تحویل به بازار خودرو با ثبت عدد 51250 دستگاه شکست.
بررسی آمار تولید نشان می دهد تعداد تولید مکانیکی در ایران خودرو 

از عدد 950 در هفته دوم شهریورماه به 2500 دستگاه در دی ماه رسیده 
است. در همین حال میزان تجاری سازی و عرضه به بازار محصوالت 
نیز از 650 دستگاه در نیمه دوم شهریور به 2400 دستگاه در دی ماه 

دست یافته است.
همکاری با دانش بنیان ها � 

مدیرعامل جوان و پویای ایران خودرو از ابتدای ش��روع به کار در 
ایران خودرو رویکردی معطوف به جوان گرایی و توجه به دانشجویان و 
شرکت های دانش بنیان داشته است. »جتکو« یکی از مراکز تحقیقاتی 
ایران خودرو است که با حمایت مدیرعامل در آبان ماه سال 98 به عنوان 
شرکتی دانش بنیان به ثبت رسیده است. این مرکز که نزدیک به 170 
نیروی متخصص و نخبه دانشگاهی و صنعتی را در خود جای داده، 
پروژه های توسعه ای دانش بنیان را به اجرا می گذارد. جوانان این مرکز 
طراحی پلتفرم اختصاصی ایران خودرو را در دستور کار قرار داده اند و 
پیشرفت هایی نیز در این زمینه به چشم می خورد. فعالیت های جتکو 
در مسیر تحقق اهداف ایران خودرو در رویکرد همکاری با دانش بنیان ها 

راهگشا خواهد بود.
از شرکت های دانش بنیان که ایران خودرو از توانمندی آنان در مسیر 
توسعه بهره می گیرد می توان به شرکت های فاطر، الکترونیک پردازش 
سبالن،  پارس سامان ایرانیان، سیال نیرو،  بلبرینگ ایمن و قالب های 
پیشرفته اشاره کرد. رویکرد جدید ایران خودرو طراحی مدل مناسب و 

پایدار اقتصادی در همکاری با شرکت های دانش بنیان است.
در همین راستا نیازهای نوین خودروسازی از جمله طراحی، تست 
و تولید قطع��ات »های تک«، تولید خودروهای برقی و هیبریدی و 
طراحی پلتفرم متکی بر دانش ایرانی به منظور حضور موثر در بازارهای 
صادراتی و همچنین  توانمندی شرکت های دانش بنیان شناسایی شده 
و ایران خودرو با ایجاد اتصالی پایدار میان این دو به صورت هدفمند 

حرکت خواهد کرد.
فروش و خدمات پس از فروش � 

ساماندهی حوزه های مرتبط با مش��تریان به ویژه ارائه خدمات 
پس از فروش مطلوب به مش��تریان همواره مورد تاکید مدیرعامل 

ایران خودرو بوده است.

در ابتدای امر و در مهرماه امسال به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام 
در این حوزه، برخی دستورالعمل های مرتبط با خدمات به مشتریان 

مورد بازنگری قرار گرفت.
ادغام و یکپارچه سازی حوزه های فروش و خدمات پس از فروش 
از جمله اقدامات مهم برای یکپارچه سازی خدمات این حوزه بوده 
است. این ادغام با هدف خلق ارزش افزوده برای مشتریان با هزینه 
کمتر، اعمال سیاست های یکپارچه برای کاهش هزینه در چرخه 
عمر محص��ول و اعمال مدیریت واحد ب��رای نظارت بر عملکرد 
ش��بکه و بهبود مستمر بوده اس��ت. کاهش هزینه های اداری به 
دلی��ل موازی کاری و افزایش درآمدها و بهبود کیفیت خدمات از 
دیگر اهداف مورد انتظار از ادغام بخش های فروش و خدمات پس 

از فروش ایران خودرو است.
در حوزه فروش محصوالت نیز به منظور جذب بیشتر نقدینگی و 
تزریق آن به خطوط تولید  نسبت به مدیریت تعهدات فروش و کاهش 
تعهدات معوق اقدام شده است. همچنین به منظور افزایش رضایتمندی 
مشتریان امکان تحویل حضوری خودرو در سایت های تولید ایران خودرو 

نیز فراهم شده است.
سالمت اداری، اصالح ساختار و حاكمیت شركتی � 

اصالح و ترمیم جو بی اعتمادی ایجاد ش��ده نس��بت به صنعت 
خودروسازی در سال های گذشته،  نیازمند اصالحات ساختاری در سطح 
گروه صنعتی ایران خودرو بود. در همین راستا اقداماتی مانند تهیه و ابالغ 

برنامه های سالمت اداری و شفاف سازی انجام شد.
در همین مسیر تطبیق شرایط گروه صنعتی ایران خودرو با قوانین و 
مقررات مرتبط در حوزه های حاکمیت شرکتی در دستور کار و اقداماتی 
در زمینه بهبود شرایط صورت گرفت. احیای شرکت ساپکو و تلفیق 
فرآیند تامین با هدف تمرکز در سیاستگذاری های این حوزه از جمله 
اصالحات ساختاری بود. تجمیع حوزه خدمات فروش و پس از فروش 

نیز با همین هدف انجام شد.
خروج از ماده 141 � و رفع موانع و محدودیت ها

با توجه به افزایش زیان انباشته گروه صنعتی ایران خودرو و شناسایی 
زیان در مقطع زمانی 9 ماهه سال جاری، تجدید ارزیابی دارایی های 
ایران خودرو به منظور خروج از ماده 141 قانون تجارت در دستور کار 

قرار گرفته است.
در این زمینه کمیته های تخصصی تجدید ارزیابی دارایی ها و اصالح 

ساختار مالی برای تسریع در فرآیند اجرایی تشکیل شده است.
همچنین تفاهمنامه ای با مرکز وکال،  کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه برای ارزیابی تمامی دارایی های استهالک ناپذیر گروه 

صنعتی ایران خودرو منعقد شده است.
با تشکیل و ابالغ تیم های کارشناسی برای ارزیابی تمامی شرکت ها 
و همچنی��ن امالک گ��روه صنعتی ایران خودرو ای��ن ارزیابی طبق 

برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر 104 شرکت تابعه و وابسته برای ارزیابی و کارشناسی 

به مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه معرفی شده اند.
تفاهمنامه های نوسازی � 

توسعه و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تعهدات 
و مس��وولیت های اجتماعی ایران خودرو در قبال جامعه محس��وب 
می شود.بر همین اساس در تفاهمنامه ای با وزارت کشور مقرر شد 
تا نسبت به توسعه و نوسازی ناوگان مینی بوس و اتوبوس کشور 
اقدام شود. همچنین در تفاهمنامه ای با شهرداری تهران توسعه 
و نوس��ازی ناوگان مینی بوس و اتوبوس تهران در دستور کار قرار 

گرفته است.
با توجه به ارزبری باالی واردات اتوبوس نیز مقرر ش��د نسبت 
ب��ه بازس��ازی اتوبوس های کارک��رده اقدام ش��ود. در این فرآیند 
اتوبوس های کارکرده به سطح آالیندگی و استانداردهای مصوب 
روز خواهند رسید. این اقدام در برخی کالنشهرها از جمله اصفهان 

آغاز شده است.
ایران خودرو در تفاهم با تاکسیرانی نیز اقدام به تحویل شش هزار 

دستگاه ون فوتون وانا در سه سال آینده خواهد کرد.
قرارداد نوسازی 10 هزار دستگاه تاکسی سواری و تحویل بیش از 
هزار دستگاه از آن تاکنون نیز از اقدامات مهم و برجسته صورت گرفته 

در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.
واگذاری اموال،  دارایی های غیرمولد � 

از جمله مس��یرهای تامین نقدینگی تولید ح��ذف و واگذاری 
دارایی های غیرمولد و مازاد ایران خودرو است. در ماه های اخیر تالش های 
زیادی در این زمینه صورت گرفته و بخشی از آن نیز به ثمر نشسته 
است. تاکنون 96 میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد ایران خودرو 
واگذار شده و همچنین فرآیند واگذاری بیش از 200 ملک از مجموع 

امالک ایران خودرو نیز آغاز شده است.

 در 5 ماه اخیر و با حضور مقیمی رقم خورد

عملیات احیا در ایران خودرو 

خودرو

ویژه دهه فجر
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راضیه احقاقی- در دو سال اخیر با شدت گرفتن 
تحریم ها صنعت خودروی کشور با فراز ونشیب های 
بسیاری روبه رو شده است به  گونه ای که در این زمان 
تجربه همزمان کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده 
و فروش و زیان قابل توجهی را داشته است. اتفاقات 
این صنع��ت در این مدت عالوه بر زیان قابل توجه 
شرکت های خودروساز با رشد چشمگیر و غیرقابل 
باور قیمت ها از سویی نارضایتی مصرف کننده را به 
دنبال داشته اما از طرف دیگر با ایجاد بازار آزاد سود 

قابل توجهی را برای دالالن رقم زده است. 
با وجودی که تجربه تشدید تحریم ها و افزایش نرخ 
ارز برای چندمین مرتبه در کشور رخ داده و پیش بینی 
چنی��ن اتفاقاتی در این ب��ازار دور از انتظار نبود اما 
مس��ووالن امر برای کنترل این ب��ازار از تجربه های 
پیش��ین درس نگرفتند و همین امر نیز حال و روز 
امروز این صنعت را رقم زد. در واقع برقراری مجدد 
تحریم باعث ش��د که بار دیگر ناکارآمدی مسووالن 
کشور در تصمیم گیری و درس گرفتن از تجربه های 
پیشین مش��خص ش��ود. همچنین افزایش مجدد 
تحریم ها مش��خص کرد که صنعت خودروی کشور 
ک��ه پیش از این ب��ه داخلی بودن خود می بالید و با 
تکیه بر همین افتخار توخالی از رانت و حمایت قابل 
توجهی نیز برخوردار بود وجه چندان قابل افتخاری 
ندارد به  گونه ای که بدون حضور شرکت های خارجی 
و تامین قطعه از آنها باید بخش اعظمی از خط تولید 
خود را تعطیل کند. البته در یک سال اخیر این صنعت 
مجبور ش��د با تکیه بر همت قطعه سازان داخلی، به 
بازسازی ساختار ضعیف خود بپردازد اما این بازسازی 
و شکل گیری مجدد نیز با تحمیل هزینه های باال بر 
مصرف کننده ای که سال ها با همین هدف از داشتن 
خودرو با کیفیت مناسب و قیمت منطقی محروم بوده 

در حال اجراست. 
ب�ر  تحری�م  آس�یب های  و  منفع�ت  � 

خودروسازان
خودروس��ازی جزو اولین صنایع کشور بود که با 
روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام در لیس��ت 
تحریم ها  قرار گرفت و در ادامه شرکت های خودروساز 
خارجی که با خودروسازان داخلی همکاری داشتند 
ج��زو اولین ش��رکت هایی بودند که ای��ران را ترک 
کردند. همین اتفاق مهم ترین عاملی بود که صنعت 
خودروس��ازی کشور را در دو سال اخیر تحت تاثیر 

قرار داد. 
مشابه این اتفاق در ابتدای دهه 90 و تحریم های 
آن دوره نیز پیش آمده بود، اما با این تفاوت که در 
آن دوران امکان تامین قطعات موردنیاز خودروهای 
داخلی وابسته به شرکت های خودروساز خارجی از 
طریق چین میسر بود اما در این دوره با شدت گرفتن 
تحریم چنین امری نیز میس��ر نشد. همین امر نیز 
سبب ش��د خودروسازان کشور به دلیل عدم امکان 
تامین قطعه از تکمیل خودرو باز بمانند، به گونه ای که 

در نهایت در سال گذشته 160 هزار خودروی ناقص 
تولید ش��د و در انتظار رسیدن قطعه و اتمام مرحله 
تولید در پارکینگ ها ماندند که همین اتفاق به معنی 
خواب 12 هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت های 

خودروساز بود. 
همچنین نیمه کاره مان��دن تعداد باالیی خودرو 
در نهایت منجر به کاهش حدود 40 درصدی میزان 
تولید خودرو کش��ور در س��ال گذش��ته شد که به 

آشفتگی بازار منتج شد. 
در این زمان با کاهش ارزش پول ملی مردم نیز 
ب��رای حفظ نقدینگی خود اقدام به تبدیل پول های 
سرگردان خود به کاال کردند و خودرو نیز از همین 
رو اقبال یافت. بنابراین در شرایطی که تولید خودرو 
کاه��ش یافته بود، تقاضای کاذبی نیز به وجود آمد 
که نتیجه آن رشد غیرواقعی و کاذب قیمت خودرو 
در بازار آزاد بود به گونه ای که در این زمان هر فردی 
امکان ثبت نام خ��ودرو را یافت حتی با وجودی که 
تحویل خودروها در مدتی طوالنی به تعویق افتاد، اما 

پس از تحویل از سود قابل توجهی بهره مند شد.
تجرب��ه این افزایش تقاضای کاذب و ایجاد رانتی 
برای س��ود عده ای خاص پدیده جدیدی نبود و در 
دوران تحری��م ابتدای دهه 90 نیز پیش آمده بود و 
با توجه به همین امر انتظار می رفت دولت از تجربه 
س��ال های قبل درس گرفته باش��د و با پیش بینی 
چنی��ن وضعیتی و ارائه راهکاری منطقی و دقیق از 
چنین اتفاقی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین اتفاقی 
نیفتاد که حتی تکرار اشتباهات سال های قبل عالوه 
بر آشفتگی بازار، زمینه زیان قابل توجهی در صنعت 

خودرو را فراهم کرد. 
با وجودی که نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو 
همانند سال گذشته در سال جاری نیز تکرار شد اما 
با نگاه��ی منصفانه تر می توان گفت که این صنعت 
روند قابل قبول تری را طی کرده و عالوه بر تکمیل 
خودروهای ناقص موجود در انبارها توانس��ته میزان 

تولید روز خود را نیز افزایش دهد. 
ب��ا وجود عملکرد نس��بتا مثبت خودروس��ازان 
کش��ور در افزای��ش تولید در س��ال ج��اری اما این 
صنعت نتوانسته دستاوردی در زمینه کنترل قیمت 
خودرو داشته باش��د. این عدم دستاورد منطقی در 
زمینه کنترل قیمت سبب شده تا خرید ارزان ترین 
خودروه��ای موجود در بازار تبدیل به آرزوی بخش 

قابل توجهی از اقشار جامعه شود.
البته تحریم در کنار آس��یب هایی که به صنعت 
خودرو وارد کرد زمین��ه فرار این صنعت از الزامات 
پیشین را نیز رقم زد. خودروسازان متعهد شده بودند 
که از ابتدای سال جاری خودرو با استاندارد یورو 5 
تولید کنند اما از ابزار تحریم برای به تعویق انداختن 
این تعهد اس��تفاده کرده و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز اجرای این تعهد را تا ابتدای سال آینده به 
تعویق انداخت. البته این فرصت زمانی نیز کارساز نشد 

و با نزدیک شدن به موعد مقرر مجدد خودروسازان 
خواس��تار تعویق ارتقای استاندارد خودروها تا پایان 

تحریم شدند. 
از دیگر دستاوردهای خودروسازان که با بهره گیری 
از ش��رایط تحریم میسر شد خروج شورای رقابت از 
نظارت بر قیمت گذاری بود. از آنجا که دو خودروساز 
بزرگ کش��ور س��هم بیش از 40 درص��دی از بازار 
خودروی کش��ور را دارن��د، طبق قانون تولیدکننده 
انحصاری به شمار رفته و تعیین فرمول قیمت گذاری 
آنه��ا باید توس��ط ش��ورای رقابت ص��ورت گیرد و 
خودروس��از باید ریز قیمت تمام ش��ده را به شورای 
رقابت ارائه کند. هر چند که خودروس��ازان در سال 
گذش��ته با البی قوی و با استفاده از پیش کشیدن 
آس��یب از تحریم با حمایت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت زیر بار این الزام قانونی نرفتند. 
ب��ا وجودی که در یک س��ال گذش��ته ش��ورای 
رقابت در قیمت گذاری دخالتی نداشت و تنها ستاد 
تنظیم بازار بر روند قیمت گذاری نظارت داش��ت اما 
خودروس��ازان خواستار آزادس��ازی قیمت هستند. 
البته شورای رقابت با طرح دعوا در معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری توانسته است که در ماه های پایانی 

س��ال مجدد به روند قانونی قیمت گ��ذاری خودرو 
بازگ��ردد و امید دارد که بتوان��د قیمت گذاری این 
محصول را برای سال آینده شفاف و از مسیر قانونی 

اجرایی کند.  
قطعه س�ازان بیش از خودرویی ها آسیب  � 

دیدند
با وجود آنکه گفته می شود صنعت خودروسازی 
کش��ور از تحریم های ترامپ آس��یب زیادی دید اما 
واقعیت آن اس��ت که بخش قطعه سازی که پیش از 
تحریم ها نیز از بنیه مناسبی برخوردار نبود بیش از 
خودروس��ازان از این تحریم ها متاثر شد. در ابتدای 
تحریم ها با کاهش تولید خودرو بخش قابل توجهی 
از قطعه سازان که تامین کننده قطعات خودروسازی ها 

بودند مجبور به تعدیل یا حتی تعطیلی شدند.
همچنین شرکت های خودروسازی که پیش از تحریم 
نیز در پرداخت طلب قطعه سازان چندان به روز نبودند 
و معوقاتی داش��تند با زیان ده ش��دن از پس پرداخت 
برنیامدند. به تعویق افتادن پرداختی های قطعه سازان 
آنها را در تامین نقدینگی دچار مشکل کرد. همچنین 
تحریم ها فشار مضاعفی به این تولیدکنندگان در تامین 

مواد اولیه وارداتی وارد کرد.

با وجود مشکالت قطعه سازان در تامین نقدینگی 
و مواد اولیه اما تکیه خودروس��ازان داخلی به تامین 
قطعات از تولیدکننده داخلی س��بب شد این بخش 
با قدرتی بیش از گذش��ته در مس��یر خودکفایی و 
رفع نیاز کش��ور قدم ب��ردارد. به گونه ای که تکمیل 
خودروهای نیمه کاره در پارکینگ ها و افزایش تولید 
خودروس��ازان کش��ور نتیجه تالش و همکاری این 

بخش بوده است. 
حمایت دولت از خودروس�ازان قابل قبول  � 

نبود
احمد نعمت بخ��ش، دبیر 
انجم��ن خودروس��ازان ایران 
سیاس��ت های  درخص��وص 
س��ال جاری دول��ت در قبال 
خودروسازان به »جهان صنعت« 
گفت: سیاس��ت قیمت گذاری 
دستوری خودرو یکی از اصلی ترین انتقادهای وارده از 
سوی تولیدکنندگان خودرو در کشور به عملکرد سال 
جاری مسووالن بود. درواقع قیمت گذاری دستوری 
به نحوی پیش رفت که زیان قابل توجه این صنعت 
در س��ال گذشته و س��ال جاری را به دنبال داشت. 

به گونه ای که در س��ال گذشته دو خودروساز بزرگ 
کشور هریک زیانی حدود هشت هزار میلیارد تومان 
داش��تند و براساس گزارش سازمان بورس هریک از 
این شرکت ها در شش ماه ابتدای سال جاری متحمل 

زیان پنج هزار میلیاردی شدند. 
وی افزود: این زیان ها باعث شده خودروسازان در 
پرداخت بدهی های خود به خصوص به قطعه سازان 
مشکل داشته باش��ند و دولت برای حل موقت این 
مش��کل پرداخت تس��هیالت به خودروس��از را در 
نظر گرفته اس��ت. هر چند پرداخت تس��هیالت به 
خودروساز تا حدی مشکل قطعه ساز را حل می کند 
اما خودروس��از را بدهکار بانک می کند و تاثیری در 

زیان شرکت ها ندارد.
نعمت بخش گفت: براس��اس بن��د 90 اصل 44 
قانون اساس��ی و تبصره 2 م��اده 101 برنامه پنجم 
توسعه اگر تعیین قیمت پایین تر از قیمت تمام شده 
برای کاالیی از سوی دولت به ضرر تولیدکننده منتج 
شود، باید دولت به تولیدکننده کمک زیان بدهد اما 
دولت هیچ گاه به این موارد قانونی عمل نکرده و این 

امر جای گله دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: قیمت گذاری 
دس��توری خودرو با قیمتی کمت��ر از ارزش واقعی 
خودروها باعث ش��ده تا دالالن  برای کسب سود به 
ب��ازار خودرو وارد ش��وند به گونه ای که عده ای دالل 
برای بهره مندی از تفاوت قیمت خودروی ثبت نامی 
و قیمت بازار آزاد اقدام به ثبت نام و خرید خودرو با 
قیمت کارخانه ک��رده و در ادامه با فروش خودرو با 

قیمتی باالتر در بازار سود می کنند.
 درحالی که اگر خودروساز می توانست محصول 
خ��ود را با قیم��ت واقعی بازار به فروش برس��اند از 
سویی تقاضای کاذب این بازار از میان می رفت و از 
سوی دیگر اگر سودی کسب می کرد صرف توسعه 
این صنعت می شد و همچنین به ازای سود به دولت 

مالیات می پرداخت. 
نعمت بخش گفت: حمایت دولت از صنعت خودرو 
همانند حمایت از س��ایر صنایع ب��وده که با وجود 
مشکالت قیمت گذاری این حمایت ها نتیجهبخش 

نیست. 
نعمت بخ��ش درخصوص عملکرد ش��رکت های 
خودروس��از داخلی در س��ال جاری گفت: عملکرد 
شرکت های خودروساز داخلی در سال جاری با توجه 
به شرایط تحریم و مشکالت متعدد اقتصادی حاکم 

قابل دفاع است. 
با وج��ودی که تولید خودرو کش��ور به لحاظ 
کیفیت جای بهبود دارد، اما در شرایطی که تحریم 
هر گونه تبادل مالی و ارتباط با سایر شرکت های 
دنیا را بس��یار س��خت ک��رده دو ش��رکت بزرگ 
خودروس��از کش��ور روزانه حدود 2000 دستگاه 
خ��ودرو تولی��د می کنند که رقم قاب��ل قبولی در 

وضعیت موجود به شمار می رود.

بررسی عملکرد خودروسازان داخلی در یک سال گذشته در بوته نقد کارشناسان

زیانیهمهجانبه

ش��هر، منبع توس��عه و در عین حال بستر توسعه است. 
می توان از عصاره جان ش��هرها برای رش��د آنها بهره برد یا 
در مسیری اشتباه با سرکوب استعدادهای شهری، جامعه 
را ب��ه میدانی برای آزمون و خطای نامتخصصان و مدیران 
ناکارآم��د تبدیل کرد. در این ش��رایط دیگ��ر نمی توان از 
برنامه های جامع، بلندمدت و استراتژی های توسعه حرفی به 
میان آورد بلکه مسیری که شهروندان در آن قرار گرفته اند، 
برخاس��ته از انبوهی از اندیشه های سرگردان، بدون الگو و 

ضمانت اجرایی است.
در رویکردهای نوینی که برای توس��عه در شهرها تعریف 
شده است، انسان ها و در تعریف شهری آن شهروندان، محور 
برنامه ریزی، تدوین فرآیندها و ترسیم اهداف هستند و بدون 
در نظ��ر گرفتن کنش های اجتماعی احتمالی نمی توان هیچ 

برنامه ای را به مسیرهای اجرایی رساند.
 همه برنامه ریزان ش��هری بر این نظ��ر اتفاق دارند که 
در حال حاضر ش��هرها نه تنها با حض��ور بلکه در یک گام 
فراتر، با مش��ارکت و سهیم ش��دن شهروندان قابلیت اداره 

و توسعه دارند.
در ش��هرهای ایران این روند هنوز فراگیر نش��ده اس��ت و 
برخی کالنشهرها همچون اصفهان طی یک دهه اخیر مفاهیم 
نظری توسعه شهری را در برنامه های جامع و در مراتب بعدی 
در طرح ها و پروژه ه��ای خود نمود عملی داده اند که برونداد 
آن ورود کلیدواژه هایی همچون احس��اس مسوولیت در برابر 
آینده شهر، عدالت فضایی، توسعه مسوولیت های اجتماعی، 
مش��ارکت شهروندان و ذی نفعان، تاب آوری، بازاریابی شهری 
و توس��عه زیرساخت های شهری به ادبیات توسعه در فضای 

شهری است.
نفوذ به دل هریک از این واژه ها خارج شدن از پوسته نظری و 
اجرای طرح ها و برنامه های ملموس برای شهروندان را می طلبد؛ 
از همین رو در سه سال اخیر، مدیریت شهری اصفهان با محور 
قرار دادن ش��هروندان در برنامه های خ��ود طرح ها را در بُعد 
فراشهری و فرامنطقه ای به نقاطی برده است که در سال های 

اخیر کمتر به آن توجه شده بود.

ارزش گذاری سالمت شهروندان در اجرای رینگ چهارم  � 
ترافیکی اصفهان

آغاز به کار طرح هایی همچون پروژه رینگ چهارم حفاظتی 
شهر از شرقی ترین نقطه اصفهان تا رسیدن به غربی ترین نقطه 
استان، بخشی از سناریوی شهرداری برای نشان دادن عدالت 
فضایی به مردم و ساکنان مجاور طرح است. این طرح با گستره 
78 کیلومتری که دربرخواهد گرفت می تواند در مسیر خود 
توسعه درون زا را به مناطق درگیر این طرح ببرد، از سویی برخی 
معضالت ساکنان همجوار این طرح همچون تلفات انسانی ناشی 
از تصادفات )که به طور عمده نتیجه تردد ماشین های سنگین 
در خیابان های داخل شهر به جای اطراف شهر بود( را کاهش 
داده و همچنین بس��یاری از معضالت اجتماعی ساکنان این 

مناطق را مرتفع می کند.
اجرای رینگ چهارم، یک آرمان بود � 

ای��ن بخش از مزیت های اجرای��ی رینگ چهارم، رجوع به 
همان نگاه شهروند محوری برنامه های شهری است، برنامه ای 
که در نظر دارد جان و مال انسان ها در سایه اجرای پروژه های 
شهری بیشتر از پیش حفظ شده و ارزشمند شمرده شود، از 
ط��رف دیگر موضوع س��المت و خاصه کنترل آالینده ها بعد 
از اجرای این طرح، از ش��عاع ش��هر اصفهان و مناطق دورتر 
خواهد ش��د و ضریب نفوذ آالینده های جوی ناش��ی از تردد 
وسایل حمل و نقل باری که از شهرهای دیگر به اصفهان وارد 
می ش��وند، کاهش می یابد. در نگرش جدید مدیریت شهری، 
این طرح افق فراشهری دارد و چشم انداز اهداف آن شهرهای 
همجوار اصفهان همچون دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر و... 

را هم دربر خواهد گرفت.
ب��ه عبارت س��اده تر، کاهش آالینده ه��ا، کاهش ترافیک 
درون شهری، کاهش زمان سفر، کاهش خطرات جانی ناشی 
از تصادفات از اصلی ترین مزایای مستقیم این طرح به شمار 
می آید. دکتر نوروزی، شهردار اصفهان در گفت وگوی اخیر خود 
با شبکه اصفهان گفته بود: احداث حلقه حفاظتی و رینگ چهارم 
یک آرمان برای اصفهان بود که عملیات اجرایی آن در این دوره 
آغاز شد. احداث حلقه حفاظتی شهر اصفهان و رینگ چهارم، 

یکی از بزرگ ترین اقدامات زیرس��اختی است که برای بهبود 
محیط زیست و رفع آلودگی هوای شهر اصفهان در حال انجام 
است. رینگ چهارم به طول حدود 80 کیلومتر است که 50 
کیلومتر از آن در شهر اصفهان واقع شده است و پس از احداث 
رینگ اول در دوران صفویه و احداث رینگ دوم در دوران پهلوی 
و رینگ سوم در 40 سال اخیر، رینگ چهارم آرمانی بود که باید 

محقق می شد و در این دوره اجرای آن آغاز شد.
شراکت دو سر بُرد برای شهر   � 

افزایش مشارکت عمومی در حوزه اجرا را با ارتقای روابط 
مدیریت شهری با بخش خصوصی می توان المان سازی کرد 
به طوری که در حال حاضر با گذش��ت نزدیک به س��ه سال 
از تجربه مدیریتی ش��هر در این دوره، المان های متعددی از 
ش��راکت ش��هرداری با بخش خصوصی و عمومی جامعه را 
می توان در نقاط مختلف شهر دید. اجرای شهرک نمایشگاهی 
اصفهان در فضای 47 هکتاری، ساخت تصفیه خانه های شمال 
و جنوب شهر اصفهان با امکان تامین آب مورد نیاز فضای سبز 
مناطق 8،10،11 و 12و حاشیه شهر با مشارکت شرکت های 
دانش بنیان و س��رمایه گذار بخ��ش خصوصی، تکمیل پروژه 
احیای میدان امام علی، شهرک سالمت اصفهان و... بخشی از 
این المان هاست که نمونه های فعال از نگرش مشارکت جویانه 

در شهرداری است.
شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمندان و شهر جهانی 
صنایع دستی بخش هایی از فرآیندهای حاکمیت شهری برای 
انجام بازاریابی است، دستیابی اصفهان به حوزه های بین المللی 
و حض��ور متقابل موثران و متخصصان در حوزه های مختلف 
تجاری، فرهنگی و اجتماعی در رویدادهای جهانی، می تواند 
بسترهای مشارکت را در کنار حضور فراهم آورد. اصفهان به 
عنوان یک جهانش��هر باید در ابعاد مختلفی همچون عمران، 

شهرسازی، فرهنگ و اقتصاد از فرصت های جهانی خود استفاده 
کند که کسب عناوین جهانی توانسته تاحدودی به این شهر 
در این مس��یر یاری رساند. اکشن پلن ها یا همان برنامه های 
عملیاتی تعریف ش��ده در ذیل عناوین جهانی اصفهان تنها 
معطوف به مدیریت شهری نیست و این کار مشارکت فعاالنه 
دستگاه های ذی نفع و مسوول دیگر در سطح شهر و استان را 
نیز طلب می کند. به سبب همین رویکرد، توسعه مطالبه گری 
از دستگاه های اجرایی مسوول در برابر شهروندان و شهر در این 
دوره تشدید شده است تا تاثیرگذاری برنامه های عملیاتی هم 
شکل واقعی تری به خود بگیرد و برخی نهادهای منفعل در برابر 

سرنوشت شهر هم ظرفیت های خود را بالفعل کنند.
چوب حراج از تن شهر برداشته شد! � 

در قسمت های درآمدی عالوه بر اصالح فرآیندها در شهرداری 
اصفهان، منابع درآمدی شهر هم از روش های سنتی فاصله گرفته 
و بخشی از بار مالی شهر روی دوش حوزه های درآمدی پایدار 
افتاده است. استخراج درآمد از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض های 
متعدد شهری در حوزه های حمل و نقل، نوسازی و....، بهره مندی از 
اوراق مشارکت، افزایش مشارکت مالی بانک ها در اجرای پروژه های 
شهری، برون سپاری بخش های مختلف مانند حوزه گردشگری 
و تفریحی شهر، ایجاد بستر کارآفرینی با استفاده از فضاهای در 
اختیار شهرداری و.... تعدادی از سناریوهای اجرا شده در شهر 
اصفهان است. به طوری که با این کار احساس مسوولیت مدیران 
شهری در برابر نسل های آینده برای جلوگیری از شهرفروشی نیز 
تقویت خواهد شد و می توان شهر را همان طور که اشاره شد، به 
عنوان یک منبع توسعه برای آیندگان هم حفظ و نگهداری کرد. 
از این رو توسعه پایدار، توسعه متوازن، انضباط مالی و مشارکت 
از اصلی ترین کلیدواژه های این دوره مدیریت شهری بود که در 

عمل هم به آن توجه ویژه ای شد.

اصفهان، هوشمندتر می شود  � 
اصفهان هوشمند، یکی دیگر از نمادهای توسعه اصفهان است 
که برای انطباق شهر کنونی با معیارهای یک شهر هوشمند، 
نرم افزارها و سامانه های شهروندی با هدف تسهیل امور و کاهش 

هزینه ها پیاده سازی و در دست اقدام قرار گرفته است.
پروفایل شهروندی اصفهان، اصفهان کارت، سیستم  های 
توزی��ن ناوگان در حال حرکت )WIM(، توزین ناوگان بار با 
سیستم های توزین قابل حمل )چمدانی(، دو سامانه نوبت دهی 
مراکز معاینه فنی و صدور سند حمل بار درون شهری به صورت 
 ،AVL هوشمند، اجرای 350 کیلومتر فیبرنوری، طراحی پروژه
تکمیل نرم افزار ترافیک آنالین، تجمیع اطالعات شهر در سند 
جامع SDI شهری، اجرای طرح QR کد در تاکسی ها و... را 
می توان همچون شاهراه های ارتباطی در یک شهر هوشمند 
دانس��ت که در اصفهان یا اجرایی ش��ده یا در مسیر اجرا قرار 

گرفته است.
ریل گذاری برای فردای اصفهان  � 

زیرس��اخت های ش��هر اصفهان در دهه های گذش��ته بنا 
ش��ده اس��ت و نیاز به تکمیل و تعریف زیرس��اخت جدید با 
توجه به نیازهای روز جامعه داش��ت، به همین سبب اجرای 
زیرساخت های شهری در این دوره نه تنها متوقف نشد بلکه با 
شمول شاخص های بیشتری همچون عدالت فضایی و ایجاد 
زمینه مشارکت بخش خصوصی، تداوم پیدا کرد. احداث خط 
دوم متروی اصفهان به طول 24/7 کیلومتر دارای 23 ایستگاه 
از شمال ش��هر و محله ها و مناطق حاشیه ای و کم برخوردار 
همچون زینبیه، دارک و الله آغاز ش��د و با رس��یدن به غرب 
ش��هر، مهم ترین زیرساختی اس��ت که در مقیاس شهری در 

اصفهان در حال ساخت است.
تفاوت خط دوم با خط اول در نوع مناطق تحت پوشش، 
نقطه تالقی آن با هس��ته مرکزی شهر و حفاری از دو جبهه 
غربی و ش��رقی است که با حرکت واگن ها روی ریل می توان 
سرعت و کیفیت دسترسی شهروندان به نقاط مرکزی و مهم 

شهر را افزایش داد. 
در ای��ن بین نباید از فرصتی که برای بخش خصوصی در 
حوزه بهره برداری و اس��تفاده از فضاهای تجاری ایستگاه های 

مترو فراهم می شود، غافل شد.
توسعه متوازن و توزیع ثروت شهر در 15 � منطقه 

تقسیم پروژه ها در مناطق شهری هم برای توزیع متوازن 
منابع به گونه ای بوده است که هم اکنون 79 قرارداد عمرانی 
باالی یک میلیارد تومان در مناطق 15گانه شهر اصفهان در 
حال اجرا و اعتباری که شهرداری در این زمینه هزینه می کند 

بیش از 500 میلیارد تومان است.
برآیند فعالیت ها و برنامه های مدیریت شهری، تغییر نگاه به 
شهر به عنوان یک عنصر پویا و زاینده فرصت هاست تا جایی 
که می توان ادعا کرد پتانسیل ها، آمال و طرح های قابل تصور 
و برنامه ریزی برای اصفهان تمام نشدنی است اما ظرف محدود 
بودجه و زمان باعث می شود نیازهای شهر با معیار اولویت ها 
تبدیل به طرح و برنامه و در نهایت اجرا شود که در حال حاضر 
با وجود قرار گرفتن شهرها در تنگنای مالی، می توان ادعا کرد 
حداکثر توان اجرایی اصفهان در اختیار برآورده کردن نیازهای 

شهروندان قرار گرفته است.

ارزشگذاری های نوین برای آبادانی اصفهان 

انتقال اعتبارات به پروژه های زیرساختی 
عدالت فضایی انحصار امکانات شهری در اصفهان را شکست 

توسعه شهری

ویژهدههفجر
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پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی
علی س�عدوندی*- مبحث مالیات در بودجه سال آتی 
کشور از چند وجه قابل بررسی است. متاسفانه روند بودجه سال 
آتی کشور حاکی از عدم شکل گیری عزمی جدی و قاطع  در 
زمینه اصالح نظام مالیاتی در دولت و مجلس شورای اسالمی 
است. در واقع نظام مالیاتی ایران مربوط به چند دهه گذشته 
بوده و از سویی از کارایی الزم برخوردار نیست و از سوی دیگر 
مانع تولید و کسب وکار است. بنابراین انتظار می رفت اصالحی 
در ساختار نظام مالیاتی کشور در جهات تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها در 
اولویت مسووالن امر باشد که چنین امری صورت نگرفت.اما بودجه سال آتی کشور دارای 
نکته مثبتی نیز هست که این وجه مربوط به واقعی بودن برآوردها از درآمد  مالیاتی سال 
آینده دولت از بودجه کشور می شود. اگر براساس درآمدهای موهوم مالیاتی، هزینه ای 
در بودجه به تصویب برسد که محقق نشود، برای تامین بودجه چاره ای جز افزایش پایه 
پولی نمی ماند که این امر ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود.از دیگر مشکالت 
درآمدهای مالیاتی کشور، البی افراد و گروه های ذی نفوذ دارای قدرت در تغییر قوانین 
مالیاتی به نفع این گروه های خاص است. برای رفع چنین مواردی باید نظام مالیاتی 
کشور شفاف بوده، آحاد مردم در جریان این شفاف سازی باشند و همچنین باید جلوی 
معافیت های گروه و اقشار خاص به بهانه های واهی گرفته شود.در حال حاضر یکی از 
گروه های پرداخت کننده مالیات در ایران حقوق بگیران هستند که بخش قابل توجهی از 
آنها مستحق دریافت معافیت مالیاتی هستند. در این شرایط  بخشی از اقشار پردرآمد با 
کسب و کار آزاد، صنوف، تجار و ... به طرق مختلف معاف از مالیات هستند. همچنین 
کسب وکارهایی با درآمدهای میلیاردی نیز وجود دارند که اصال هیچ پرونده مالیاتی ندارند.
بسیاری از قوانین معافیت  مالیاتی در کشور نادرست است اما با افتخار از آنها یاد می شود. 
در این زمینه معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده که این معافیت 
به معنی معافیت بر صادرات ثروت است. معافیت بر صادرات زمانی توجیه پذیر است که 
کاالیی با کارآفرینی باال صادر شود و نه زمانی که منابع ملی کشور صادر شوند.همچنین 
معافیت های در نظر گرفته شده برای مناطق ویژه اقتصادی نیز ازجمله معافیت های 
نادرستی است که هرچند با شعارهای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش 
فقر و نابرابری وضع شده اما در پشت صحنه آنها سود افراد خاص مستتر بوده است. در 
واقع معافیت های مالیاتی اینچنینی که در ایران بسیار رواج دارد در حکم رانتی است که 
به گروه های خاص تخصیص می یابد.از دیگر موارد قابل بحث در درآمدهای مالیاتی در 
نظر گرفته شده در برنامه بودجه سال آتی توجه به سیاست اخذ مالیات در شرایط رکود 
اقتصادی است. در حالی که کشور دچار رکود و شرایط تحریم است افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت از طریق افزایش پوشش مالیاتی سیاستی درست بوده اما افزایش نرخ 
مالیاتی به تعمیق رکود می انجامد.در سال های گذشته همواره سیاست های کالن کشور 
به ضرر بخش تولید بوده است هرچند افزایش نرخ ارز تا حدی در سال جاری زمینه 
رشد بخش تولید کشور را فراهم کرد. اما واقعیت آن است که بخش واقعی تولید در 
ایران تحت فشارهای متعدد قرار دارد اما در این میان تولیدکنندگانی که بتوانند به منابع 
رانتی همچون تسهیالت بانکی ارزان قیمت دسترسی داشته باشند، اوضاع مناسبی دارند.
حال در چنین شرایطی که عدم ثبات نرخ ارز لطمه جدی به تولیدکنندگان واقعی وارد 
کرده است، افزایش نرخ مالیات بدون در نظر گرفتن شرایط بنگاه های تولیدی می تواند 
بر پیچیدگی شرایط این بنگاه ها بیفزاید.از دیگر اعتراضات وارد شده به مالیات بودجه 
سال آتی کشور به مالیات بخش معدن مربوط می شود. البته اظهارنظر در زمینه مالیات 
بخش معدن به صورت جهانشمول ممکن نیست و الزم است در این زمینه موردی تر 
نظر داد. درآمدهای دولت از بخش معدن مربوط به درآمدهای حقوق دولتی و مالیات 
بر درآمد می شود. حقوق دولتی درآمدی ثابت است اما مالیات بر درآمد مطابق با سود 
واحدها اخذ می شود و بدین ترتیب واحدهای با درآمد پایین مالیات اندکی می پردازند. 
واقعیت آن است که معادن بزرگ و پرعیار کشور از شرایط خوبی برخوردار بوده و سودآور 
هستند و توان پرداخت مالیات وضع شده را نیز دارند. اما در زمینه معادن با درآمد کم 
باید به صورت موردی تصمیم گرفته شود  تا از سویی از ضرر این معادن جلوگیری شود 

و از سوی دیگر چوب حراج به اموال کشور زده نشود.
*کارشناس اقتصادی

یادداشت
گروه فناوری- اش��تغالزایی، گزارش 
به مردم، دسترس��ی همگانی به اینترنت 
پرسرعت، شفاف سازی، پیشرفت صنعت 
فضایی، محتوای س��الم فضای اینترنت و 
جوان گرایی از جمله مواردی است که وزیر 
ارتباطات در اواخر اسفند سال 97  به عنوان 
برنامه های سال آینده خود به آنها اشاره کرد.  
محمدجواد آذری جهرم��ی که 29 مرداد 
1396 به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شد، 
سال گذشته اعالم کرد: معتقدم در سال 9۸ 
با وجود تحریم ها در حوزه فناوری اطالعات 
با رونق روبه رو می شویم و بخش های دیگر 
به دلیل محدودیت های ایجاد شده از سوی 
تحریم ها برای ایجاد بهره وری و صرفه جویی 
در منابع به سراغ فناوری اطالعات می آیند. 
وزیر ارتباطات همچنین از دسترسی به نسل 
پنجم ارتباطات همراه  G 5 و توسعه فناوری 
اینترنت اشیا )IOT( به عنوان برنامه های 
س��ال 9۸ نام برد.  ایجاد زیرس��اخت های 
1۰ هزار شغل، برخورد با کالهبرداری های 
پیامکی، افزای��ش 1۰۰ درصدی G 4 در 
روستاها، ایجاد دفترچه بیمه الکترونیکی و 
ارسال ماهواره ایرانی در مدار  نیز از جمله 
آرزوهای عنوان شده از سوی وزیر ارتباطات 
برای س��ال 9۸ بود. اما از میان برنامه های 
اعالم شده وزیر برای سال 9۸ نه تنها بخشی 
از آنها به طور کامل عملی نشده بلکه حتی 
در سال جاری شاهد اتفاقاتی بودیم که به 
دنبال آن حتی به  فعالیت استارت آپ ها و 
اشتغالزایی در این حوزه صدمه های زیادی 

وارد شد.
قطعی و کاهش سرعت اینترنت  � 
قطع��ی 1۰ روزه اینترن��ت و کاهش 
س��رعت آن به  دلیل وقای��ع و اعتراضاتی 
که در کشور صورت گرفت، از موضوعاتی 
بود که وزارت ارتباطات نتوانست عملکرد 
مثبتی در خصوص آن داش��ته باش��د به 
طوری که فعالیت کسب و کارهای آنالین  
با اخت��الل روبه رو و در ای��ن زمان فروش 
آنها با کاهش محس��وس مواجه ش��د. در 
واقع قطعی اینترنت در ایران که بیشتر از 
یک هفته طول کش��ید، ضررهای زیادی 
برای کسب وکارهای آنالین به وجود آورد؛ 
ضررهای��ی که گاه تا  1/5میلیارد دالر هم 
تخمین زده می شد. قطعی 1۰ روزه اینترنت 
حتی تجارت خارجی کشور را نیز با اختالل 
روبه رو کرد به طوری که  محسن جالل پور 
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران رقم 1/5 
میلیارد دالر ضرر را برای یک هفته تایید کرد 
و گفت: »ما امروز به عنوان صادرکننده تنها 
راه ارتباطی مان اینترنت است و هیچ کدام از 
طرف های مقابل در هیچ جای دنیا با قطعی 

اینترنت، کار دیگری نمی کنند.«
ب��ه باور فعاالن حوزه اس��تارت آپی در 
سال جاری  نه تنها مشکالت قبلی حوزه 
کسب و کارهای نوپا رفع نشد بلکه مشکالت 
دیگ��ری نیز به این حوزه اضافه ش��د.  در 
همین خصوص  جعفر محمدی فعال حوزه 
اس��تارت آپی گفت: بعد از قطعی 1۰ روزه 
اینترنت، سرعت اینترنت را  هم دستکاری و 
اختالل ایجاد کردند در حالی که  این موضوع 
روی کس��ب و کارهای مجازی تاثیر منفی 
گذاشت. همان طور که از نام این کسب و کارها 
پیداست مجازی است و روی بستر اینترنت 
فعالیت می کنند و اینترنت پرسرعت یکی از 

ملزومات و زیرساخت های آن است.
ورشکستگی استارت آپ ها  � 

بر این اس��اس اگرچ��ه  آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات در راستای حمایت و تسهیل 
فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای نو 
وعده های زیادی داده و اعالم کرده است که  
بسیاری از موانع و مشکالت استارت آپ ها را 
با استفاده از ظرفیت قانونی حل می کند تا  به 
ایجاد اشتغال در این حوزه کمک شود اما در 
سال جاری ضررهای زیادی به استارت آپ ها 
وارد شد. این در حالی است که بسیاری از 
کارشناسان نیز از عملکرد وزارت ارتباطات 
در م��ورد حمای��ت از اس��تارت آپ ها دل 
خوشی ندارند. در همین خصوص  معصومه 
آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با انتقاد از عملکرد منفی در ایجاد 
امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
حوزه مشاغل استارت آپی، گفت: متاسفانه 
مسووالن کشور استارت آپ ها را به نقابی 
برای چهره خود با هدف پنهان شدن پشت 
مشکالت و مسائل کشور تبدیل کرده اند و 
حتی این مشاغل نوپا را ابزاری برای نمایان 
کردن خودشان و خودنمایی در یکسری 

مسائل کرده اند.
به گفته وی، وزیر و مس��ووالن وزارت 
ارتباطات از دستاوردهای استارت آپ ها به 
منظور خودنمایی استفاده می کنند و فضای 
کسب و کار را تبدیل به فضای رقابتی سیاسی 
کرده اند. آقاپور تاکید کرد: شعارها و وعده 
وعیدهای مس��ووالن پاسخگوی نیازهای 
جوانان استارت آپی نیست که این مساله 
منجر به  افزایش تنش های اجتماعی، زیر 
سوال بردن قوای سه گانه کشور و تمام شدن 

صبر این جوانان خواهد شد. وی معتقد است 
که اکثر استارت آپ ها زیر سه سال ورشکسته 
می شوند و صنایع جدید و قدیمی عموما یا 

در تهدید به سر می برند یا بحران.
آماره�ای متناق�ض گ�زارش  � 

عملکرد 
به غیر از آنچه تاکنون به آن اشاره شد، 
آمارهای متناق��ض گزارش  آذری جهرمی 
از عملک��رد وزارت ارتباطات نیز از جمله 
موضوعاتی بود که پیش از معضل قطعی 
اینترنت در آبان ماه ، موجب اعتراض برخی 
از کارشناسان شد. به غیر از غلط ها و جامع 
نبودن آمارهای عددی گزارش ساالنه وزارت 
ارتباطات کارشناسان  اعالم کردند که میزان 
کیفیت خدمات مخابرات��ی و ارتباطاتی 

ادعاشده نیازمند راستی آزمایی است.
گ��زارش دومی��ن س��ال عملک��رد 
آذری جهرمی ابتدای ش��هریور ماه امسال 
توس��ط وزارت ارتباطات منتش��ر شد، اما 
غیر از نکات مثبت برجسته آن که شامل 
توس��عه صنعت فضایی، افزایش پوشش 
جاده ای اینترنت همراه و موارد دیگر بود، 
اطالعات متناقض و نادرس��تی نیز دیده 
می ش��د.  به عنوان مث��ال  در این گزارش 
از توسعه استارت آپ ها در مناطق محروم 
کشور و حتی روس��تاها اطالع داده شده 
بود، ولی آمارها نشان می دهد روند توسعه 
استارت آپ ها در کشور سال به سال به سمت 

تهران متمرکزتر می شود. در گزارش سال 
97 کافه بازار که به آن استناد شده، آمده 
که 2۸ درصد تعداد توس��عه دهندگان در 
تهران مستقر بوده و بیش از  71/6 درصد 
درآمد این صنعت توسط همان تهرانی ها 
کسب شده است. جالب است بدانید بعد 
از خراسان رضوی 11/۸ درصدی، سایر 29 
اس��تان دیگر روی  هم  رفته فقط در 16/6 
درصد درآمد این حوزه شریک هستند. اما 
این قسمت های گزارش کافه بازار در گزارش 

ذکر نشده  بود.
وزی��ر ارتباط��ات در گ��زارش خود 
همچنین اصرار داش��ت ک��ه  بگوید۸۰ 
درصد اهداف زیرس��اخت ش��بکه ملی 
اطالعات را محقق و افزایش 2/4 برابری 
ظرفیت انتقال شبکه، افزایش 3 برابری 
ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل و 
افزایش ۸۰ برابری شاخص کیفیت شبکه 
داخل��ی را ایجاد کرده اس��ت. اما برخی 
نماین��دگان مجلس و همچنین اعضای 
ش��ورای عالی فضای مجازی زیر بار این 
ادعای جهرمی نمی روند. محمدحس��ن 
انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی و دبیر س��ابق این ش��ورا درباره 
ادع��ای جهرم��ی گفته اس��ت: گزارش 
پیشرفت ش��بکه ملی اطالعات در یک 
کمیته کارشناس��ی سطح باال، مرکب از 
برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای 

مج��ازی و مدی��ران مرکز مل��ی و دبیر 
ش��ورای عالی فضای مجازی بررسی شد 
و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ 

درصدی تایید نشد.
اعزام فضانورد ایرانی به فضا � 

انتقاد به عملک��رد وزارت ارتباطات در 
برخی از حوزه ها در حالی است که در سال 
جاری برنامه های خوبی نیز از س��وی آن 
وزارتخانه به مردم ارائه شده است. به عنوان 
مثال در سال جاری  اولین گام برای اعزام 
فضانورد ایرانی به فضا برداشته شد. در همین 
خصوص وزیر ارتباطات گفت: س��فارش 
ساخت 5 کپس��ول فضایی حمل انسان 
به مدار 19۰ کیلومتری را به پژوهش��گاه 

هوافضای وزارت علوم دادیم.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه 
ساخت کاوشگر تاکنون در مرحله تحقیقاتی 
بوده اس��ت، افزود: هم اکنون س��اخت 5 
کاوش��گر را برای روبات های تا مدار 19۰ 
کیلومتری زمین و در وزن هزار و ۸۰۰ کیلو 
سفارش داده ایم که نمونه اولیه برای آمادگی 

اعزام انسان به مدار زمین خواهد بود.
وزی��ر ارتباط��ات گفت: این پ��روژه با 
همکاری های بین المللی انجام می شود و تاثیر 
زیادی در پیشرفت دانش فضایی ایران در 
خصوص کاوش های فضایی خواهد داشت.

جهرمی در مورد آموزش برای فضانوردان 
ایران��ی گفت: ما قرار نیس��ت که به فضا 

توریس��ت بفرستیم بلکه دانشمند ایرانی 
به فضا ارسال می کنیم. آموزش، جزئی از 
برنامه های ماس��ت و قصد داریم فراخوان 
اع��الم کرده و از دانش��مندان فضایی که 
عالقه مند اعزام به فضا هس��تند ثبت نام 
کنیم. وزیر ارتباطات در مورد زمان ارسال 
ماهواره ظفر نیز گفت: امروز متخصصان 
فضایی در س��ازمان هوافضا و نیز دانشگاه 
علم و صنعت در حال کار روی آماده سازی 
ماهواره ظفر هستند تا آن را به فضا ارسال 
کنیم و مراحل آخر آماده سازی این ماهواره 
در حال انجام است و ان شاءاهلل خبر پرتاب 
را به زودی اعالم می کنیم  و  امیدواریم  این 

پرتاب  موفقیت آمیز باشد.
حمایت از گوش�ی های تولید  � 

داخل 
در این میان به نظر می رس��د که وزیر 
ارتباطات پس از اجرای طرح رجیستری، این 
بار با حمایت از گوشی های تولید داخل قصد 
دارد تغییراتی در بازار ایجاد کند که البته 
نمی تواند وعده اشتغالزایی وزیر را تا پایان 
سال جاری محقق کند. بر همین اساس  
آذری جهرمی با اش��اره به گرانی گوش��ی 
در بازار و پایین آمدن قدرت خرید مردم، 
عنوان کرد که بسیاری از مردم به استفاده از 
گوشی های شکسته یا دست دوم رو آورده اند 
و توانایی خرید گوشی نو را ندارند. این در 
حالی است که  با استفاده از گوشی دست دوم 

امنیت کاربران به خطر می افتد.
وزیر ارتباطات از طرف دیگر به موضوع 
بیکاری و ضرورت ایجاد اشتغال اشاره کرد 
که در همین خصوص وی تصمیم گرفته 
است بس��تری برای تولید گوشی داخلی 
فراهم کند. او هدف از این عملیات را تولید 
گوشی با کیفیت و دارای قیمت مناسب 
به صنعت و ایجاد اشتغال در کشور عنوان 
کرد و گفت: دولت 2۰۰ میلیارد تومان وام 
در اختیار اپراتورها برای فروش گوشی تلفن 
همراه ایرانی قرار می دهد. اپراتورها با استفاده 
از این وام می توانند گوشی تولید داخل را به 
صورت اقساطی در اختیار مردم قرار دهند. 
در این فرآیند، مسوولیت ثبت نام و رساندن 
گوشی به مصرف کننده توسط اپراتورها انجام 
می گیرد و ارزیابی توان بازپرداخت، توسط 

پست بانک انجام می شود.
اگرچه کارشناسان در این خصوص نیز 
معتقدند که عملی شدن این اقدام از سوی 
وزارت ارتباطات نیازمند درایت و برنامه ریزی 
از پیش تعیین ش��ده است اما به هر حال 
می توان این اقدام وزارت ارتباطات را راهی 
برای اش��تغالزایی در این حوزه و کمک به 

تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد.

تالش وزارت ارتباطات برای عملی شدن وعده اشتغالزایی

گوشی های ایرانی در راه بازار

ویژه دهه فجر
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ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران به عنوان 
بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( عهده دار بخشی از فعالیت های 
آن س��ازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، 
اس��تخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ اس��ت. 
بر این اس��اس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع ها 
و طرح ه��ای معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به این 
شرکت تفویض شده است. این شرکت در سال 1392 
و هم راس��تا با سیاس��ت های اصل ۴۴ قانون اساسی و 
با هدف توس��عه اکتشاف و اس��تخراج مواد معدنی در 
کش��ور برنامه اس��تراتژی خود را تدوین کرد. پس از 
تدوین اس��تراتژی اهداف شرکت مشخص و اقدامات 

زیر انجام شد.
برون س�پاری مدیریت و راهب�ری مجتمع و  � 

معادن تابعه
در سال 1393 شرکت اقدام به تدوین و پیاده سازی 
اس��تراتژی ها و سیاس��ت های اجرایی جدید کرد و با 
هدف تهیه و تولید انواع مواد معدنی مورد نیاز کشور و 
توسعه پایدار بخش معدن در مناطق کمترتوسعه یافته 
و جهت استفاده از توان بخش خصوصی، برون سپاری 
مدیریت و راهبری مجتمع های تابعه خود را به فعاالن 
و سرمایه گذاران بخش، هدف گذاری نمود و در همین 
راس��تا مجتمع های فروکروم جغتای، نفلین سینیت 
کلیبر، س��رب نخلک، فسفات اس��فوردی، سنگ آهن 
جالل آب��اد، س��نگ آهن گل گهر، کک س��ازی زرند و 
سنگ آهن سیرجان را در قالب قراردادهای بلندمدت 

به فعاالن و سرمایه گذاران واگذار کرد.
در س��ال جاری نیز راهب��ری مجتمع پتاس خور و 

بیابانک به بخش خصوصی واگذار شده است.
اجرای سیاس��ت واگذاری و برون سپاری مدیریت و 
راهبری مجتمع ها به بخش خصوصی منجر به افزایش 
تولید شده و این رشد تولید از انجام سرمایه گذاری های 

جدید، اصالح خطوط و... محقق شده است.
افزایش اش��تغال یکی از نتای��ج مثبت در واگذاری 

مجتمع های تابعه ایمپاسکو است، به طور مثال قبل از 
واگذاری مجتمع سرب نخلک به بخش خصوصی 150 
نفر در مجتمع سرب نخلک مشغول به کار بودند، در 
حالی که بعد از واگذاری شاهد جهشی بیش از دو برابر 

در تعداد نیروی شاغل در این مجتمع هستیم.
توسعه عملیات اکتشافی در پهنه های کشور � 

با واگ��ذاری مجتمع های تابعه به بخش خصوصی، 
تمرکز ش��رکت بر اکتشاف پهنه های اکتشافی کشور 

نهاده شد.
این شرکت طی سال های 97 تا 98 موفق به دریافت 
33 پروانه اکتش��اف در اس��تان های خراسان جنوبی، 
و  ی��زد، هم��دان  سیستان و بلوچس��تان، کرم��ان، 
آذربایجان ش��رقی شده که در دس��ت اقدام و تکمیل 

مطالعات اکتشافی است.
تا پایان دی ماه س��ال جاری، 13 پهنه اکتشافی به 
مساحت 27 هزار کیلومتر مربع خاتمه یافته است. این 
پهنه ها در استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
مازندران، سیستان و بلوچس��تان، کرمان و زنجان واقع 

شده اند.
در حال حاضر 11 پهنه به مساحت 36 هزار کیلومتر 
مربع در مراحل پایانی تنظیم گزارش نهایی و ارسال به 

سازمان های صنعت، معدن و تجارت است.
در سال 98، 10 پهنه اکتشافی به مساحت 53 هزار 
کیلومتر مربع از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ای��ران در اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیالن، فارس، 
خراسان رضوی و جنوبی و چهارمحال وبختیاری دریافت 
شده که با برگزاری مناقصه های مربوطه، مشاوران این 

پهنه ها مستقر و مشغول فعالیت هستند.
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ای��ران تا پایان 
آبان ماه سال جاری 30 هزار متر حفاری در بخش های 
زغال سنگ، س��نگ آهن و پلی متال انجام داده است. 
در بخش زغال سنگ، برنامه حفاری صددرصد محقق 

شد.
ط�رح احی�ا، فعال س�ازی و توس�عه معادن  � 

کوچک مقیاس
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی 
از ایمیدرو برای اجرای طرح احیا، فعال سازی و توسعه 
معادن کوچک مقیاس به عنوان یکی از طرح های اقتصاد 
مقاومتی در س��ال 98، فعالیت خود را در چهار حوزه 
بسیج کمک های دولت برای راه اندازی طرح، شناسایی 
سرمایه گذاران، شناس��ایی سرمایه پذیران و دارندگان 
مجوزهای محدوده های معدنی و همکاری انجمن ها و 

تشکل ها متمرکز کرده است.
در بخش معادن کوچک مقیاس تاکنون 133 معدن 

در مسیر فعال سازی قرار گرفته، 32 معدن فعال شده، 
همچنین در ۴73 معدن بررسی های کلینیکی از قبیل 
شناخت مشکالت موجود در معدن و عارضه یابی صورت 

گرفته است.
دستاوردهای طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 

کوچک مقیاس شامل موارد زیر است:
- آمایش به روز، دقیق و جامع از معادن کوچک مقیاس 

کشور به تفکیک استانی
- ایج��اد هماهنگی و هم افزایی بین دس��تگاه های 
اجرایی مانند ایمیدرو، معاونت معدنی  وزارت صمت و 
سازمان صمت استان ها، صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی، س��ازمان نظام مهندسی معدن، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه معدن، 

انجمن ها و تشکل های ملی و استانی و...
- همکاری گس��ترده با انجمن ه��ا و بنگاه های بخش 

خصوصی در تصمیم سازی و عملیات طرح
- همکاری و حمایت در ایجاد و توسعه بیش از هشت 

استارت آپ تخصصی معدن و صنایع وابسته
- ایجاد ش��فافیت و اطالع رس��انی گس��ترده تمامی 
فعالیت ه��ا به منظور ایجاد فرص��ت برابر برای تمامی 

بنگاه های تولیدی بخش معدن
- حمایت از تولی��دات دانش بنیان با انجام پروژه های 
پژوهش��ی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزش��ی 

در این زمینه
فعالیت های پژوهشی � 

واحد پژوهش ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی 
ایران در سال 98 موفق به انعقاد شش قرارداد جدید 
پژوهشی در زمینه فناوری های جدید در بخش معدن 
و 12 تفاهمنامه پژوهش��ی و آموزشی با دانشگاه ها و 
موسسات تحقیقاتی شده است. همچنین در سال جاری 

پنج طرح پژوهشی با اثربخشی باال با موفقیت به پایان 
رسیده که دو مورد آن با موفقیت اجرایی و مابقی در 

حال برنامه ریزی برای اجرای صنعتی است.
ب��ا توجه ب��ه سیاس��ت حمای��ت از پایان نامه های 
دانش��جویی در زمینه ه��ای فناوری های بخش معدن 
از ابتدای س��ال 98 تاکنون 15پایان نامه دانش��جویی 
در موضوعات مورد نیاز ش��رکت م��ورد حمایت قرار 

گرفته است.
چشم انداز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران � 

براساس چشم انداز تعریف شده، شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران تا سال 1۴0۴ از طریق هم افزایی با 
بخش خصوصی توانمند به یک شرکت معدنی مرجع 
در اکتشاف، یک شرکت کارآمد در استخراج و فرآوری 
و یک ش��رکت نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور 

تبدیل خواهد شد.

اقداماتایمپاسکودرسال98نشانمیدهد

توسعه اکتشاف و استخراج هم راستا با »اصل 44«

معدن

گروه مسکن- بازار مسکن به تازگی وارد دوره ای شده است 
که نه می توان نام آن را دوره رونق دانس��ت و نه می توان گفت 
به طور کامل در رکود فرو رفته است. در این میان عده ای عالج 
جلوگیری از نوس��انات بازار را در عرضه بیش��تر می دانند و عده 
دیگر در تقویت ابزارهای مالی متقاضیان. دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان مسکن کشور نیز معتقد است دولت باید با حفظ فاصله 
خود از بازار، توانایی مالی متقاضیان را هم در نظر بگیرد. فرشید 
پورحاجت اما مهم ترین معضل نوسانات بازار مسکن را عدم کنترل 
دولت بر تورم و توزیع نامناسب خدمات شهری در کشور می داند. 
زمانی که از او در مورد علت ورود دالالن در دوره های رونق مسکن 
سوال می شود می گوید: »مگر فقط مسکن این مشکل را دارد؟ 
آیا دیگر بازارهای اقتصاد ما دچار سفته بازی نشدند؟ باید به این 
موضوع فکر کنیم که چه عاملی سرمایه گذاران را به سفته بازی 
تشویق می کند؟ به نظر می رسد اتفاقی که در اقتصاد ما افتاده 
این اس��ت که دولت ها نمی توانند ت��ورم را کنترل کنند. دولت 
فعلی در دوره اول تورم را کنترل کرد اما در سال 96 دیدیم که 
تورم سنگینی رخ داد و در این میان برخی از صاحبان سرمایه 
سیگنال ها را متوجه می شوند و به سمت بازارهایی می روند که 
ارزش س��رمایه نقدی خود را حفظ کنند. حاال عنوان این اتفاق 
را سفته بازی گذاشته اند. در حالی که مشکل اصلی این است که 
ما قدرت کنترل تورم را از دست داده ایم.« مشروح گفت وگو با او 

را در ادامه می خوانید.
 � هزینه ساخت مسکن در ایران به طور متوسط چقدر 
اس�ت؟ آیا این نرخ جذابیتی برای ورود سرمایه گذاران 

دارد؟
هزینه ساخت مسکن نسبت به نقاط مختلف کشور متفاوت 
است؛ هزینه های ساخت مسکن به چهار دسته زمین، دستمزد، 
مصال��ح و بس��ته های خدمت س��ازمان ها و ارگان های دولتی و 
حاکمیتی تقسیم می شود. در صورتی که قیمت زمین را در نظر 
نگیریم هزینه تمام شده مسکن بر اساس این چهار عامل محاسبه 
می شود که در قسمت های مختلف کشور متفاوت است. عالوه 
بر جغرافیا، گاهی در مناطق شهری هم شاهد نوسان قیمت ها 
در هزینه تمام شده مسکن هستیم. این وضعیت حتی در مورد 
بسته های خدمتی ش��هرداری ها که به عنوان عوارض پرداخت 
می ش��ود هم برقرار اس��ت. به عنوان مثال در نقاط پایین شهر 
گاهی هزینه این خدمات ب��ه ازای هر مترمربع 50 هزار تومان 
تمام می ش��ود. این در حالی اس��ت که این نرخ در شمال شهر 
با توجه به تراکم باالی س��اختمان ها متری یک میلیون تومان 

محاسبه می شود.
 بنابراین شهرداری ها نیز به راحتی هزینه های پروانه ساختمان 
را در نقاط مختلف شهری دستخوش تغییرات می کنند. اگر باز 
هم این عامل را فاکتور بگیریم هزینه ساخت مسکن به صورت 
پیمانی اعم از مفید و غیرمفید به ازای هر واحد 20 درصد مشاعات 
را شامل می شود. در مجموع اگر به صورت پیمانی حساب کنیم 
هزینه ساخت مسکن کشوری به طور متوسط متری 2/5 میلیون 
تومان بدون عوارض تمام می شود. البته باید عوامل متغیر دیگری 
را هم در قیمت ساختمان دخیل دانست؛ عواملی که هزینه های 
س��اختمان را تغییر می دهند. قطعا قیمت تمام شده یک پروژه 
مسکونی با نوع مصالح هم در ارتباط است. ساختمان هایی که در 
مناطق برخوردار شهری تولید می شود معموال از مصالح گران تری 
ساخته می شود و قیمت آن متفاوت است. البته این مصالح تنها به 

دلیل مرغوب تر بودن هزینه را باال می برد و معنایش این نیست که 
در ساختمان های پایین شهر مصالح غیراستاندارد به کار می رود. 
اجناس س��اختمانی در هر جای کشور باید تابع استانداردهایی 
باشد اما در برخی نقاط بنا بر ترجیح سازنده، از مصالح گران تری 

استفاده می شود.
با توجه به وضعیتی که در بازار مسکن به وجود آمده  � 
آیا ساخت وس�از برای سازندگان صرفه اقتصادی دارد؟ 
اساسا سازندگان برای ورود به پروژه ها چه مقدار حاشیه 

سود برای خود در نظر می گیرند؟
در ح��ال حاضر به نظر می رس��د توجیه پذیری اقتصادی در 
حوزه تولید مسکن به شدت نوسان دارد. البته به طور کلی چنین 
توجیهی برای بخش تولید وجود ندارد که وارد مسکن شود اما 
در مواردی که ش��امل بخش کوچکی از بازار است ممکن است 

همچنان جذابیت هایی وجود داشته باشد. 
شاهد این مدعا ریزش شدید پروانه های ساختمانی در چند 
سال گذشته است. اگر آمار سطح اسکان و پروانه های ساختمانی 
دوره رونق مس��کن را با امروز مقایس��ه کنیم می بینیم که آمار 
تولید مسکن در سال های قبل از 91 با آنچه امروز داریم بسیار 
متفاوت است. اساسا ریسک در تولید و معامالت مسکن افزایش 
پیدا کرده و این معضل باعث شده ساخت وساز توجیه اقتصادی 
نداش��ته باشد. البته همان طور که گفته شد در مناطقی هم که 
توجیه اقتص��ادی وجود دارد تنها مخاطبان خاصی را به عنوان 
متقاضی جذب می کند. این در حالی است که در سیاست های 
کالن و نگاه کاربردی به بازار مسکن هدف ما متقاضیان واقعی 

مسکن است.
 � اگر بازدهی بازارهای اقتصادی و مالی کش�ور را در 
سال های اخیر بررسی کنیم، برخالف آنچه تصور عموم 
است مسکن عقب افتادگی قیمتی دارد. به عنوان مثال 
شاخص بورس در دو سال اخیر تقریبا از 68 هزار واحد 
به 450 هزار واحد رس�یده اس�ت اما در بازار مس�کن 
چنین رشدی را شاهد نبودیم. آیا این مساله مانع ورود 

سرمایه گذاران نشده است؟
ریش��ه ای��ن موضوع را باید در پول های س��رگردان کش��ور 
جست وجو کرد. در اقتصاد ما سال های سال، سرمایه های سرگردان 
به مس��کن رجوع می کردند اما االن این سرمایه ها جذب بورس 
می شوند. ممکن است این چرخش به دلیل افزایش ریسک های 
سرمایه گذاری در بازار مسکن باشد. آنچه مسلم است پول های 
س��رگردان اقتصاد جذب بورس شده است. ریسک حوزه تولید 
مسکن بسیار باال رفته و سرمایه های سرگردانی هستند که جذب 
مسکن نمی شوند به علت اینکه توجیه پذیری اقتصادی وجود ندارد. 
در حال حاضر شرایطی را سپری می کنیم که جاذبه ای برای ورود 
به بازار مسکن وجود ندارد. بخش خصوصی هم اگر ببیند بستر 
الزم برای س��رمایه گذاری در یک بازار وجود ندارد قطعا شرایط 

بهتر را انتخاب می کند.

 � با این وجود هر زمان که بستر سرمایه گذاری در بازار 
مسکن در دوره های رونق ایجاد شده اغلب شاهد ورود 

سنگین سفته بازان به این بازار بودیم...
بله اما نباید فراموش کنیم الزم است بخش تولید از سفته بازان 
جدا ش��ود. بخش تولید نه سوداگر است و نه سفته باز. تولیدگر 
یک فعال بخش خصوصی اس��ت ک��ه جنس فعالیت اقتصادی 
آن از نوع تولید است. البته من هم معتقدم که سفته بازی وجود 
دارد اما اساس موضوع این است که چرا سفته بازی در بازارهای 
ایران وجود دارد؟ مگر فقط مسکن این مشکل را دارد؟ آیا دیگر 
بازارهای اقتصاد ما دچار سفته بازی نشدند؟ بنابراین باید به این 
موضوع فکر کنیم که چه عاملی سرمایه گذاران را به سفته بازی 
تشویق می کند؟ به نظر می رسد اتفاقی که در اقتصاد ما افتاده 
این اس��ت که دولت ها نمی توانند ت��ورم را کنترل کنند. دولت 
فعلی در دوره اول تورم را کنترل کرد اما در سال 96 دیدیم که 
تورم سنگینی رخ داد و در این میان برخی از صاحبان سرمایه 
سیگنال ها را متوجه می شوند و به سمت بازارهایی می روند که 
ارزش سرمایه نقدی خود را حفظ کنند. حاال عنوان این اتفاق را 
سفته بازی گذاشته اند. در حالی که مشکل اصلی این است این ما 

قدرت کنترل تورم را از دست داده ایم.
 � حاال اگر تورم را کن�ار بگذاریم، راهکارهای حذف 
س�وداگری در بازار مسکن چیس�ت؟ دولت وعده داده 
ب�ود که بورس مس�کن را راه ان�دازی کند. ای�ن اقدام 
اگرچه بازار را ش�فاف می کند اما مشخص نیست که بر 
چه اس�اس یک کاالی غیرهمگن قرار اس�ت در بورس 

قیمت گذاری شود.

همان طور که شما می گویید مسکن کاالیی است غیرهمگن و 
خیلی سخت است که معامالت آن را به سمت بازار سرمایه هدایت 
کنیم اما س��هام شرکت های س��اختمانی را می توان وارد بورس 
کرد. البته در مورد همین اقدام هم تجربه خوبی نداشتیم. برای 
مثال دیدیم که پدیده شاندیز خود به یک پرونده چالش برانگیز 

تبدیل شد.
به هم�ان موضوع عرضه مس�کن برگردیم. وزارت  � 
راه وشهرس�ازی در گذشته براس�اس سیاست کاهش 
دخال�ت مس�تقیم دولت در ح�وزه مس�کن و تقویت 
ابزاره�ای مالی متقاضیان فعالی�ت می کرد. وزیر قبلی 
معتقد بود که اگر ریش�ه مش�کالت مس�کن در تولید 
بود پروانه های س�اختمانی بی شمار سال 89 همه چیز 
را حل می کرد. در عین حال وزیر جدید دست کم تمام 
توان تبلیغاتی خود را برای عرضه مسکن متمرکز کرده 
اس�ت. دائما اعالم می ش�ود که برای کارمندان دولت، 
کارگ�ران یا نظامیان قرار اس�ت خانه بس�ازیم. به نظر 
شما هم آیا مشکل اصلی کمبود تولید مسکن است یا 

عرضه نامناسب آن؟
به نظر می رس��د که اوال نظر عب��اس آخوندی این بود که 
دولت نگاه مداخله جویانه در بازار مس��کن نداشته باشد و در 
عین حال سیاس��ت ورز خوبی باش��د نه اینکه در بازار دخالت 
کند. مداخله دولت همیش��ه به نحوی بوده است که منافعی 
برای مردم نداشته است. دولت تاجر خوبی نیست. بنده هم با 
نظر او موافقم. مطلب دیگری که از توجه به آن غافل ش��دیم 
بحث ضوابط شهرس��ازی و نحوه توزیع ثروت در س��رانه های 

ش��هری اس��ت. باید توجه کنیم که اگر این مش��کالت را در 
حوزه شهر حل کنیم دیگر شاهد اختالف 50 میلیون تومانی 
قیمت مسکن در پایین و باالی شهر نیستیم. باید قبول کنیم 
که مس��یر توزیع ثروت شهری را اشتباه رفتیم. در تهران هم 
می توانید خانه متری شش میلیون تومانی پیدا کنید هم خانه 
پنج میلیون تومانی. ما نتوانستیم خدمات عمومی را با توزیع 
منصفانه ارائه دهیم. این معضل در بازآفرینی شهری هم خود 

را نشان داده و این طرح پر از کاستی است.
البته تولید مسکن برای اقشار مختلف در تمام کشورهای 
دنیا رخ می دهد اما باید مشاهده کنیم که بخش خصوصی ما 
که کامال شفاف معامله می کند آیا قدرت تولید مسکن را دارد 
یا خیر؟ در پروژه ۴00 هزار واحد مس��کن ملی دستگاه های 
دولتی با نیروهای نظامی قرارداد ساخت خانه امضا کرد. قرارداد 
را با چه کس��ی امضا کردند؟ بین خودشان. آیا آنها یک نهاد 
تخصصی در حوزه مسکن هستند؟ خیر. یکی از مشکالت ما 
حذف نهادهای حرفه ای مسکن است. در گذشته هم دولت این 
اشتباه را کرده بود و حاال از آن درس نمی گیرد. زمانی که دو 
سال از عمر پروژه مسکن مهر گذشته بود و تعاونی های دولتی 
در توس��عه پروژه ناموفق بودند دولت تفاهمنامه سه جانبه ای 
با نهادهای تخصصی امضا کرد و از آن به بعد بود که مسکن 

مهر پیشرفت کرد.
دولت از تجربه های مسکن س��ازی در س��ال های گذشته 
برداش��ت های مناس��بی نکرده اس��ت. در مس��کن مهر 2/5 
میلیون واحد در کش��ور برنامه ریزی ش��د. فارغ از خوب یا بد 
بودن، این طرح یک پروژه ملی بود و شاید این پروژه به قول 
آخوندی مزخرف بوده باش��د اما می توانس��تیم ایرادات آن را 
برط��رف کنیم و خوبی های��ش را تقویت کنیم. این یک اصل 
استراتژیک در مدیریت است که ما در طرح مسکن ملی این 

کار را نکردیم.
نهاده��ای تخصصی مس��کن بارها به وزارت راه هش��دار 
دادند که مسکن ملی طرح های مطالعاتی ندارد و برآوردهای 

متقاضیان اشتباه است.
 در مس��کن مهر طرح های مطالعاتی داش��تیم. حاال برای 
مس��کن ملی فراخوان دادند و مشخص شد که نیمی از افراد 
ثبت نام ش��ده نمی توانند شرایط را احراز کنند. آیا اگر به این 
افراد بگوییم هفته دیگر ۴0 میلیون تومان پیش پرداخت بدهید 
توانایی پرداخت دارند؟ در مسکن مهر پس از آغاز زمان واریز 
اقساط یک ریزش 700 هزارتایی در متقاضیان داشتیم اما از 

این تجربه استفاده نشد.
 � به بازآفرینی شهری اشاره کردید... به نظر شما چرا 
دستگاه های دولتی با وزارت راه وشهرسازی برای تحویل 
زمین در بافت فرسوده همکاری نکردند؟ آیا این مشکل 

از خأل حکمرانی در دولت خبر نمی دهد؟
می توان این تعبیر را درست دانست. به علت اینکه مسکن 
یک حوزه فرابخشی است وزارت راه و شهرسازی موفق نبود در 
حوزه بازآفرینی دستگاه ها را هماهنگ کند. به یاد دارم زمانی 
آقای آخوندی هم گفته بود که اگر تمام زمین های واگذار شده 
توسط دس��تگاه های دولت را در کنار هم قرار دهیم کال 25 
مترمربع هم نمی ش��ود و این در حالی است که اطالع داریم 
این دستگاه ها زمین های زیادی را در مناطق فرسوده و حاشیه 

شهرها داشتند و می توانستند اقدامات مناسبی کنند.

دبیر کانون انبوه سازان از دالیل عرضه نامناسب مسکن در کشور می گوید

مسیرانحرافیتوزیعثروتشهری

ویژهدههفجر
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گروه بورس- آمار دادوس��تدهای بازار س��رمایه کشور از 
رش��د بی سابقه شاخص های در دو سال اخیر حکایت می کند. 
هجوم نقدینگی به بورس های کش��ور به اندازه ای است که هر 
گاه بازار برای اس��تراحت خیز برم��ی دارد افزایش عرضه ها  با 
موج قدرتمند تقاضا مواجه می ش��ود که نتیجه آن، شکس��ته 
ش��دن رکورد تاریخی ارزش، حجم و تعدد دادوستد معامالت 
روزانه و ماهانه است. کارشناسان دالیل رشد بورس را جبران 
کاه��ش ارزش پول ملی، گزارش های پی در پی افزایش فروش 
در ش��رکت ها، انتظارات تورمی، افزایش قیمت های جهانی و 
سیگنال های بین المللی عنوان می کنند. شاخص بورس تهران 
در سال های گذشته با جهش بی سابقه از 680 هزار واحد اکنون 
در قله 452 هزار واحد ایستاده است. بورس کاال و انرژی نیز 

در خط سبز صعود قرار دارند.
رشد 2۶۷ � هزار واحدی شاخص بورس از ابتدای سال

شاخص بورس و اوراق بهادار از ابتدای امسال تاکنون بیش 
از 270 هزار واحد رش��د کرده اس��ت. تاکنون در مدت 2۱0 
روز معامالتی ۹۳2 میلیارد و ۱۹0 میلیون س��هم و حق تقدم 
ب��ه ارزش ۳78۹ ه��زار و 6۳۱ میلیارد ریال در 87 میلیون و 
۹ ه��زار و 867 دفع��ه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار 
گرفته است. همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک 
بازار نشان می دهد در این مدت 6۱4 میلیارد و 2۱۳ میلیون 
سهم به ارزش ۱850 هزار و ۹67 میلیارد ریال در 4۱ میلیون 
و 4۹۱ ه��زار و ۳۳6 نوب��ت در بازار اول، 2۹2 میلیارد و ۳50 
میلیون س��هم به ارزش ۱5۹6 هزار و دو میلیارد ریال در 44 
میلی��ون و 586 هزار و 684 نوبت در بازار دوم، 76 میلیون و 
۳۹0 هزار برگه به ارزش 76 هزار و ۳۹0 میلیارد ریال در 25 
هزار و ۳۹۱ نوبت در بازار بدهی، 2۱6 میلیون و 78 هزار قرارداد 
ب��ه ارزش ۱/8۳۱ میلیارد ریال در ۱۱۱ هزار و 566 نوبت در 
بازار مشتقه و 25 میلیارد و ۳۳2 میلیون واحد از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 264 هزار 
و 44۱ میلی��ارد ریال در 7۹4 هزار و 8۹0 نوبت مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. شاخص کل نیز که معامالت امسال بورس 
را از ارتفاع ۱78 هزار و 65۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون با 
267 هزار و 2۳5 واحد رشد، معادل ۱4۹/58 درصد افزایش را 
به ثبت رسانده و به ارتفاع 427 هزار و ۱۳۹واحد رسیده است. 
ش��اخص بازار اول نیز در این مدت با رش��د ۱88 هزار و ۱8۱ 
واحدی و شاخص بازار دوم با رشد 570 هزار و 78۹ واحدی 

به ترتیب ۱40/57 و ۱65/۳7 درصد افزایش داشته اند.
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس در مورد دالیل رشد 
ش��اخص بورس می گوید: »دالیل متع��ددی از جمله افزایش 
س��رمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی و رشد سودآوری دارد. از 
طرف دیگر، افراد حقیقی به بورس آمده اند و در هفته های اول 
با نگاه کوتاه مدت، فروشنده سهام بودند اما بعدا خریدار شدند 
و این یعنی اینکه به س��ودآوری شرکت ها در بلندمدت توجه 
می کنند. روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعاالن 

حقیقی دچار هیجان شوند. 
در آن روز همه آمدند و فروش��نده ش��دند اما تالش بر این 
بود نهادهای س��رمایه گذاری و شرکت های بزرگ حقوقی در 
کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی ها 

خریدار شدند.

با س��ودآوری شرکت ها اطمینان به سرمایه گذاری در بازار 
شکل می گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه گذاران در 
بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است. یکی از مولفه های 
بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای معامالتی است. در زمانی 
فقط س��هام در بازار وجود داشت و خرید و فروش می شد اما 
در ش��رایط فعلی عالوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. 
قبال فقط آپشن خرید بود، االن هم آپشن خرید و هم آپشن 
ف��روش و هم معامالت آتی س��هام اس��ت. در حالی که قبال 
برخی از این ابزارها نبودند. در حوزره نقدینگی و حمایت های 
کارگزاری نیز توفیقات مناسبی کسب شده و رشد شرکت های 
بورس��ی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکت های بورسی 
هر س��ال رشد می کنند، چرا باید سهام خود را بفروشند؟ هم 
ش��رکت سود نقدی به سهام می دهد و هم قیمت خود سهام 

تقویت می شود.«
رشد 2/5 � برابری شاخص فرابورس از ابتدای سال

در این میان فرابورس رشد بیشتری را به ثبت رسانده است. 
در هفته منتهی به ۱8 بهمن ۱۳۹8، شاخص کل فرابورس با 
ثبت رش��د 4/6 درصدی نس��بت به آغاز هفته، کار خود را در 

ایستگاه 5655 واحدی به پایان رساند و به این ترتیب بازدهی 
ش��اخص آیفکس نسبت به ابتدای س��ال جاری ۱50 درصد 
افزایش داشت. همچنین ارزش بازار فرابورس در انتهای هفته 
پیش به شش میلیون و 50 هزار میلیارد ریال رسید که بیانگر 
رشد 4/8 درصدی طی پنج روز معامالتی اخیر و افزایش ۱۳5 

درصدی نسبت به ابتدای سال است.
در هفته ای که س��پری ش��د، برخالف حجم معامالت که 
نس��بت به هفته گذشته بیشتر بود، ارزش و تعداد معامالت با 
کاهش همراه بود. بر این اس��اس ارزش معامالت با ثبت ۱27 
ه��زار و 40۳ میلیارد ری��ال معامله، افتی اندک و دو درصدی 
نس��بت به هفته قبل را تجربه کرد. همچنین تعداد معامالت 
نیز طی این پنج روز کاری دو میلیون و 672 هزار مرتبه خرید 
و فروش بود که در این زمینه نیز همان طور که اش��اره ش��د، 
افت هفت درصدی نسبت به هفته گذشته به چشم می خورد. 
اما از س��وی دیگر شاهد افزایش 22 درصدی حجم معامالت 
نسبت به هفته گذشته بودیم به طوری که این متغیر با ثبت 
۱۳ میلیون و ۳۹5 هزار ورقه جابه جایی، معامله گران را بدرقه 

تعطیالت آخر هفته کرد.

بررسی بازارهای مختلف فرابورس � 
در هفته ای که پشت س��ر گذاش��تیم بازاره��ای مختلف 
فراب��ورس ایران به جز بازار ابزاره��ای نوین مالی به لحاظ 
ارزش معامالت با افزایش همراه بودند. این در حالی اس��ت 
که بازار ابزارهای نوین مالی با وجود افت ۳6 درصدی ارزش 
معامالت نس��بت به هفته قبل، باز هم در بین سه بازار برتر 
به لحاظ باال بودن این متغیر قرار داشت. بر این اساس بازار 
دوم فرابورس با ثبت 46 هزار و 66۱ میلیارد ریال معامله، در 
رتبه نخست ارزش معامالت قرار داشت و رشد ۳4 درصدی 
نس��بت به هفته گذشته را به ارمغان آورد. اما در رتبه دوم 
بازار ابزارهای نوین مالی قرار داش��ت چرا که از حدود ۳۹ 
هزار میلیارد ریال معامله میزبانی کرد و در جایگاه سوم نیز 
ش��اهد حضور بازار پایه بودیم که با معامالتی به ارزش ۳0 
هزار و 574 میلیارد ریال با ثبت رش��د 24 درصدی نسبت 

به هفته قبل در این س��کو قرار گرفت.
همچنین در هفته منتهی به ۱8 بهمن، حجم معامالت در 
تمام بازارها با افزایش نسبت به هفته قبل همراه بود و بازارهای 
دوم و پایه با اختالف اندک در رتبه های اول و دوم قرار گرفتند. 
حج��م معامالت تقریبی این دو بازار پنج هزار و 700 میلیون 
ورقه جابه جایی بود. بازار اول با یک هزار و 500 میلیون ورقه 

جابه جایی در رتبه سوم این شاخص قرار داشت.
در زمین��ه تعداد معامالت نیز در هفته ای که پشت س��ر 
گذاش��تیم به جز بازار دوم فرابورس، س��ایر بازارها نس��بت 
ب��ه هفته قب��ل روندی مثبت را ثبت کردن��د و نکته جالب 
اینجاست که بازار دوم با وجود افت ۱8 درصدی، با این حال 
در رتبه نخست تعداد معامالت قرار داشت. تعداد معامالت 
ب��ازار دوم در این هفته، یک میلیون و 700 هزار دفعه بود. 
برای کس��ب اطالعات دقیق تر در خص��وص آمار بازارهای 
مختلف، به بخش گزارش های آماری سایت فرابورس ایران 

مراجع��ه کنی��د.
مهم ترین رویدادهای هفته اخیر فرابورس � 

س��یزدهمین عرض��ه اولی��ه فرابورس ایران در س��ال ۹8، 
چهارشنبه ۱6 بهمن با موفقیت صورت گرفت و بر این اساس 
۱5 درصد از سهام شرکت کلر پارس با نماد »کلر« در بازار دوم 
فرابورس با قیمت هر سهم 2۹ هزار و 500 ریال کشف قیمت 
ش��د. مشارکت یک میلیون و ۳02 هزار و 4۹8 کد حقیقی و 
حقوقی در این عرضه اولیه و در نهایت تخصیص سهام عرضه 
شده به یک میلیون و 2۹2 هزار و 7۹4 کد معامالتی، رکورد 
عرضه های اولیه را جابه جا کرد. در پایان به هر کد سهامداری، 

۳6۹ سهم اختصاص یافت.
همچنی��ن در این هفته ش��رکت اعتباری مل��ل به جمع 
شرکت های دارای بازارگردان در فرابورس ایران اضافه شد. به 
این ترتیب از روز دوش��نبه ۱4 بهمن ، صندوق سرمایه گذاری 
اختصاص��ی بازارگردان��ی پاداش پش��تیبان پ��ارس، عملیات 

بازارگردانی این شرکت را آغاز کرد.
عرضه اولیه 20 میلیون ورق اسناد خزانه اسالمی به ارزش 
20 ه��زار میلیارد ری��ال در روز ۱4 بهمن نیز از دیگر اتفاقات 
مه��م این هفته بود. این اوراق که با نماد »اخزا8۱8« در بازار 
ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش رسیدند، سررسیدشان 

شهریور سال ۱40۱ خواهد بود.

رش�د حجم و ارزش معامالت گواهی س�پرده کاالیی  � 
بورس کاال

در جری��ان معامالت هفته گذش��ته بازار گواهی س��پرده 
کاالیی بورس کاالی ایران نیز در حالی بیش از یک میلیون و 
74۱ هزار و 4۹8 ورقه بهادار مبتنی بر کاال به ارزشی بیش از 
۱20۳ میلیارد و ۳4 میلیون ریال دادوستد شد که ثبت آمار 
یادش��ده از رش��د نزدیک به 48 و ۱5 درصدی حجم و ارزش 
معامالت هفتگی در این بازار حکایت دارد. طی هفته گذشته 
معامله گران بیش از 208 هزار و 200 گواهی س��پرده س��که 
طال را در نماد معامالتی خزانه چهار بانک س��امان، صادرات، 
رفاه و ملت دادوس��تد کردند و با ثبت ارزش ۱045 میلیارد و 
205 میلیون ریالی بیش��ترین ارزش معامالتی را در کل بازار 
رق��م زدند. به طوری که ارزش معامالت در چهار نماد مذکور 
حدود 87 درصد از کل ارزش معامالت هفتگی این ابزار مالی 
را در اختیار خود گرفت. از نظر حجم نیز این نمادها سهم ۱2 

درصدی را به خود اختصاص دادند.
معامل��ه بیش از یک میلیون و 462 ه��زار و 500 گواهی 
س��پرده زعفران نگین نیز ارزش��ی نزدیک به ۱۳۳ میلیارد و 
776 میلیون ریالی را در پی داشت تا دارایی پایه زعفران نگین 
در نماد معامالتی ش��ش انبار بورسی سهم 84 و ۱۱ درصدی 
در حجم و ارزش کل معامالت هفته گذش��ته را کس��ب کند. 
حجم معامالت زعفران پوشال معمولی نیز به 47 هزار و ۱48 
گواهی سپرده کاالیی رسید و ارزش بیش از ۳/5 میلیارد ریالی 
را رقم زد. در جریان این معامالت تعداد 22 هزار و 57 گواهی 
سپرده پس��ته فندقی ۳2-۳0 نیز در حالی مورد معامله قرار 
گرفت که ارزش نزدیک به 20 میلیارد ریالی را در پی داشت. 
ط��ی معامالت هفته قبل معامله گران ۱576 قرارداد آتی زیره 
س��بز را خرید و فروش کردند و ارزش��ی حدود 4۹7 میلیون 

ریال را به ثبت رساندند.
تاالر سبز در مدار رشد � 

در بورس انرژی نیز از اوایل مردادماه عرضه و فروش فرآورده های 
نفتی پس از یک س��ال برنامه ریزی، اقدام کارشناسی و جلسات 
متعدد کارشناسی عملیاتی شد. عرضه اکثر فرآورده های بورسی 
در سال جاری عملیاتی شده و با فروش چشمگیر 5/5 میلیون تنی 
تا به امروز همراه بوده است. از سوی دیگر انتشار ۱۳ هزار میلیارد 
تومان اوراق از طریق عرضه اولیه و معامالت ثانویه باعث شد بورس 
انرژی جایگاه نسبتا خوبی در عرضه معامالت اوراق بهادار مبتنی 
بر کاال پیدا کند. اکنون در بورس انرژی بالغ بر 5/5 میلیون تن 
فرآورده نفتی مورد معامله قرار گرفته و این عدد بیش از دو برابر 
سال گذشته است. همچنین سال گذشته ۱7/5 هزار میلیارد تومان 
دادوستد در این بورس صورت گرفت و اکنون این مبلغ از مرز 44 
هزار میلیارد تومان گذشته که به طور عمده ناشی از معامالت پنج 
فرآورده اصلی نفت بود. عملکرد بورس انرژی کشور نیز مانند سایر 
بورس ها چشم انداز روشنی را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده 
است؛ چشم اندازی که حسینی، مدیرعامل بورس انرژی در مورد 
آن می گوید: »پتانسیل کشور ما در تولید و فروش فرآورده های 
نفتی و حوزه انرژی بسیار زیاد است. با توجه به شرایط موجود، 
انتظار تداوم رشد بورس انرژی وجود دارد. البته به نظر می رسد 
با شرایط فعلی در سال آینده شاهد رشد تمامی بخش های بازار 

سرمایه و بورس ها باشیم.«

رکورد شکنی پی در پی بازار سرمایه در سال 98

قدرت نمایی بورس

س��ازمان ایمیدرو از نیمه دوم سال گذشته به این سو توسعه 
بخش معدن و صنایع معدنی را به معنای وس��یع تری طراحی و 
پیاده سازی می کند به طوری که تمرکز این سازمان تنها بر زنجیره 
فوالد نیست، بلکه عملیاتی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی، 
توس��عه پژوهش، فناوری و آموزش،  رشد فعالیت های اکتشافی، 
احیای معادن کوچک، توجه به عناصر نادرخاکی، توس��عه برنامه 
گوهر سنگ ها و همچنین مدیریت سود بنگاه ها در راستای توسعه 
و در کنار آن، افزایش فعالیت های مرتبط با مسوولیت اجتماعی، 
انجام گفت و گوی مستمر با تشکل های مختلف  و همکاری نزدیک 
با مراکز علمی و پژوهشی در جهت رفع نیازهای مجموعه های فوق، 

در شمار راهبری این سازمان قرار گرفته اند.
عملیاتی شدن نقشه راه  � 

نقشه راه معدن و صنایع معدنی مشتمل بر 72 راهبرد است که 
سازمان ایمیدرو مسوولیت اجرای ۳۳ راهبرد را در اختیار دارد. این 
سازمان  برای اجرایی کردن این مهم ۱45 هدف تعریف کرده است. 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تا پایان دی 

ماه توانسته  58 درصد از اهداف را محقق کند.
راه اندازی طرح ها � 

 از ابتدای سال تاکنون برنامه راه اندازی ۳/5 میلیارد دالر پروژه 
معدنی و صنایع معدنی اجرایی شده و تا نیمه زمستان امسال نزدیک 
به ۱/2 میلیارد دالر طرح افتتاح شده است. تعداد قابل توجهی از 
دیگر پروژه ها به مرحله راه اندازی، تولید آزمایشی یا تست مراحل 
مختلف رس��یده اند. آلومینیوم جنوب )سالکو( اکنون بزرگ ترین 
و )ب��ا تکنولوژی 4۳0 کیلوآمپ��ر( مدرن ترین کارخانه آلومینیوم 
ایران است که از ابتدای زمستان جاری به تولید آزمایشی دست 
یافته است و از سرمایه گذاری ۱/2 میلیارد دالری برخوردار است. 
همچنین طرح های گندله سازی توسعه ملی )واقع در سنگان( با 
سرمایه گذاری ۱۹0 میلیون دالری به همراه 4 میلیون دالر پروژه 
زیربنایی در مجموع )سه طرح( با رقم نزدیک به ۱/4 میلیارد دالر 
آماده افتتاح ش��ده اند. عالوه بر این تا پایان سال جاری نیز بیش 
از یک میلیارد دالر طرح در مدار تولید قرار می گیرد که ش��امل 
حوزه های کنسانتره سنگ آهن، چهار طرح صنعت مس، خردایش 
سنگ آهن گل گهر، فاز نخست بندر پارسیان و تعدادی طرح زیربنایی 
است. کل سرمایه گذاری هایی که تا پایان سال به ثمر می نشیند 
بیش از 7600 شغل مستقیم و نزدیک به 2۹ هزار شغل به طور 

غیرمستقیم ایجاد می کند.
عملکرد تولید صادرات واحدهای بزرگ � 

عملکرد تولید شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی 
در مدت ۱0 ماه سال ۹8 نشان دهنده رشد در اکثر بخش هاست به 
طوری که تولید کنسانتره سنگ آهن با افزایش سه درصدی، آهن 
اسفنجی افزایش هشت درصدی، شمش فوالد رشد پنج و محصول 
فوالد رشد هشت درصدی، کاتد مس افزایش سه درصدی و تولید 
پودر آلومینا تقریبا به اندازه تولید سال گذشته بوده است. از سوی 
دیگر  آمار عملکرد صادرات واحدهای بزرگ معدن و صنایع معدنی 
کشورمان نیز نشان می دهد در مدت ۱0 ماه سال ۹8 صدور انواع 
محصول این شرکت ها رشد 25 درصدی را به ثبت رسانده است.

اکتشاف ۶50 � هزار کیلومتر مربع
از ابتدای تاس��یس ایمیدرو تا نیمه نخس��ت سال ۹7 برنامه 
اکتشاف این سازمان در مساحت 250 هزار کیلومتر مربع اجرایی 
شد. اما از نیمه دوم سال گذشته برنامه توسعه اکتشافات با جهش 
400 هزار کیلومتر مربعی همراه شد به گونه ای که با هدف افزایش 
ذخایر مواد استراتژیک معدنی در 650 هزار کیلومتر مربع به اجرا 

در آمد. ایمیدرو اکنون 80 درصد مساحت اکتشافی کشور را در 
اختی��ار دارد. این برنامه در واقع گام��ی در جهت ایجاد توازن در 
زنجیره صنایع معدنی محسوب می شود که خوراک آتی صنایع 
را تامین کند. تاکنون در ایران ذخایر قابل توجهی کش��ف شده 
است. با توجه به اینکه بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو موفق 
به اجرای قسمتی از فعالیت های اکتشافی یادشده است، همکاری 
بخش خصوصی در تکمیل فعالیت های اکتشافی نیز از سیاست های 

جدید ایمیدرو است.
فعال سازی معادن کوچک � 

طرح احیای معادن کوچک و متوس��ط که با هدف توس��عه 
اش��تغال و همچنین تامین بخشی از خوراک شرکت های بزرگ 
از س��وی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )از شرکت های 
تابعه ایمیدرو( به اجرا درآمده تا نیمه دی ماه جاری بیش از ۱۳0 
معدن را احیا کرده است. این طرح با مشارکت تشکل ها از جمله 
خانه معدن ایران اجرایی شده است. در همین حال تفاهمنامه ای 
در راستای کمک به فعال سازی معادن کوچک با تولیدکنندگان 
کنسانتره و گندله امضا شده است که به نقش آفرینی این معادن 

کمک خواهد کرد.
افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن؛ پشتوانه بخش  � 

خصوصی
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی ۱4 سال 
از فعالیت خود ۱742 فقره بیمه نامه سرمایه گذاری و اعتباری به 
مبلغ ۱028 میلیارد تومان صادر کرده که 5۹2 میلیارد تومان آن 
مربوط به دو سال گذشته است. یکی از پشتوانه های این صندوق 
افزایش سرمایه است که در سال جاری از ۱40 میلیارد به ۳50 
میلیارد تومان رس��یده است. طبق برنامه های ایمیدرو، این نهاد 
پشتیبان معادن بخش خصوصی، سال ۹۹ برنامه افزایش سرمایه 
تا 500 میلیارد تومان را پیش رو دارد. صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی همچنین حمایت از طرح فعال سازی معادن 

کوچک را نیز جزو فعالیت های خود دارد.

چشم انداز توسعه مناطق ویژه صنایع انرژی بر � 
طی سال های اخیر ایمیدرو عالوه بر منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
خلیج فارس، توس��عه مناطق ویژه الِمرد )جنوب استان فارس( و 
پارسیان )غرب استان هرمزگان( و همچنین کاشان را پیش رو 
داشته است. منطقه المرد اکنون میزبان بزرگ ترین و مدرن ترین 
طرح تولید آلومینیوم ایران )سالکو( است و منطقه پارسیان نیز 
در حال جذب سرمایه گذاران حوزه صنایع معدنی و پتروشیمی 
است. وزارت نفت منطقه پارسیان را به عنوان  هاب سوم اجرای 
طرح های پتروش��یمی قرار داده است. در حال حاضر ساخت فاز 
نخست اسکله اختصاصی منطقه پارسیان در مراحل پایانی است 
و تا اس��فند ماه به بهره برداری خواهد رسید. منطقه ویژه صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس نیز ۱8 طرح توسعه ای در حال اجرا و 
برنامه واگذاری زمین به ۱۱ متقاضی سرمایه گذاری را در دستور 
کار دارد. این منطقه در عین حال برنامه دستیابی به ظرفیت تولید 
۱0 میلی��ون تن فوالد را در برنامه دارد. در همین حال به دلیل 
اینکه اسکله منطقه ویژه خلیج فارس یکی از مزیت های این منطقه 
به شمار می آید، توسعه آن از محورهایی است که توسط ایمیدرو 
پیگیری می ش��ود و در این راستا فراخوان جذب سرمایه گذار در 

دست اقدام است.
جشنواره اینوماین2 �

ایمیدرو جش��نواره ایده های ارزش آفرین با نام اینوماین2 را با 
همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری )و صندوق نوآوری و 
شکوفایی( و دانشگاه تهران در بهمن ماه برگزار کرد. در این جشنواره 
تعداد شرکت های ثبت نام کننده و ایده های ارسال شده، با جهش 
نسبت به سال قبل به ۳80 مورد رسید. ۱5 ایده برتر این حوزه نیز 
در پایان این رویداد معرفی شدند. ایمیدرو، »هم آفرینی ارزش« را 

در همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی پیگیری می کند.
راه اندازی پایلوت عناصر نادرخاکی � 

پایلوت تولید عناصر نادر خاکی در دهه نخست بهمن ماه ۹8 
با حضور »معاون علمی رییس جمهوری« و »وزیر صنعت، معدن 

و تجارت« افتتاح شد. این پایلوت با استفاده از دانش متخصصان 
داخلی راه اندازی ش��ده که انعطاف پذیری باالیی در اس��تحصال 
عناصر استراتژیک با عیارهای بسیار پایین یا بسیار باال را دارد و 
با توجه به اینکه از روش های مختلف فرآوری از جمله روش های 
فیزیکی و هیدرومتالورژی در آن استفاده شده، امکان حذف همه 

ناخالصی ها را دارد.
مطالعات نشان می دهد عناصر نادر خاکی کشور، با غنی شدگی 
ضعیف، اغلب همراه سایر عناصر از جمله آهن، تیتان، فسفات و مواد 
پرتوزا هستند که راه اندازی این پایلوت،  به کامل شدن زنجیره دانش 

استحصال مواد معدنی و استراتژیک کمک شایانی می کند.
تفاهمنامه با دانشگاه ها و مراکز علمی � 

ایمیدرو در راستای برطرف سازی نیاز معدن و صنایع معدنی، 
از س��ال گذشته اقدام به »نیازمحور کردن« پروژه های پژوهشی 
کرده و از آنها حمایت می کند تا به رفع نیازهای موجود در این 
بخش بپردازند.این س��ازمان طبق تفاهمنامه های امضا شده با 
۱۱ دانشگاه و مراکز علمی در حال همکاری است و 20 پروژه 
نیازمحور )عمدتا در حوزه محیط زیس��ت( در حال اجرا دارد. 
س��ازمان ایمی��درو همچنی��ن از ۱۹4 پایان نامه بخش معدن 
و صنای��ع معدنی حمایت کرده اس��ت. در همین حال بودجه 
حوزه پژوهش رش��د 50درصدی و بودجه بخش آموزش رشد 

۱00درصدی در مقایسه با سال ۹7 داشته است.
حمایت از صنعت گوهر سنگ ها و سنگ های تزئینی  � 

ایمیدرو در کنار حمایت از صنایع بزرگ، برنامه بازبینی و تدوین 
طرح جامع گوهر سنگ ها )سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی( و 
همچنین سنگ های تزئینی را با حضور تشکل های تخصصی در 
دس��ت اجرا دارد. هم اکن��ون کمیته های مختلفی در این بخش 
مشغول به کار هستند. این برنامه با هدف رفع موانع این صنایع به 
اجرا در می آید. مقرر شده به زودی بازار گوهر سنگ ها در اصفهان 
با همکاری مقامات استانی و بخش خصوصی ایجاد شود. از سوی 
دیگر عارضه یابی بخش سنگ های تزئینی نیز آغاز شده تا شرایط 

رشد و به روزآوری صنعت سنگ تزئینی مهیا شود.
ایمیدرو به عنوان متولی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در 
کنار فعاالن این حوزه قرار دارد. این سازمان نقش سیاستگذاری و 
تسهیل شرایط فعالیت در معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد 
و زمینه الزم را برای بخش خصوصی به منظور تقویت و توسعه 
صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فراهم می کند. در این میان 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی )از زیرمجموعه های 
ایمیدرو(، از این حوزه ارزش آفرین و اشتغالزا حمایت می کند.

تامین زیرساخت � 
تامین و توسعه زیرساخت سبب تسهیل در انتقال و جا به جایی 
مواد خام و تولید شده می شود. ایمیدرو با همکاری شرکت های 
بخش خصوصی، توس��عه زیرس��اخت ها را در اولویت برنامه ها و 
اقدامات خود قرار داده که برجسته ترین آنها شامل حمل جاده ای، 
ریلی و  انتقال آب از دریاست. این سازمان تاکنون 660 کیلومتر 
مسیر جاده ای برای معادن و ۳7۳ خط انتقال برق ایجاد کرده است. 
عالوه بر این احداث نیروگاه هرمز در منطقه ویژه خلیج فارس در 
راستای توسعه زیرساخت ها انجام شده است. همچنین خط دوم 
جاده سنگان - تربت حیدریه با مشارکت بخش خصوصی اجرایی 
ش��ده است. ارزش کل سرمایه گذاری این طرح به 800 میلیارد 

تومان می رسد.
طرح خط انتقال آب از دریای عمان  � 

ایمیدرو با استفاده از تجربه اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به مناطق مرکزی، پروژه جدید و بزرگ انتقال آب از دریای عمان 
به س��ه استان شرقی )سیستان و بلوچس��تان، خراسان جنوبی و 
خراسان رضوی( را با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی 

اجرایی می کند.
در این طرح ۱500 کیلومتری قرار است پس از شیرین سازی آب 
دریای عمان، از مسیر خط لوله وارد سه استان سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی شود که در نهایت آینده تامین 
آب در مجتمع معدنی س��نگان برای س��رمایه گذاران،  روشن و 

اطمینان بخش خواهد شد.
منطقه ویژه خلیج فارس و طرح 10 � میلیون تنی فوالد

چشم انداز منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس )از 
زیرمجموعه های سازمان ایمیدرو(، دستیابی به ظرفیت تولید ۱0 
میلیون تن فوالد است. این برنامه طبق راهبری های ایمیدرو و با 
سرمایه گذاران فعلی این منطقه در دست اجراست و کنسرسیوم 

آن تشکیل شده است.
ایجاد ظرفیت تولید 10 � میلیون تن فوالد در س�واحل 

مکران
ایمیدرو در راستای سیاس��ت های کالن در افزایش ظرفیت 
تولید فوالد و به س��بب دسترس��ی س��واحل جنوب��ی به آب و 
تاسیسات بندری، طرح ایجاد ۱0 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 
در س��واحل مکران واقع در چابهار )استان سیستان و بلوچستان( 
را به اجرا گذاشته است. این برنامه با مشارکت بخش خصوصی 

انجام خواهد شد.

فعالیتهایسازمانایمیدروطییکسالاخیرنشانمیدهد

افتتاح  3/5 میلیارد دالر طرح های  معدن و صنایع معدنی

ایمیدرو

ویژه دهه فجر
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در  یوس�ف بکیان-  نس�ترن 
ش��رایطی که حجم رواب��ط تجاری 
ای��ران و اروپا روزبه روز بیش��تر آب 
م��ی رود، باید برای رش��د تجارت با 
کش��ورهای همس��ایه جدی تر وارد 
عمل ش��د چرا که در ح��ال حاضر 
توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری 
ب��ا همس��ایگان می توان��د به عنوان 
راه��کاری موث��ر در جه��ت کاهش 
اثرات تحریم ها و همچنین توس��عه 
تجارت خارجی کش��ور در دس��تور 
کار متولی��ان امر قرار گی��رد. البته 
تمرک��ز بر درآمدزایی از راه صادرات 
غیرنفتی برای سیاستگذارانی که در 
سال های گذشته همواره ساده ترین 
راه حل مشکل درآمدی کشور یعنی 
همان فروش نفت و مواد خام دیگر را 
دنبال کرده اند، کار ساده ای نیست اما 
واقعیت این است که در شرایط فعلی 
با توجه به تشدید تحریم ها، راهی جز 
افزایش مبادالت تجاری با کشورهای 

دوست و همسایه وجود ندارد.
بر همین اس��اس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در راس��تای تحقق 
»رونق تولید« در س��ال ۹۸ ، توسعه 
ص��ادرات غیرنفتی را به عنوان یکی 
از اولویت ه��ای مهم ای��ن وزارتخانه 
در س��ال جاری اعالم کرد و  تمرکز 
بر صادرات به 15 کش��ور همس��ایه 
ب��ه وی��ژه پن��ج کش��ور  را در صدر 
برنامه های خ��ود ق��رار داد. وزارت 
صم��ت در این خص��وص اعالم کرد 
افزای��ش حجم و تن��وع محصوالت 
ب��ه  و خدم��ات(  )کاال  صادرات��ی 
کشورهای همس��ایه، توانمندسازی 
و توس��عه بنگاه های خ��رد، کوچک 
و متوس��ط با هدف افزایش صادرات 
 و گس��ترش قرارداده��ای تهات��ری 
کاال–کاال ب��رای مب��ادالت کاالهای 
واردات��ی و صادرات��ی از طرح ه��ای 
برنامه ریزی ش��ده برای رس��یدن به 
ای��ن هدف اس��ت.  همچنی��ن وزیر 
صنعت تاکید کرد که تمرکز وزارت 
صنعت در س��ال اقتص��اد مقاومتی  
روی گس��ترش صادرات محصوالت 
غیرنفتی به کش��ورهای همس��ایه و 
دوس��ت مانن��د چین و هند اس��ت. 
چی��ن اگرچه در همس��ایگی آبی و 
خاکی ایران قرار ندارد اما مهم ترین 
و بزرگ ترین ش��ریک تجاری کشور 
اس��ت  به گونه ای که آمار 10 ماهه 
امسال نشان می دهد تجارت خارجی 
ای��ران با این کش��ور با رش��د ۸00 
میلی��ارد دالری مواجه ب��وده  و به 
عن��وان بزرگ ترین خریدار کاالهای 
ایران��ی در جهان قلمداد می ش��ود. 
از ای��ن رو چین در معادالت تجاری 
ای��ران حتی از بازار همس��ایگان نیز 

اهمیت بیشتری دارد.
سهم دو درصدی  � 

آن طور که برخی از کارشناس��ان 
می گویند، تقویت تبادالت تجاری با 
15 کشور همسایه و دوست، ایران را 
از تجارت با اروپا بی نیاز می کند. این 
در حالی اس��ت که ایران آن طور که 
باید و شاید از ظرفیت دست نخورده 
بازار منطقه و کش��ورهای همس��ایه 
به��ره نبرده و س��هم اندک��ی از این 
بازاره��ا را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت.  ب��ا این وج��ود در حالی که 
ظرفی��ت ص��ادرات ب��ه 15 کش��ور 
همس��ایه حدود 1100 ت��ا 1۲00 
میلیارد دالر است، سهم ایران از این 
می��زان تنها ۲۴ میلیارد دالر  یعنی 
دو درصد اس��ت.  سهم دو درصدی 
ایران از بازار 15 کش��ور همسایه در 
حالی است که به گفته فعاالن بخش 
خصوصی،  تنها در عراق زمینه های 
س��رمایه گذاری زیرس��اختی زیادی 
ب��رای ورود بخ��ش خصوصی ایران 
به خصوص صنعت ساختمان سازی 
وج��ود دارد. ام��ا با وج��ود اینکه با 
تش��دید تحریم ها اهمیت تجارت با 
همسایگان برای ایران به  مراتب بیش 
از گذشته است، هنوز زیرساخت های 
الزم ب��رای افزایش مبادالت تجاری 
ای��ران ب��ا بس��یاری از کش��ورها از 
جمله کش��ورهای همس��ایه فراهم 
نیست و حتی هر چند وقت یک بار 
محدودیت هایی از س��وی مسووالن 
در ای��ن خص��وص ایجاد می ش��ود 
ک��ه از جمله آن می ت��وان به بحث 
مش��کالت  و  ارزی  پیمان س��پاری 

تبادالت پولی اشاره کرد.
بر همین اس��اس چن��دی پیش 
 فعاالن بخش خصوصی س��ه راهکار 
را برای رش��د تجارت با کش��ورهای 
همس��ایه به دولتمردان ارائه دادند. 

به گفته آنها  »تمرکز بر صادرات در 
قالب  تهاتر«، »امضای موافقتنامه های 
تج��ارت آزاد و تج��ارت ترجیحی با 
همس��ایگان« و »رونق بخشیدن به 
تجارت مرزی« از مواردی هس��تند 
که می توانند هدف گذاری در رابطه 
با رشد تجارت با کشورهای همسایه 
را محقق کنند. این در حالی اس��ت 
که به طور حتم بسیاری از مشکالت 
نیز  از طریق دیپلماس��ی اقتصادی 

قابل حل خواهد بود.
خط�ر در کمی�ن بازاره�ای  � 

تجاری 
اگرچ��ه افزایش مبادالت تجاری 
ب��ا  همس��ایگان از اولویت های مهم 
تج��اری در دوران تحریم به ش��مار 
م��ی رود اما باید ب��ه این نکته توجه 

داش��ت که بحران ه��ای موجود در 
برخی کش��ورهای همسایه همچون 
ع��راق می توان��د بازاره��ای تجاری 
ای��ران را به خطر بیندازد همان طور 
که طی ماه های اخیر شاهد کاهش 
مب��ادالت تجاری ای��ران و عراق به 
نابس��امانی های سیاس��ی  واس��طه 
موجود در این کش��ور بودیم. بر این 
اس��اس کارشناس��ان بر این باورند 
که ای��ران باید  برای افزایش امنیت 
تجاری خود و رشد اثربخشی اش در 
معادالت جهانی، نسبت به گسترش 
اقدام  س��رزمین های تجاری خ��ود 
کن��د. اگرچ��ه به نظر می رس��د در 
ش��رایط تحریم چ��اره ای جز تمرکز 
بر بازار کش��ورهای همسایه و آسیا 

وجود ندارد.

ب��ر همین اس��اس آخری��ن آمار 
تجارت خارجی ایران در س��ال ۹۸ 
نشان می دهد کشورهای چین، عراق، 
ترکیه، امارات و افغانس��تان همواره 
نق��ش قاب��ل توجه��ی را در روابط 
تجاری ب��ا ایران ایفا کرده اند اگرچه 
ترکمنستان،  کش��ورهایی همچون 
پاکستان، کویت، بحرین، عربستان، 
جمه��وری  روس��یه،  قزاقس��تان، 
آذربایجان، عمان، قطر،  ارمنس��تان 
و... که از دیگر همس��ایه های ایران 
قلمداد می شوند، نقش قابل توجهی 
در مبادالت تجاری با ایران نداشته اند 
در حالی که بازار کشورهای همسایه  
با بیش از ۶00 میلیون نفر جمعیت، 
فرصتی اس��ت که نباید به راحتی از 

دست برود.

تجارت 72 � میلیارد دالری 
بر اساس آنچه رییس کل گمرک 
ایران اعالم کرده است، حجم تجارت 
کش��ور در 10 ماهه س��ال با وجود 
تحریم ه��ا بی��ش از ۷۲میلیارد دالر 
بوده اس��ت ک��ه 35/5 میلیارد دالر 
آن را صادرات بدون محاسبه صادرات 
ب��رق و خدم��ات فنی و مهندس��ی 
تش��کیل می دهد و نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل بیش از ۲0 درصد 
رشد یافته  است. این در حالی است 
که در این مدت واردات حدود ۶00 
میلی��ون دالر از ص��ادرات پیش��ی 
گرفت��ه و ب��ه 3۶/۸1 میلی��ارد دالر 

رسیده است.
به گفته مهدی میراشرفی، میزان 
واردات 10 ماهه امس��ال نسبت به 

مدت مش��ابه س��ال قب��ل از لحاظ 
وزنی هش��ت درصد رش��د داشته و 
از نظر ارزش��ی برابر س��ال گذشته 

بوده  است.
 همچنی��ن ش��رکای ای��ران در 
ص��ادرات ب��ه ترتیب چی��ن با ۸/3 
میلی��ارد دالر مقص��د اول، عراق با 
هشت میلیارد دالر مقصد دوم، ترکیه 
ب��ا ۴/1 میلیارد دالر مقصد س��وم، 
ام��ارات با 3/۷ میلی��ارد دالر مقصد 
چهارم و افغانس��تان با 1/۹ میلیارد 
دالر مقصد پنج��م بوده اند. به گفته 
وی،  پتروش��یمی با 15میلیارد دالر 
صادرات، ۴۴درصد س��هم ارزشی را 
ش��امل شده  اس��ت و س��ایر کاالها 
نی��ز س��هم 5۴ درص��دی و معادل 

1۹میلیارد دالری داشته اند.
 معاون وزیر اقتصاد کش��ورهای 
واردات را نی��ز ب��ه ترتی��ب چی��ن، 
امارات، ترکیه، هن��د و آلمان اعالم 
ک��رد و گفت: از کااله��ای وارداتی، 
کاالهای اساسی بیش��ترین سهم و 
پس از آن مواد اولیه و ماش��ین آالت 
بیشترین سهم را در کاالهای ورودی 

داشتند.
واردات از آلم�ان و هن�د در  � 

سال 97 
در 10 م��اه منتهی ب��ه دی ماه 
س��ال ۹۷ نیز ۲۴ میلی��ون و ۷۶1 
هزار ت��ن کاال ب��ه ارزش ۷ میلیارد 
و 5۲۴ میلی��ون دالر به چین صادر 

شده است. 
س��هم وزنی چین از کل صادرات 
10 ماهه، بیش از ۲۶ درصد و سهم 
ارزش ص��ادرات به این کش��ور نیز 
نزدیک ب��ه ۲1 درصد بوده اس��ت. 
همچنین نگاهی به آمارهای س��ال 
گذشته نشان می دهد صادرکنندگان 
به ع��راق نیز توانس��ته اند با فروش 
1۶ میلی��ون و ۷50 ه��زار تن کاال، 
صادراتی ب��ه ارزش هفت میلیارد و 
515 میلی��ون دالر را رق��م بزنند و 
جایگاه دوم مقاص��د صادراتی را به 
این کش��ور اختصاص دهند. س��هم 
وزنی کاالهای صادر شده به عراق در 
10 ماهه ۹۷، نزدیک به 1۸ درصد و 
سهم ارزشی آن نزدیک به ۲1 درصد 

بوده است.
همچنین در این سال امارات در 
جایگاه س��وم مقاصد صادراتی قرار 
گرفت. از ابتدای س��ال ۹۷ تا پایان 
دی ماه س��ال گذش��ته 1۲ میلیون 
و 1۷۴ ه��زار ت��ن کاالی ایرانی به 
این کش��ور صادر ش��د و با توجه به 
این ارقام، س��هم این کش��ور از کل 
وزن ص��ادرات نزدیک به 13 درصد 

بوده است.
از سوی دیگر این میزان صادرات، 
ارزش��ی معادل پنج میلیارد و 313 
میلیون دالر داش��ته و سهم نزدیک 
ارزش  از کل  را  ب��ه 15 درص��دی 
ص��ادرات ب��ه خود اختص��اص داده 
است. افغانستان نیز چهارمین مقصد 
کااله��ای صادراتی ایران بوده که از 
ابتدای امسال تا انتهای دی خریدار 
چهار میلیون و ۸۲۷ هزار تن کاالی 
ایرانی ب��ه ارزش دو میلیارد و 533 

میلیون دالر بوده است.
ترکی��ه نیز در 10 ماهه نخس��ت 
س��ال ۹۷ به عنوان پنجمین مقصد 
صادراتی ایران به شمار می آید. به این 
از  ترتیب صادرکنندگان توانسته اند 
ابتدای سال تا انتهای دی ماه، شش 
میلی��ون و ۲0۴ هزار تن کاال را که 
دو میلیارد و ۲۶ میلیون دالر ارزش 
داشته، به این کشور بفروشند. سهم 
وزن کااله��ای صادرش��ده به ترکیه 
از کل وزن ص��ادرات، بی��ش از ۶/5 
درصد و سهم ارزش آنها بیش از 5/ 

5 درصد است. 
در عین حال 30 میلیون و 1۶0 
هزار تن کاال به ارزش 11 میلیارد و 
۴۴1 میلیون دالر از ابتدای سال ۹۷ 
تا انتهای دی ماه به س��ایر کشورها 
صادر شده که به لحاظ وزنی سهمی 
نزدی��ک ب��ه 3۲ درص��د و به لحاظ 
ارزشی سهمی بیش از 31 درصد از 
کل صادرات ایران را در اختیار دارد. 
وزن کاالهای صادرش��ده به س��ایر 
کش��ورها بیش از 1۸ درصد نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل، کاهش 
یافت��ه و ارزش آن نیز نزدیک به 1۹ 

درصد افت کرده است.
چی��ن،  کش��ورهای  همچنی��ن 
ام��ارات، ترکی��ه، آلم��ان و  هند به 
ترتیب کشورهایی بوده اند که ایران 
بیشترین واردات را در 10 ماهه سال 

۹۷ از آنها انجام داده است.

بررسیروندتجارتخارجیایرانباکشورهایدوستوهمسایهدریکسالاخیرنشانمیدهد

سبقت چشم بادامی ها از همسایه های مرزی

5 مقصد عمده صادراتی ایران در 10 ماهه 98
ارزش )میلیارد دالر(کشور

8/3چین

8عراق

4/1ترکیه

3/7امارات

1/9افغانستان

5 مقصد عمده صادراتی ایران در 10 ماهه 97
ارزش )میلیارد دالر(کشور

7/52چین

7/51عراق

5/31امارات

2/53افغانستان

2/26ترکیه

روندکاهشیصادراتبهاماراتوافغانستان
مقایس��ه آمارهای صادراتی 10 ماه امس��ال و 10 ماه س��ال گذشته نشان 
می دهد که چین با وجود اینکه همسایه ایران نیست اما همچنان مهم ترین و 
بزرگ ترین شریک تجاری ایران است به طوری که صادرات ایران به این کشور 
در 10 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش حدود ۸00 میلیون 
دالری روبه رو شده که البته با توجه به روابط خوب سیاسی و تجاری دو کشور، 
افزایش قابل توجهی در طول یک س��ال نبوده است. نکته قابل تامل اینکه با 
شیوع ویروس کرونا در این کشور، این نگرانی وجود دارد که روابط تجاری ایران 
با اولین شریک تجاری خود دچار تحول شود و کاهش مبادالت تجاری را به 

دنبال داشته باشد.
اگرچه رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که شیوع 
ویروس کرونا نمی تواند تاثیری بر روابط تجاری ایران و این کشور در بلندمدت 
داشته باشد. به گفته مجیدرضا حریری، مبادالت ایران با چین به شکل مشخص 
کاالهای مصرفی نیست و از ایران مواد اولیه و مواد معدنی خام و پتروشیمی به 
این کشور صادر می شود. بنابراین شاید در کوتاه مدت تقاضای پتروشیمی و مواد 

اولیه از سوی چین کم شود، اما بر روابط بلندمدت تاثیری نخواهد داشت.
تجارت متغیر با عراق  � 

از طرفی عراق نیز همچنان در این مدت شریک دوم تجاری ایران است به 
طوری که صادرات ایران به این کشور در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه 
۹۷ با افزایش حدود 500 میلیون دالری روبه رو شده که با توجه به پتانسیل 
بازار عراق برای واردات کاالهای ایرانی و همچنین ظرفیت باالی این کشور در 
حوزه دریافت خدمات فنی مهندسی، رقم بسیار پایینی است. البته نباید فراموش 
کرد که روابط تجاری ایران و عراق در اوایل سال جاری به شدت دچار تغییر 
و تحول شد تا جایی که حتی این نگرانی وجود داشت که مبادالت تجاری دو 

کشور نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت ارز، گرمای هوا، فشار دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز 
صادراتی و همچنین شرایط بی ثبات سیاسی در این کشور از جمله عواملی بود 
که باعث شد روند صادرات ایران به عراق در تیرماه چندان رضایت بخش نباشد. 
آماری که از مرزها و خروج کامیون ها به صورت روزانه منتشر شد نشان داد که 
در مرداد ماه  امسال روند صادرات در این ماه نسبت به ماه گذشته کند تر بود. 
همچنین در آبان ماه امسال با کاهش 30 درصدی صادرات ایران به عراق در 

پی ناآرامی های سیاسی این کشور روبه رو شدیم.
اگرچه به نظر می رسد با صادرات انرژی اعم از برق و گاز و همچنین رونق 
تجارت با اقلیم کردستان، آن وجه از صادرات ایران به عراق که به سبب وقایع 
اخیر دچار آسیب شد، تاحدودی جبران شده است. بنابراین عراق که به ویژه در 
دوران تحریم به عنوان یکی از مهم ترین کشورها در منظومه تجارت خارجی 
ایران به حساب می آید، در حال حاضر همچون سال گذشته رتبه دوم مقاصد 

صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است.
افزایش صادرات به ترکیه  � 

مقایسه آمارهای صادراتی 10 ماهه امسال و 10 ماهه سال گذشته همچنین 
نشان می دهد که ترکیه به عنوان پنجمین مقصد صادراتی ایران در سال ۹۷ 
به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده است. به طوری که واردات ترکیه از ایران به نسبت 

سال گذشته با افزایش حدود دو میلیارد دالری روبه رو شده است.
بر این اساس در حالی که صادرکنندگان توانسته  بودند از ابتدای سال ۹۷ 
تا انتهای دی ماه همان سال، ۶ میلیون و ۲0۴ هزار تن کاال را که ۲ میلیارد 
و ۲۶ میلیون دالر ارزش داشته، به این کشور بفروشند، در سال جاری موفق 
شدند کاالهایی با ارزش حدود ۴ میلیارد و 100 میلیون دالر را به ترکیه صادر 
کنند که رقمی قابل توجه است و به نظر می رسد به دنبال افزایش رفت وآمدهای 
سیاسی و تجاری میان مقامات دو کشور اتفاق افتاده است. به هر حال در سال 
جاری با توجه به تشدید تحریم ها، چندان عجیب نیست که رابطه تجاری ایران 

با کشور همسایه خود یعنی ترکیه بهبود پیدا کند.
کاهش واردات امارات از ایران � 

در این میان شاهد این هستیم که روابط تجاری ایران و امارات با کاهش قابل 
توجهی در مدت یاد شده روبه رو شده است. بر این اساس در حالی که در 10 
ماهه سال گذشته امارات با واردات 5/3 میلیارد دالری رتبه سوم مقاصد صادراتی 
ایران را از آن خود کرده بود، در سال جاری با کاهش حدود یک میلیارد و ۶00 
میلیون دالری واردات از ایران، در میان کشورهای مقاصد صادراتی ایران با یک 
رتبه تنزل روبه رو شد و در مقام چهارم قرار گرفت. این در حالی است که برخی 
از کارشناس��ان طی ماه های اخیر اعالم کردند رفتار امارات با تجار و بازرگانان 
ایرانی نسبت به ماه های بهمن و اسفند سال ۹۷ تغییر کرده و حرکت به سمت 
احیای روابط آغاز شده است. اما با وجود اینکه  اماراتی ها بعد از کمرنگ کردن 
روابط خود با ایران به این نتیجه رسیدند که روابط  شان را ترمیم کنند، هنوز 

تغییر مثبتی در این زمینه حاصل نشده است.
در واقع  در سال ۹۶ بود که امارات رویه خود را با تجار ایرانی تغییر داد. جلوی 
فعالیت بازرگانان ایرانی را گرفت، صرافی هایی که با ایران همکاری می کردند را 
تعطیل کرد و بانک های خود را برای همکاری با ایران منع کرد. بر این اساس 
بلومبرگ طی گزارشی عنوان کرد که براساس آمار تقریبا ۸0 درصد ایرانی هایی 
که تاکنون فعالیت تجاری با امارات داشته اند، به  دلیل محدودیت ها و بلوکه شدن 
حساب ها و کاهش ارزش ریال مجبور شده اند که روابط خود با امارات را متوقف 
کنند و تعداد زیادی از این افراد، عمان، قطر، ترکیه و گرجستان را به جای امارات 
انتخاب کرده اند. در این خصوص همچنین دبیر کل خانه اقتصاد ایران با اشاره به 
کاهش حجم مبادالت تجاری ایران با امارات نسبت به قبل از تحریم ها پیش بینی 
کرد که با فراهم شدن بسترهای الزم حجم تجارت ایران و امارات به ۲0 تا ۲5 
میلیارد دالر برسد. از سوی دیگر از سرگیری مذاکرات میان ایران و امارات نشان 

از این دارد که احتمال بهبود روابط میان این دو کشور وجود دارد.
افغانستان در جایگاه پنجم � 

از سوی دیگر نگاهی به جزئیات تجارت خارجی در 10 ماهه سال ۹۷ و ۹۸ 
نشان می دهد که افغانستان به عنوان چهارمین مقصد صادراتی ایران در سال 
۹۷ به پنجمین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی در سال جاری تبدیل شده که 
به دنبال آن ارزش صادرات ایران به این کش��ور با کاهش حدود ۶00 میلیون 
دالری روبه رو شده است که به نظر می رسد به مشکالت ناشي از نحوه برگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات به چرخه اقتصادي و ابهام در زمینه مبادالت ریالي با 
افغانستان ارتباط دارد. این در حالی است که ممنوعیت صادرات برخي کاالهاي 
اساسي نظیر صادرات خوراک طیور - مرغ و تخم مرغ و ... به این کشور به جهت 

اولویت تامین نیاز داخل در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

راهکارهایمدیریتتنشآبی
امیرحس�ین کاوه*- کمب��ود آب ب��ه عنوان 
باارزش ترین منبع در زندگی بش��ر، موجب تهدید 
زندگی در جوامع مختلف به  ویژه در مناطق خشک 
جهان شده اس��ت. داده های آماری جدید موسسه 
منابع جهان نشان می دهد که ده ها کشور جهان با 
وضعیت »خیلی بحرانی« کمبود آب روبه رو هستند 
و ساالنه حدود ۸0 درصد ذخیره آب در دسترس خود را در کشاورزی، 
صنایع و مصارف شهری استفاده می کنند که در این فهرست، نام ایران 
نیز به چش��م می خورد که همواره با موضوع کم آبی، خصوصا در نقاط 
گرم و خشک خود روبه رو بوده به گونه ای که تنش ها و بحران های آب در 
مناطق متعدد کشور طی سال های مختلف، همواره مورد توجه مسووالن 

ارشد کشور قرار گرفته است.
در راستای حل این دغدغه و معضل اساسی، وزارت نیرو و دستگاه های 
ذی ربط، نسبت به تهیه طرح های آبرسانی با اولویت باال و مورد نیاز کشور 
اقدام کرده اند به گونه ای که براساس آخرین گزارش های موجود از شرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشور )آبفا( در حدود 50 طرح آبرسانی شهری 
در اقصی نقاط کش��ور معرفی ش��ده است که دربرگیرنده نیاز به حدود 

3500 کیلومتر خطوط لوله فوالدی انتقال آبرسانی است.
این میزان جدا از طرح های آبرسانی روستایی است که از سوی وزارت 
نیرو در دست بررسی و انجام است. در این راستا براساس آمار ارائه شده 
از س��وی وزیر نیرو، طی شش س��ال اخیر، در حدود 10 هزار روستا از 
شبکه آب شرب بهره مند شده اند که تا پایان سال 1۴00 نزدیک به پنج 
هزار روستای دیگر با جمعیتی بالغ بر 1/5 میلیون نفر که دسترسی به 
آب ش��رب ندارند، باید به شبکه آب متصل شوند. لیکن این وزارتخانه 
و س��ایر دستگاه های ذی ربط همچون سایر بخش های دولت از فقدان 
منابع مالی در راستای اجرای پروژه های مزبور رنج می برند. به گونه ای 
که از حجم تقریبی ۲/5 میلیون تنی پروژه های خطوط فوالدی انتقال 
آب ش��هری تعریف ش��ده از سوی آبفا، طی دو س��ال اخیر تنها حدود 
۲00 هزار تن پروژه به اجرا در آمده اس��ت که با توجه به ظرفیت های 
خالی شرکت های تولیدکننده و رقابت موجود در اجرا، اصوال رقم قابل 

توجهی نیست.
در این میان شرکت های تولیدکننده لوله های قطور فوالدی خطوط 
انتقال آب در کش��ور با ظرفیت اسمی تولید بیش از سه میلیون تن و 
بهره مندی از کلیه اس��تانداردهای مورد نی��از و توانایی تولید لوله های 
باکیفیت بسیار باال، قادر به تولید لوله های فوالدی مورد نیاز پروژه های 
آبرس��انی بوده و همواره این ظرفیت های خالی را به کارفرمایان دولتی 
اع��الم کرده اند. کما اینکه ش��رکت های حاض��ر در این بخش همچون 
ش��رکت لوله و تجهیزات س��دید و شرکت لوله سازی ماهشهر سدید با 
ظرفی��ت بیش از ۶50 هزار ت��ن، از دیرباز تامین کننده لوله های قطور 
ف��والدی خطوط انتقال آب، نف��ت و گاز در پروژه های مختلف خطوط 

انتقال کشور بوده اند.
در این خصوص با توجه به اینکه در برهه کنونی، اولویت دارترین مساله 
کشور آبرسانی اس��ت، بنابراین نیاز است تا در بدنه دولت، بودجه های 
مناسب به این مهم تخصیص پیدا کرده و با یک بسیج همگانی از منابع، 

ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، پروژه های آبرسانی به انجام برسد.
بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی کشور، افزایش بودجه ساالنه 
پروژه های آبرس��انی در قانون بودجه س��ال ۹۹ کشور و نیز تامین ماده 
اولیه تولید لوله )ورق فوالدی( از طریق تهاتر بدهی های تولیدکنندگان 
ورق فوالدی )آب، برق، گاز، س��نگ معدن و...( در بین وزارتخانه های 
نی��رو و صمت، از جمله راهکارهای حل تامین منابع اجرای پروژه های 

آبرسانی در کشور است.
در این میان از مهم ترین موارد قانونی جهت تامین و افزایش بودجه 
اجرای پروژه های آبرسانی، ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )13۹۶-1۴00( 
است. براساس این ماده قانونی، صراحتا قید شده است که آب، به  عنوان 
یک موضوع راهبردی و محوری بوده و دولت موظف اس��ت پروژه های 
مرتبط با آن و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 

این بخش را در بودجه ساالنه کشور اعمال کند.
ضم��ن اینکه جدا از پروژه های مصوب آبرس��انی در آبفای کش��ور، 
پروژه های دیگری همچون پروژه خط انتقال آب از دریای عمان به طول 
1500 کیلومتر به استان های شرقی، با برآورد هزینه ۲/5 میلیاردیورویی 
و نیز تفاهمنامه امضاش��ده در این خصوص در آذرماه سال جاری بین 
ایمیدرو، وزارت نیرو و ش��رکت های سرمایه گذار، وجود دارد که باید به  
س��رعت مناقصات مرتبط در این خص��وص برگزار و تامین منابع مالی 
مناس��ب از طرق مختلف، از جمله ایجاد کنسرس��یوم های مورد نیاز با 
حضور سرمایه گذاران، انجام بپذیرد تا در این ابرپروژه ملی، شرکت های 
تولیدکننده لوله های قطور فوالدی خطوط انتقال آب، نسبت به تولید 
لوله های مورد نیاز با کیفیت باال و بر اس��اس استانداردهای به روز دنیا 

اقدام کنند.
موضوع مهم دیگری که باید در بخش آبرسانی بدان توجه کافی شود، 
وجود هزاران کیلومتر خطوط انتقال آب فرسوده در نقاط مختلف کشور، 
به دلیل قدمت باالست که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. فرسودگی 
لوله های خطوط انتقال آب و به تبع آن شکستگی و نشت آب از آنها، 
سبب هدررفت آب و در نهایت کمبود آن در مناطق مختلفی از کشور 
می شود و حتی به همین دلیل در فصول پرآب سال نیز در برخی شهرها 
و روس��تاهای دوردس��ت، فشار آب کافی وجود ندارد که دلیل آن عدم 
تحمل خطوط فرسوده در تحمل پمپاژ آب با فشار باالست. ضمن اینکه 
شور و ناسالم بودن آب در برخی مناطق نیز ناشی از خرابی و شکست 
لوله های خطوط انتقال آب فرسوده با قدمت باالست. بنابراین نوسازی 
و تعویض خطوط لوله در این بخش، می تواند ضمن افزایش پمپاژ آب 
در مناطق دوردس��ت از هدر رفتن آب جلوگیری و در نهایت آب سالم 

را به نقاط مختلف منتقل کند.
 در نهایت باید این نکته را یادآور ش��د که کش��ور سال هاست در تولید 
لوله های قطور فوالدی خطوط انتقال آب، گاز و نفت، خودکفا شده و از واردات 
این لوله ها بی نیاز هستیم. ضمن اینکه تولیدکنندگان لوله های قطور فوالدی 
خطوط انتقال آب هم اکنون با ۲0 تا 30 درصد ظرفیت مش��غول فعالیت 
هستند و ظرفیت خالی باالیی در این حوزه وجود دارد که این تولیدکنندگان 
می توانند با بهره گیری از ظرفیت های خالی خود و به شرط تامین مواد اولیه 
مورد نیاز تولید، ظرف مدت دو سال کلیه لوله های قطور فوالدی مورد نیاز 
خطوط انتقال آبرس��انی مرتبط با پروژه های مصوب دستگاه های متولی 

آبرسانی از جمله آبفا را تولید و این پروژه ها را اجرایی کنند. 
با توجه به موضوع تنش های آبی در کش��ور و وضعیت بحرانی موجود 
در این خصوص، ضروری اس��ت نسبت به افزایش هر چه بیشتر اعتبارات 
پروژه های آبرسانی به مناطق مختلف کشور، در راستای تولید لوله های قطور 
فوالدی خطوط انتقال آب و بر اساس پتانسیل های باالی تولیدکنندگان 

داخلی مرتبط اقدام شود.
* مدیرعامل گروه صنعتی سدید

رویکرد

ویژه دهه فجر
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گروه انرژی- در حال حاضر بسیاری 
از میادین بزرگ نفتی کشور به نیمه دوم 
عمر تولید خود رسیده اند، از این رو ازدیاد 
برداشت و بهبود ضریب بازیافت از مخازن 
یکي از مباحث بس��یار بااهمیت صنعت 

نفت کشور است.
در همین حال روز گذش��ته  قرارداد 
طرح توس��عه و افزایش تولی��د میادین 
نفت��ی پارس��ی و پرنج با ه��دف افزایش 
تولید ۸۵ هزار بشکه ای نفت خام در روز و 
تولید تجمعی اضافی حدود ۱۲۱ میلیون 

بشکه ای با حضور وزیر نفت امضا شد.
به گفته وزی��ر نفت در نتیجه امضای 
قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید 
و بهره ب��رداری از میادین نفتی پارس��ی 
و پرنج، ش��ش میلیارد دالر درآمد ارزی 

برای کشور ایجاد خواهد شد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای 
قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید 
و بهره برداری از میادین نفتی پارس��ی و 
پرن��ج با بیان اینکه این قرارداد پنجمین 
قرارداد در قالب IPC است، گفت: پیش 
از این چهار قرارداد دیگر از جمله قرارداد 
فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آبان و پایدار، 
میدان سپهر و جفیر، دالپری و پایدار غرب 

در این قالب امضا شده است.

از  اف��زود: در س��ال ۹۵ پ��س  وی 
بررس��ی های همه جانب��ه در بخش های 
مختلف قرار ش��د شرکت ملی نفت خیز 
 IPC جنوب ط��ی ق��راردادی در قالب
که تفاوت های جزئی دارد، اقدام به عقد 

قراردادهای مختلف کند.
به گفته این مقام مسوول نظام اجرایی 
ای��ن قراردادها جدید اس��ت و در نتیجه 
امض��ای ق��رارداد طرح بهب��ود بازیافت، 
افزایش تولید و بهره ب��رداری از میادین 
نفتی پارس��ی و پرنج شاهد درآمد شش 

میلیارد دالری هستیم.
 این در حالی اس��ت که مدت قرارداد 

۱۰ ساله است.
وزیر نفت با اعالم اینکه ش��رکت مپنا 
ب��ه عنوان پیمانکار در این نوع قرارداد از 
بهره برداری به نوعی پشتیبانی می کند، 
تصریح کرد: وقتی خارجی ها در صنعت 
نف��ت، س��رمایه گذاری نکردند ما معطل 
نمی مانیم و با استفاده حداکثری از توان 

داخل اقدام به سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف صنعت نفت می کنیم.

زنگن��ه ادام��ه داد: ۸۷۰ میلیون دالر 

کار خالصی اس��ت ک��ه از طریق امضای 
این قرارداد با این  شرکت ایرانی حاصل 
و موجب می شود با وجود شرایط تحریمی 

ش��اهد افزای��ش برداش��ت و بازیافت با 
اس��تفاده از قراردادهای EPD، IPC و 

EPC باشیم.

مع��اون وزی��ر نفت در آیی��ن امضای 
قرارداد توسعه میدان های پارسی و پرنج 
گفت: اجرای طرح ه��ای در حال اجرای 
ش��رکت ملی نف��ت ایران مانن��د طرح 
راهبردی انتقال نفت خام گوره به جاسک 
و طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با 
اتکای حداکثری به ظرفیت شرکت های 

ایرانی در جریان است.
مسعود کرباسیان برگزاری این جلسه 
را فرصتی مناس��ب برای تش��ریح روند 
کار در برخی پروژه های مهم باالدس��تی 
خواند و گف��ت: در طرح انتقال نفت خام 
گوره به جاس��ک که اجرای آن با اعتبار 
۱/۸ میلیارد دالر در دس��تور کار شرکت 
ملی نفت ایران است، احداث خط لوله ای 
۱۰۰۰ کیلومتری هدف گذاری شده که 
تاکن��ون در این زمین��ه، ۱۵۰ هزار تن 
تختال از ف��والد مبارکه تحویل و از این 
میان، ۷۰ هزار تن در شرکت اوکسین به 

ورق تبدیل شده است.

وی با اش��اره به اینکه تاکنون بالغ بر 
۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این طرح 
راهبردی اختصاص یافته است، پیشرفت 
بخش های دیگر این طرح از جمله احداث 
اس��کله و گوی ش��ناور، ساخت پمپ ها، 
اح��داث تلمبه خانه ه��ا و ... نیز در حال 
اجراس��ت.مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 
ایران گفت: بیش از ۹۰ درصد این طرح 
ملی با اتکا به توان و ظرفیت شرکت های 

ایرانی عملیاتی می شود.
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  کرباس��یان 
صحبت ه��ای خود، به طرح نگهداش��ت 
و افزایش توان تولید نفت اش��اره کرد و 
گف��ت: در اجرای این ط��رح تاکنون ۱۰ 
قرارداد امضا ش��ده و ۹ قرارداد دیگر نیز 
ت��ا پایان س��ال امضا خواهد ش��د که در 
مسیر اجرای قراردادهای امضاشده، ۱۵ 
دکل حف��اری فعال و حتی برخی چاه ها 

عملیاتی شده اند.
ب��ه گفت��ه وی، بی��ش از ۸۰ درصد 
کااله��ای سفارش گذاری ش��ده در طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت، کاالهای 
س��اخت داخل هس��تند که این موضوع 
نش��ان دهنده رویک��رد حمایت��ی وزارت 
نفت و ش��رکت ملی نفت ای��ران از توان 

داخلی است.

ثمره پای کار آمدن شرکت های ایرانی

افزایش ۶ میلیارد دالری درآمدهای نفتی

ش��رکت ملی نفت ایران به عنوان س��ردمدار تولید نفت 
و گاز در کش��ور، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی بازی می کن��د، از این رو بخش مهمی از اهداف 
توسعه ای و اقتصادی ایران بر مبنای فعالیت های انجام شده 

در این شرکت بزرگ ملی تعریف شده است.
طی یک سال گذشته، با وجود تنگ تر شدن حلقه تحریم ها 
و محدودیت های ناشی از خروج آمریکا از برجام، شرکت ملی 
نفت ایران توانست همچون گذشته با قامتی افراشته از سیالب 
حوادث بیرون آید و با برنامه ریزی دقیق، این شرایط بحرانی 
را به فرصتی برای رشد و ارتقای فعالیت های داخلی صنعت 
نفت و فعالیت شرکت های خصوصی فعال در عرصه نفت و 

گاز کشور تبدیل کند.
کارنامه موفق ش��رکت ملی نفت ای��ران در تحقق ۱3۰ 
درصدی اهداف اکتشافی و کشف چهار میدان بزرگ نفتی و 
گازی در یک سال گذشته، به همراه تکمیل مگاپروژه های میدان 
مشترک پارس جنوبی و گام نهادن در مسیر تولید هزار میلیون 
مترمکعب گاز در آینده ای نزدیک، توسعه میدان های مشترک 
غرب کارون به عنوان محور تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت 
نفت، انعقاد قراردادهای راهگشا در توسعه فعالیت های صنعت 
نفت با شرکت های ایرانی همچون قرارداد ساخت پمپ های 
صنعتی طرح استراتژیک خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک، 
راه اندازی بورس نفت و انجام موفق طرح های نگهداشت توان 
تولید و همچنین عمل به مسوولیت های اجتماعی و کمک به 
تحقق عدالت اجتماعی در کشور، حاکی از آن است که دومین 
شرکت بزرگ نفتی جهان، در عبور از تمامی بحران ها موفق بوده 
و به اتکای توان و دانش ایرانی، گام های استواری در اعتالی 

میهن برداشته است و در این راه ثابت قدم خواهد ماند.
آنچه در این نوشتار می خوانید، چکیده ای از فعالیت های 
ش��رکت ملی نفت ایران طی بهمن ۱3۹۷ تا بهمن ۱3۹۸ 
و مش��تی است نمونه خروار از کوشش  شبانه روزی کارکنان 

همیشه در صحنه آن.
پارس جنوب�ی، نمایه دو ده�ه افتخارآفرینی در  � 

صنعت نفت
پارس جنوبی به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین طرح تاریخ 
صنعت نفت ایران، دستاورد بیش از دو دهه کوشش شبانه روزی 
در سنگر نفت است و امروز که به مدد همین تالش ها، تکمیل 
طرح های مربوط به فازهای ۲4گانه این میدان مش��ترک در 
ایستگاه پایانی قرار گرفته است، گام های عملی در مسیر ایجاد 
ظرفیت تولید روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز در کشور طی 

آینده ای نزدیک برداشته شده است.
بنا بر برنامه ریزی انجام ش��ده، با توس��عه کامل فازهای 
تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان 
مشترک به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز و میعانات 
گازی افزون بر یک میلیون بش��که در روز خواهد رسید. این 
موضوع در راس��تای انجام تکالیف افزایش تولید نفت و گاز 
خواهد بود ک��ه از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی در 

حوزه نفت و گاز است.
به مدد تالش های صورت گرفته، توسعه پارس جنوبی در 
پنج س��ال ابتدایی دولت تدبیر و امید به نقطه پایان رسیده 
و ب��ا راه ان��دازی بخش دریایی و اتمام بهره ب��رداری از بخش 
خش��کی فاز ۱4 در آینده ای نزدی��ک- به عنوان آخرین فاز 
پارس جنوبی- ضمن بسته شدن پرونده توسعه این منطقه 
استراتژیک، تولید گاز ایران از مرز هزار میلیون مترمکعب در 

روز عبور خواهد کرد.
بر این اساس، با احتساب عملیاتی شدن دو سکوی دریایی 
از فاز ۱4 پارس جنوبی، در مجموع طی سال ۱3۹۷، تعداد شش 
عرشه دریایی در مدار تولید قرار گرفته است که رکورد جدیدی 
در اجرای طرح های پارس جنوبی به شمار می رود. در ادامه این 
تالش ها، با نصب سومین سکوی تولیدی فاز ۱4 پارس جنوبی 

در تیر ۱3۹۸، طرح بهره برداری از این فاز به خط پایان نزدیک تر 
شده است. همچنین با راه اندازی سکوی فاز ۲3 )دومین سکوی 
اصلی فازهای ۲۲ تا ۲4( در ۲۱ آبان و سکوی فاز ۲4 در ۲4 
آبان ۱3۹۸ که با دستیابی به رکورد جدید نصب دو ابرسازه 
دریایی در سه روز همراه بود، دستیابی به ظرفیت تولید روزانه 
۵۶ میلیون مترمکعب گاز از این فازها نیز ممکن شده است. 
همچنین پیش بینی می شود که توسعه بخش فراساحل این 

فاز نیز تا پایان سال ۱3۹۸ به اتمام برسد.
چهار کشف در چهار فصل � 

شرکت ملی نفت ایران در مسیر تحقق برنامه های اکتشافی 
خود به عنوان پله نخس��ت فعالیت های صنعت نفت کشور 
در حوزه باالدس��تی، کوشیده است تا ضمن آسیب شناسی 
و تدوین سیاست های جدید کاری، تعهدات پیشین خود را 

نیز تحقق بخشد.
دستاورد این سیاست ها در نهایت به آنجا انجامید که از 
زمستان سال ۱3۹۷ تاکنون هر فصل یک اکتشاف در کارنامه 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است. این 
اکتشاف ها که با کشف میدان نفتی مینو در جزیره مینو در 
جوار شهر آبادان طی زمستان سال ۱3۹۷ آغاز شد، در نهایت 

در تابستان ۱3۹۸ به کشف میدان گازی ارم انجامید.
»ارم«، میدانی در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب ش��یراز 
ک��ه از ذخایری معادل ۱۹ میلیارد فوت مکعب )معادل یک 
فاز پارس جنوبی( گاز درجا برخوردار است که با فناوری های 
روز، ۱3 میلیارد فوت مکعب از آن قابل برداشت است؛ میدانی 
که بهره ب��رداری از آن می تواند 4۰ میلیارد دالر درآمد عاید 

کشور کند.
در ادامه این تالش ها، اعالم خبر کشف مخزن بزرگ نفتی 
»نام آوران« در آبان ۱3۹۸، موج تازه ای از امید و نش��اط را در 
کشور به ارمغان آورد. »نام آوران« با ۵3 میلیارد بشکه ذخیره 
نفت درجا، دومین مخزن بزرگ کشف  شده در ایران )بعد از 
الیه آسماری میدان گچساران( است که می تواند ۲۲ میلیارد 
بشکه به ذخایر نفت درجا و ۲/۲ میلیارد بشکه به ذخایر نفت 

قابل برداشت کشور اضافه کند.
دس��تیابی به رکوردهای اکتشافی در شرکت ملی نفت 
ایران در مجموع باعث شده است تا مدیریت اکتشاف بتواند 
بیش از ۱3۰ درصد اهداف اکتش��افی نفت��ی و ۱۷۰ درصد 
از هدف های اکتش��افی گازی را در نیمه راه برنامه پنج ساله 

توسعه محقق کند.
نگهداش�ت و افزایش توان تولی�د، ضامن اقتدار  � 

نفت
شرکت ملی نفت ایران افزون بر عمل به رسالت اصلی 
خود در اکتش��اف و توس��عه میدان های نفت��ی و گازی، 
برنامه ریزی مدونی نیز به منظور نگهداشت و افزایش تولید 
صیانتی از میدان های هیدروکربوری داش��ته است، بر این 
اس��اس 33 طرح در حوزه نگهداشت و افزایش تولید نفت 
در مجموعه صنعت نفت کشور مصوب شده است. افزایش 
س��قف تولید روزانه ۲۸۰ هزار بش��که نفت و اشتغالزایی 
ب��ه عنوان دو هدف اصلی تعریف ش��ده در این 33 پروژه 
مطرح اس��ت که در راستای احیای جبهه های کاری برای 
ش��رکت های ایرانی اعم از پیمانکار و س��ازندگان داخلی 
و به کارگی��ری تجهیزات و دکل ه��ای حفاری، طرح ریزی 

شده است.
با اجرای این طرح ها در هفت استان خوزستان، بوشهر، 
فارس، هرمزگان، کرمانشاه، ایالم و کهگیلویه وبویراحمد، 
افزون بر درآمدزایی قابل توجه برای کشور، زمینه الزم برای 
اشتغال در استان های محروم و رشد و ارتقای پیمانکاران و 
صنعتگران داخلی فراهم خواهد شد، چرا که بنا بر قانون ۵۱ 
درصد ساخت داخل، بسته های کاری هر قرارداد براساس 
جدولی که تعیین شده است، باید بیش از ۵۱ درصد ایرانی 

باشد که خود به معنای طی کردن گام های بلند در مسیر 
حمایت از کاالی ایرانی خواهد بود.

در راستای تحقق این هدف، ۱۰ قرارداد مربوط به این 
پروژه های ۶/۲ میلیارد دالری در مهر و بهمن سال ۱3۹۷ 
امضا ش��د و به این ترتیب راه برای تحقق این طرح ها باز 

شده است.
در تداوم برنامه های مربوط به افزایش تولید نفت و گاز 
اقدام های قابل توجه دیگری در شرکت های تابعه تولیدی 
زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی یک سال گذشته 
انجام شده است که از آن جمله می توان به امضای نخستین 
 قرارداد IPC مربوط ب��ه میدان های در حال بهره برداری 
)Brown Field( آب��ان و پایدار غرب، برنامه ریزی برای 
افزایش تولید ۷۰ درصدی میدان نفت شهر، طرح توسعه 
می��دان دانان، امضای قرارداد طرح احداث ایس��تگاه های 
تقویت فشار هما و وراوی، طرح توسعه فاز دوم میدان تنگ 
بیجار و برنامه ریزی برای تکمیل فاز نخست طرح توسعه 

میدان نفتی آذر تا پایان سال ۱3۹۸ اشاره کرد.
توسعه غرب کارون، محور تحقق اقتصاد مقاومتی  � 

در نفت
توسعه میدان های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی 
منابع هیدروکربوری آن با کش��ور عراق، یکی دیگر از اهداف 
مهم توس��عه ای در شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت 
تولید نفت خام کش��ور را به طور چشمگیری افزایش داده و 
موجب تقویت جایگاه کش��ور در بازارهای بین المللی انرژی 

خواهد شد.
براس��اس هدف گذاری انجام شده، طی سال ۱3۹۷ نیز 
کوشش برای افزایش ظرفیت تولید نفت تا3۵۰ هزار بشکه 
در روز در غرب کارون ادامه داش��ته اس��ت و این روند ادامه 

می یابد.
در نهایت با تداوم روند کنونی و اجرایی شدن فرآیند ساخت 
بزرگ ترین واحد فرآورش باالدس��تی صنعت نفت کشور به 
ظرفیت 3۲۰ هزار بشکه در روز، پیش بینی می شود فرآورش 
تمام نفت تولیدی برنامه ریزی شده در آزادگان جنوبی تا پایان 

سال ۱4۰۰ انجام شود.
از دیگر اولویت های توس��عه ای ش��رکت ملی نفت ایران 
در راستای افزایش ظرفیت تولید، انتقال و صادرات نفت در 
منطقه غرب کارون می توان به توسعه فاز نخست میدان های 
آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میدان های یادآوران و 

آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی و طرح 
احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه جاسک با 
سقف سرمایه گذاری تقریبی ۱۵ میلیارد دالر اشاره کرد که در 
مجموع طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک نفتی غرب 

کارون را شامل می شود.
احداث خط لوله گوره- جاسک، راهبرد استراتژیک  � 

توسعه ای نفت در غرب کارون
یکی از مهم ترین طرح های در دس��ت اقدام ش��رکت 
ملی نفت ایران در مس��یر توسعه همه جانبه صنعت نفت، 
طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و 
تاسیسات نفتی بندرجاسک است. این طرح پر اهمیت با 
هدف انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین 
صادرات��ی در روز از طری��ق یک خط لوله با طول تقریبی 
۱۰۰۰ کیلومت��ر و با س��اخت تلمبه خانه های بین راهی و 
ایس��تگاه های توپکرانی به همراه پست ها و خطوط انتقال 
برق،  در دس��تور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد. این 
طرح شامل پایانه دریافت نفت،  مخازنی با ظرفیت مجموع 
۱۰ میلیون بشکه و تاسیسات جانبی شامل گوی های شناور 

و اسکله صادراتی است.
با آغاز عملیات مسیرسازی و احداث جاده های دسترسی 
در هر ش��ش طرح تعریف ش��ده است، در طرح احداث خط 
لوله انتقال نفت خام گوره- جاس��ک و تاسیسات بین راهی و 
پایانه مربوط به آن در مرداد سال ۱3۹۸، گام بلندی در مسیر 
تحقق راهبرد توسعه ای صنعت نفت در منطقه غرب کارون 
برداشته شد، گامی که به نهایی شدن این طرح ارزشمند در 

سال آینده خواهد انجامید.
همچنین بهره گیری حداکث��ری از توان و ظرفیت های 
داخلی در این طرح استراتژیک و ملی باعث شده تا نزدیک به  
۶۰ درصد از لوله های جریانی مورد نیاز با توان بخش داخل 

ساخته و تامین شود.
در کنار این طرح با ساخت پایانه صادراتی نفت جاسک 
و بهره برداری از این پایانه صادراتی تا پایان سال ۱3۹۹، برای 
نخستین بار نفت ایران از طریق مکران صادر خواهد شد که 
این امر رونق صنایع پایین دستی، اشتغالزایی و توسعه در منطقه 

مکران برای سال های متمادی را در پی خواهد داشت.
در مس��یر دس��تیابی به این ه��دف، آبان س��ال ۱3۹۸ 
قراردادهای ساخت ۵۰ پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال 
نفت خام گوره- جاسک با ارزش تقریبی 4۸ میلیون یورو بین 

شرکت مهندس��ی و توسعه نفت و شرکت های »پمپ های 
صنعتی ای��ران«، »پمپیران« و »پتکو« امضا ش��د و به این 
ترتیب در عمل  طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک وارد 

فاز تازه ای شد.
تمرکز بر تقویت س�اخت داخل و ایجاد اشتغال  � 

و امید
پس از اعمال تحریم ها و با وجود مشکالت فراوانی که از 
نوسان های زیاد و افزایش نرخ ارز گریبانگیر صنعت نفت ایران 
شده بود، طرح  تعریف ۱۰ گروه کاالیی با همکاری سازندگان 
توانمند داخلی که به عنوان راهکاری برای بلوغ و خودکفایی 
در صنعت نفت و ایجاد اش��تغال در کش��ور بود، وارد مرحله 

جدیدی شد.
در ادامه اس��تفاده حداکثری از توان صنعتگران داخلی، 
طرح بومی س��ازی 3۰۰ قطعه و تجهیز کاربردی پرمصرف 
صنعت حفاری از ابتدای سال ۱3۹۸ کلید خورده و همچنین 
استفاده از فناوری پوشش داخلی لوله های مغزی در میدان 
نفتی مسجدسلیمان، برای نخستین  بار در تاریخ صنعت نفت 

اجرایی شده است.
در ت��داوم اجرای طرح بومی س��ازی ۱۰ گروه کاالیی در 
سال ۱3۹۷، تولید ورق و لوله های نیس برای نخستین بار در 
کشور- که سبب جلوگیری از خروج حدود 3۰۰ میلیون یورو 
ارز از کشور شد- واگذاری قراردادهای ساخت پمپ های طرح 
گوره- جاسک و اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید به عنوان 
اقدام هایی در چارچوب حمایت از شرکت های ایرانی از سوی 

صنعت نفت به شرکت های خصوصی داخلی سپرده شد.
در همین حال شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز در 
راستای کاهش وابستگی، فهرستی جدید شامل سه هزار قلم 
کاالی پرمصرف عملیات تولید نفت را تهیه کرده و به سازندگان 

ایرانی عرضه کرده است.
تضمین خرید کاالهای کیفی مورد نیاز صنعت نفت  � 

و حمایت از استارت آپ ها
یک��ی از مهم تری��ن اقدام هایی که در راس��تای حمایت 
حداکثری از سازندگان و صنعتگران ایرانی انجام خواهد شد، 
طرح ضمانت خرید کاالست که با تاکید وزیر نفت مبنی بر 
خرید کاالهای موردنیاز صنعت نفت با قید در دست داشتن 

گواهی تایید کیفی آن اجرایی خواهد شد.
همچنی��ن با توجه به حمای��ت همه جانبه صنعت نفت 
و ش��رکت مل��ی نفت ای��ران از ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها، طرح تشکیل صندوق نوآوری نفت با سرمایه 

اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است.
افزایش ظرفیت ذخیره س�ازی نفت خام، راهبرد  � 

ضدتحریمی نفت
با اعمال دور تازه تحریم های مستکبرانه غرب، ذخیره سازی 
نفت خام به عنوان یکی از راهبردهای شرکت ملی نفت ایران در 
مسیر کم اثر کردن این تحریم ها مطرح شد. در همین راستا 
قرارداد س��اخت مخازن ذخیره س��ازی ۱۰ میلیون بشکه ای 
نفت خام در گناوه و تاسیسات جانبی آن در بندر جاسک طی 

سال ۱3۹۷ نهایی شد.
در عین حال با اتمام ساخت مخازن و تاسیسات ذخیره سازی 
و ایستگاه های اندازه گیری میعانات گازی در استان بوشهر، امکان 
ذخیره سازی میعانات گازی تولیدی تعدادی از پاالیشگاه های 
پارس جنوبی با ظرفیت اسمی ۲/۵ میلیون بشکه فراهم شده 
است همچنین پیش بینی می شود با اتمام سه مخزن باقی مانده 
تا پایان بهمن ۱3۹۸، ظرفیت ذخیره س��ازی میعانات گازی 

پارس جنوبی به چهار میلیون بشکه برسد.
جمع آوری گازهای مش�عل، گامی بلند در مسیر  � 

پاسداشت محیط زیست
شرکت ملی نفت ایران در کنار انجام فعالیت های توسعه ای، 
نگاه ویژه ای به محیط زیست دارد، از همین رو از مدت ها پیش 

طرح جمع آوری گازهای همراه نفت در این شرکت معظم آغاز 
شده و مقرر شده است تا پایان برنامه ششم توسعه از سوزاندن 

بیش از ۹۰ درصد گازهای مشعل جلوگیری شود.
گام های اولیه برای انجام این برنامه که نیازمند هش��ت 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری است پیشتر برداشته شده و بنا 
بر برنامه زمانی، بهره برداری از طرح های مربوط به آنها از سال 
۱3۹۸ آغاز ش��ده است و تمام آنها )به جز یکی که در سال 
۱4۰۱ به بهره برداری خواهد رسید( در سال ۱4۰۰ به مدار 

خواهند آمد.
در مسیر تحقق این برنامه، ضمن تدوین نقشه راهی برای 
جمع آوری ۹۰ درصد از گازهای همراه نفت در حوزه شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، س��اخت ۲3 کارخانه کوچک با 
تجهیزات کامل ایرانی در دستور کار قرار گرفته است که افزون 
بر صیانت از محیط زیست، گام موثری در اشتغالزایی نیروهای 

بومی در منطقه به شمار می رود.
در همی��ن حال قراردادی با عن��وان »قرارداد جمع آوری 
گازهای مش��عل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« برای 
جمع آوری گازهای مش��عل ظرف کمتر از س��ه سال میان 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هلدینگ خلیج فارس و 
پتروشیمی مارون منعقد شده که عملیات اجرایی آن براساس 

برنامه زمان بندی آغاز شده است.
ب��ا اجرای این قرارداد، افزون بر ایج��اد ارزش افزوده برای 
کش��ور و جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت، از سوزاندن 
روزانه افزون بر ۷۶۰ میلیون فوت مکعب )معادل ۲۲ میلیون 
متر مکعب( گاز در مناطق گچساران، آغاجاری، مارون و کارون 

جلوگیری می شود.
عمل به مسوولیت های اجتماعی، همگام با توسعه  � 

همه جانبه صنعت نفت
شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور توسعه در صنعت 
نفت، با اش��راف به رس��الت سنگین تعریف ش��ده در حوزه 
مسوولیت های اجتماعی کوشیده است تا نقشی همه جانبه در 
توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 

بازی کند.
در ای��ن میان با توجه به س��هم ۶۰ درصدی اس��تان 
خوزس��تان از اعتبارات مصوب در حوزه مس��وولیت های 
اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، ۷۹4 طرح در این استان 
تعریف ش��ده اس��ت که با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد 

تومان اجرایی خواهد شد.
از میان این تعداد طرح، ۲۸۷ طرح با اعتبار ۵۵3 میلیارد 
تومان تکمیل شده و در دست بهره برداری است و همچنین 
۵۰۷ طرح با اعتبار ۹۶۱ میلیارد تومان نیز در دست اقدام است.

همچنین تعداد 4۱۶ طرح نیز مربوط به مناطق سیل زده در 
ش��رکت ملی نفت ایران تعریف شده که شامل  ۲۷۸ طرح 
خدماتی، ۱۷4 طرح آموزشی، ۱3۷ طرح ورزشی، ۱۲۲ طرح 

بهداشتی و ۸۰ طرح در حوزه راه است.
شرکت ملی نفت ایران همچنین در راستای سیاست های 
ابالغ شده از سوی وزارت نفت و ادامه خدمات عام المنفعه خود 
در امدادرسانی مستمر به سیل زدگان خوزستان، جبران بخشی 
از آسیب های وارد شده به ساکنان این منطقه را در دستور کار 
قرار داده و مقرر کرده است تا طی یک برنامه جامع پنج ساله، 
۱3۰۰ میلیارد ریال را به ارائه خدمات عمرانی در این مناطق 
اختصاص دهد.در این میان ضمن تحویل اسناد واگذاری 3333 
حواله آهن آالت مورد نیاز برای بازسازی مناطق سیل زده اهواز، 
کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان، شادگان و هویزه در ماه 
گذش��ته از سوی شرکت ملی نفت ایران، ۵۱ میلیارد تومان 
اعتبار نیز برای  تکمیل ۵۰۰ واحد نیمه تمام در مناطق زلزله زده 
مسجد سلیمان و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه فاضالب 
جدید این شهر اختصاص یافته و مراحل اجرایی بخشی از آنها 

نیز به پایان رسیده است.

مروری بر دستاوردهای یک ساله شرکت ملی نفت ایران در چهل ویکمین بهار انقالب اسالمی

افتخارآفرینی در صنعت نفت با اتکا به عزم و اراده ملی

نفت

ویژه دهه فجر

بر
خ

آینده انرژی در جهان و چالش های تولید نفت و گاز در ایران
محسن حائری نژاد*- مطابق پیش بینی ها سوخت 
فس��یلی تا دهه های آت��ی، مغلوب انرژی پاک می ش��ود. 
اکسون موبیل پیش بینی کرده است در صورتی که مقررات 
به منظور محدود کردن تاثیر انتشار گازهای گلخانه ای بر 
تغییرات جوی به طور کامل اجرا شوند، تقاضای جهانی برای 

نفت تا سال ۲۰4۰ افت چشمگیری پیدا خواهد کرد.
نفت به عنوان یک کاالی تجاری با استراتژی های ملی و سیاست و قدرت جهانی 
عجین شده اما تحوالت جهانی و سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر آن را به 

چالشی برای کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز تبدیل کرده است.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ساالنه »دورنمای انرژی جهان« پیش بینی 
کرد تقاضای جهانی برای نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ 
رشد خواهد کرد و از آن به بعد به دلیل بهبود بهره وری سوخت و حضور خودروهای 
برقی بیشتر در جاده ها کمتر خواهد شد.موسسه وود مک کنزی نیز در گزارشی اعالم 
کرده غول های نفتی در دهه فرارو سهم گاز طبیعی در سبد انرژی های تولیدی خود 
را افزایش خواهند داد. هرچند در سایه تمایل سهامداران به کاهش انتشار کربن، 

نیم نگاهی نیز به انرژی های تجدیدپذیر خواهند داشت.
اکثر شرکت های بزرگ نفتی با انتخاب راهبرد رشد تهاجمی، خواهان بهره گیری از 
مزایای پیشرو بودن در این عرصه و افزایش ارزش سهام خود هستند. اکثر شرکت های 
بزرگ اروپایی فعال در حوزه انرژی نیز با هدف کاهش انتشار کربن و توسعه تولید و 

مصرف گاز طبیعی به عنوان پاک ترین سوخت فسیلی، سرمایه گذاری هنگفتی در 
توسعه این سوخت در دست اجرا دارند.

 در نشست ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم در ماه می سال جاری باب دادلی، 
مدیرعامل این شرکت اعالم کرد ما در حال گذار از بازار نفت به گاز هستیم و در عین 
حال به دنیایی با کربن کمتر می اندیشیم.گفتنی است شرکت توتال برای بهبود جایگاه 

خود از ادغام و تملک شرکت های فعال در حوزه انرژی های پاک بهره می برد.
همزمان با کاهش تدریجی س��هم نفت و افزایش س��هم گاز طبیعی در سبد 
سرمایه گذاری اکثر غول های نفتی، چشم اندازهای مختلفی در مورد سهم انرژی های 
پاک از سرمایه گذاری در این حوزه نوظهور و بین ۵/۶ تا ۱۲درصد ارائه شده است. اما 
در مجموع، شرکت های اکتشاف و تولید دنیا در افق سال ۲۰3۵، 3۵۰ میلیارد دالر 

در توسعه انرژی های بادی و خورشیدی سرمایه گذاری خواهند کرد.
آنچه آشکار است آن است که در دهه های آتی سوخت های فسیلی جایگاه اصلی 
خود را از دست خواهند داد و این موضوع مهم را نشان می دهد که تولید حداکثری 

از میادین نفت و گاز در دوران حاضر ارزش خود را دارد.
 در دهه های آتی همچنان فرصت تولید نفت وجود ندارد و برداشت بهینه و بیشتر 
ذخایر متعارف نفت و گاز کشور الزامی است که دستیابی به آن در گرو حاکمیت 

مناسب و پارادایم های جدیدی بر صنعت نفت است.
از طرفی ایران یکی از منابع مهم انرژی در دنیا به شمار می رود و وجود میدان های 
عظیم نفتی و گازی ایران را به یکی از کشورهای ژئوپلیتیک در منطقه تبدیل کرده 
است.پس از سال ها صنعت نفت نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد دارد و بخش 
عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند، از این رو روند شتابان توسعه اقتصادی و 

صنعتی در بسیاری از کشور های جهان و ایران تا حدود بسیار زیادی به این صنعت 
ارتباط دارد.ایران به عنوان یک کشور رو به رشد دارای منابع غنی و بزرگ نفت و گاز 
است و با این پتانسیل بالقوه انرژی، به دلیل همجواری با منابع انرژی دریای خزر و 
خلیج فارس و نیز دسترسی به آبراه های بین المللی برای مبادله انرژی از جایگاه بسیار 

ویژه ای در جهان برخوردار است.
چالش های تولید نفت ایران � 

اما در این میان افق صنعت نفت ایران به گونه ای غیرقابل انکار با راهکارهای تدوین 
شده برای افزایش حجم تولید و توسعه پایدار صنعت نفت و گاز گره خورده است 
حال آنکه بار مسوولیت بخش عمده ای از تولید کنونی نفت ایران بر دوش تعدادی از 
میادین سالخورده نفتی است.در این میان به کارگیری روش ها و راهبردهایی همچون 
تولید ثانویه و ثالثیه، افزایش تزریق گاز برای فشارافزایی میادین قدیمی به موازات اعمال 
راهکارهای مربوط به بهینه سازی مصرف و نیز ممانعت از اتالف گسترده انرژی در 

بخش های مصرفی، می تواند حلقه توسعه صنعت نفت و گاز ایران را تکمیل کند.
تکنولوژی � 

از سویی نگاه فناورانه و تکنولوژي محور، مهم ترین عامل براي کاهش هزینه ها و 
افزایش قدرت رقابت پذیري در صنایع نفت و گاز است.

بدون شک عامل موثری که میزان تولید دردهه های آینده به آن وابستگی فراوانی 
دارد، تکنولوژی اس��ت. چگونگی ظهور و بروز تکنولوژی و نحوه به کارگیری آن، 
تعیین کننده میزان تولید درآینده صنعت نفت خواهد بود به گونه ای که مي تواند 
تحوالت اساسي در صنعت جهاني ایجاد کند و قطعا صنعت نفت نیز از پیشرفت این 

تکنولوژي بهره مند خواهد شد.

سرمایه گذاری � 
جذب سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز و همچنین نوسازی تاسیسات 

سالخورده از نیازهای اصلی صنعت نفت است.
به جرات می توان گفت هر جا لوکوموتیو صنعت نفت به حرکت در آمده است 
باعث به حرکت درآمدن اقتصاد هم شده است. جذب سرمایه داخلی در شرایط 
تحریم مدیریت صحیح منابع و میادین نفتی می تواند راهکار دقیق و مناسبی برای 

مقابله با کاهش تولید نفت باشد.
تحریم ها � 

صنعت نفت ایران که در صدر لیست حوزه هایی قرار داشت که تحریم های گذشته 
به آن آسیب وارد کرده بود، اکنون نیز با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های 
مجدد علیه ایران دوباره در نوک پیکان تحریم ها قرار گرفته است که همکاری با 
شرکت های بین المللی و دسترسی به فناوری های روز دنیا و تامین سرمایه گذاری 

خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
در نهایت می توان گفت توسعه این صنعت پس از سال ها، تنها از شاهراه ارتقای 
فناوری و بهره مندی از ابزارهای نوین به لحاظ صنعتی و در بعد کالن تر از منظر 

سیاسی و استراتژیک می گذرد.
همان طور که اشاره شد در دهه های آتی همچنان فرصت تولید نفت وجود ندارد و 
برداشت بهینه و بیشتر ذخایر متعارف نفت و گاز کشور، الزامی است که دستیابی به 

آن در گرو حاکمیت مناسب و پارادایم های جدیدی بر صنعت نفت است.
)OICO( رییس تحقیق و توسعه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت *
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گروه سیاسی- افزایش یکباره قیمت بنزین، 
تبعات ناشی از آن، کشته شدن و آسیب دیدن مردم 
که آمار آن هنوز مشخص نیست تنها اتفاق پرحاشیه 
سال 98 نبود. ترور سردار سلیمانی، تشییع حماسی 
و انتقام سخت ایران رخداد سیاسی مهم کشور بود که 
می توانست روی دیگری از سکه باشد؛ موضوعی که 
می شد پیامدهای قابل توجهی در بعد داخلی و خارجی 
کشور داشته باشد. از اتحاد و انسجام مردم گرفته تا 
تاثیری که ترور سردار ایرانی در منفور کردن آمریکا 
از نگاه بین المللی می توانست داشته باشد اما اعالم با 
تاخیر در وقوع خطای انسانی در سقوط هواپیما معامله 
را به هم ریخت و دو دستگی میان مردم را رقم زد. 
اکنون ایران در انتظار انتخابات مجلس شورای اسالمی 
است تا دوباره زمینه همدلی و اتحاد میان مردم فراهم 
شود اما رد صالحیت های گسترده یاس و ناامیدی را 
در جریان های مهم کشور حاکم کرد و این می تواند 
زمینه مشارکت مردم را به صورت قابل توجهی کاهش 
دهد. در خصوص اتفاقات اخیر با قاسم میرزایی نیکو، 
نماینده اصالح طلب مجلس به گفت وگو پرداختیم که 

در ادامه می خوانید:
 � تبع�ات افزایش قیمت بنزی�ن کم نبود، 
از خس�ارات قطع اینترنت گرفته تا خسارات 
وارده به تاسیس�ات عمومی و دولتی کشور، 
کشته شدگان و... مضاف بر اینها دولت از محل 
افزایش قیمت بنزین ماهی بیش از 20 میلیارد به 
اقشار ضعیف می دهد. آیا به نظر شما گران شدن 

بنزین به لحاظ هزینه مثبت بوده است؟
با توجه به وضعیت تحریم هایی که کشور داشت 
و محدودیت هایی که در رابطه با انتقال ارز و فروش 
نفت ایجاد شده بود این جمع بندی حاصل شد که ما 
اگر قیمت بنزین را تغییر ندهیم عمال کف گیر خزانه 
دولت به ته دیگ می خورد و چیزی باقی نمی ماند. 
فرض دیگر این بود که اگر ما وارد این نرخ نمی شدیم 
مصرف بنزین روند افزایش��ی ادامه پیدا می کرد تا 
حدی که بعضا باید پنج یا شش میلیون لیتر روزانه 

وارد می کردیم!
اما سومین نکته این بود که سرانه مصرف بنزین 
مثال در گذشته 95 میلیون لیتر روزانه بود اما حاال این 
رقم به 75 میلیون لیتر رسیده که مابه التفاوت این پول 
می تواند در بخش های مختلف که در بودجه 99 دیده 

شده مدنظر قرار بگیرد.
چهارم اینکه قیمت بنزین س��ال ها بود طبق 
برنامه شش��م به دولت داده ش��ده بود اما به خاطر 
مس��ائل انتخاباتی سیاس��ی یا موارد دیگر عقب 
می افتاد اینها دست به دست هم داد تا تصمیمی 
در شورای سیاستگذاری اقتصادی گرفته شود. در 
واقع اینها فاکتورهایی بود که نیاز داش��ت قیمت 
بنزین افزایش یابد.اما در این تصمیم از همه بخش ها 
حضور داشتند. اینکه مجلسی ها بگویند مطلع نبودند 
یا هیات دول��ت بگوید روز جمعه متوجه افزایش 
قیمت بنزین شده اینها صرفا سخن پراکنی است 
که بعد از مردن س��هراب زده می شود. اگر رهبری 
را ب��ه عنوان مرجع تصمیم گیری در نظر بگیریم 
باید این موضوع را نیز بپذیریم. ترکیب قوه مجریه، 
قضاییه و مقننه در جلسه سران بودند مثال از قوه 
مقننه رییس چند کمیسیون مثل برنامه و بودجه، 
امنیت داخلی و اقتصاد و خود رییس مجلس حضور 
داشتند پس نمی توانند برخی داد بزنند و بگویند 
بدون اطالع آنان قیمت بنزین افزایش پیدا کرده 
است. خود آقایان ذوالنور و حضرتی می دانستند که 

تغییر نرخ داده شده است.
البت��ه در رابط��ه ب��ا افزایش قیم��ت بنزین 
آسیب شناسی های مختلفی هم انجام شده و بعد 
از آن نظر کارشناسی را به رهبری ارائه دادند مثل 
نظر جنگ که امام )ره( آن را گرفت و بعد فرمان 
پذیرش قطعنامه را صادر کرد البته آن مورد خیلی 
کالن بود ولی به هر حال ایشان تصمیم خودش 
را اع��الم کرد چون پیش از آن نظر کارشناس��ی 
صورت گرفته بود. افزایش قیمت بنزین هم تصمیم 
جامعی بود و همه می گفتند که باید گران شود. 
کمیسیون های مختلف هم آن را بررسی کردند. 
آقای مص��ری خودش یک جلس��ه محرمانه در 
مجلس گذاش��ت و جزوه چند صد صفحه ای که 
خیلی پول خرجش شده به مجلس آورد. در نهایت 
هم فهمیدند یارانه های پنهان یا یارانه هایی که به 
خوراک پتروشیمی و بنزین داده می شود می تواند 
راهگش��ا باشد و از بریز و بپاش ها جلوگیری کند 
بنابراین در جلسات مختلف راهکاری برای افزایش 

قیمت بنزین داده شده بود. این بخش دوم ماجرا 
بود که کارشناسی صورت گرفت و همه اهل فن 

هم می گفتند که این کار باید انجام شود.
اما در بخش س��وم یعنی اجرا به نظرم بدترین 
وضعیت را داش��تیم و پاشنه آش��یل ما و ضربه ای 
که خوردیم از همین نقطه بود. تصمیم مهم گرفته 
شد. رهبری هم دستور داد و این کارها انجام شد اما 
اجرایش را به مجموعه ای ناپخته واگذار کردند که ابزار و 
وسایل مورد نیاز را برای اجرای این طرح نداشت یا بلد 
نبود که از امکانات بهره برداری کند. اولین موردش این 
بود که باید اطالع رسانی به مردم صورت می گرفت و 
آنان را آگاه و راضی می کردند. دوم اینکه با کارشناسان 
مکاتبه می کردند و از صدا وسیما استفاده می شد اما 
دیدیم که صدا وسیما برعکس عمل کرد. در این رابطه 
باید بخش های مختلف اجرایی کشور دخیل می شدند، 
بخش های اجتماعی مثل ائمه جمعه و تبلیغات باید 
توجیه می شدند چرا که این عوامل می توانست بازخورد 

خوبی داشته باشد.
مهم تری��ن بخش تحلیل هایی بود که نیروهای 
اطالعاتی امنیتی باید می دادند ولی پیش بینی شرایط 
بعد از اجرای طرح را هیچ کس مدنظر قرار نداد یعنی 
هیچ کسی نگفته بود این مسائل اگر اتفاق افتاد چنین 
و چنان می شود. هیچ کدام از سرویس های امنیتی 
اطالعات��ی اینها را پیش بینی نکردند. بنابراین اجرا 
بدترین قسمت کار بود که تبعات جدی را به همراه 

داشت. ما هنوز آمار کشته ها و زخمی ها را نداریم.
 � چ�ه رقم�ی از مابه التف�اوت افزای�ش 
 قیم�ت بنزین حاصل ش�د و آیا ای�ن میزان

 شفاف است؟
مالحظه من در رابطه با کلیت طرح همین است. 
به هر حال هزینه دادیم و قیمت بنزین باالرفت اما 
مابه التفاوت قیمت فروش صادراتی باالخره باید جایی 
دیده ش��ود اما این شفاف نیست. باید وزارت نفت و 
مجموعه سازمان مدیریت برنامه ریزی گزارش شفاف 
به مجلس و نمایندگان در این رابطه بدهند و بگویند 
چه رقمی در این زمینه حاصل شده است؟ چرا که 
می تواند نشان دهنده تغییر وضعیت باشد. 30 هزار 
میلیارد از افزایش قیمت بنزین به عنوان معیشت به 
مردم داده می شود البته دهک های معیشتی که در 
استان ها باید این مبالغ را می گرفتند همه گالیه دارند. 
من تقریبا چیزی حدود 80 درصد در منطقه خود 
دارم که این پول ها را نگرفتند و آن هم به دلیل همان 
است که کفگیر خزانه به ته دیگ خورد و اینکه کجا 
استفاده می کنند باز با مردم شفاف نیستند. دولتمردان 
به مردم این موارد را بگویند و شفاف کنند حساب 
دخل و خرج کش��ور و بخش هایش باید باز باشد و 
این موارد در بودجه 99 در جلس��ات صحن باید به 

اطالع مردم برسد.

 � ارزیابی ه�ا از وضعی�ت برجام و دس�ت 
 بسته ایران در خصوص نجات توافق هسته ای

 ارائه دهید.
ما یک برجام داشتیم که روی آن تالش شبانه روزی 
شد. از باالترین مقام کشور تا پایین مقام دخیل نیز 
در آن مشارکت داشتند و جزئیات آن را می دانستند. 
این برجام ما را از ذیل بند 7 سازمان بین المللی بیرون 
آورد و تحریم های بین المللی را از سر ما برداشت. به 
ما اختیاراتی داده ش��د تا سال  های2020، 2050 و 
2030 می توانستیم سالح بفروشیم و تولید کنیم. در 
کنار آن مسائل دیگر هم می توانستیم انجام دهیم اما 
یک مقدار بدسلیقگی، عدم رایزنی، دیپلماسی ناقص 
و دخالت بخش های پنهانی مستقیم در امر دیپلماسی 
موجب شد شرایط طوری دیگر رقم بخورد. از طرف 
دیگر بدشانسی که دولت آورد این بود که یک آدم 
دیوانه و قمارباز وارد کار شد و زیر برجام زد هر چند 
با این مس��ائل باز هم می توانستیم موضوع را جمع 
کنیم. باید شفاف سازی می شد و رییس دیپلماسی ما 
و آقای روحانی برای مردم توضیح می دادند که برجام 
بحث اقتصادی داشت یا سیاسی یا اینکه توامان بود. 
اگر بحث سیاسی بر بخش دیگر برتری داشت باید 
این برتری باز برای مردم توضیح داده می شد که چه 
اتفاق مهم سیاس��ی افتاد. سومین مساله هم بحث 
ادامه این قضیه و برگشت به شرایط قبل است. اگر 
می خواهیم به آن دوره برگردیم با نظارت کارشناسی 
و زیرمجموعه های��ی که کار را پخته می کنند باید 
به جمع بندی بندی برسیم که نمی توانیم خودمان 
با سیاس��ت های ابالغی این کار را جلو ببریم. اولین 
واکنش نیز این است که مردم بدانند و عواقب این 
قضیه را متوجه باشند. درست مثل FATF مردم 
بفهمند که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر قرار است همه 
در ها بسته شود مردم باید از این موضوع مطلع شوند. 
آقای روحانی گفت باید دیوار بکشیم و زندگی کنیم. 
 خب این هم روشی است. آقای ظریف هم گفت که ما

 تافته جدابافته ایم. باشد قبول! اما بیایید این مسائل را 
مطرح و روشن کنید تا توقعات مردم در سطوح دیگر 
پیش نیاید. به فرض اگر هواپیما نداشتیم مردم بدانند 

که باید با قطار رفت وآمد کنند.
 � امس�ال، س�الی تاریخی برای ایران بود 
به واسطه شهادت سردار سلیمانی و تشییع 
پرشکوه مردمی. شهادت ایشان چه برکاتی برای 

کشور در بعد داخلی و خارجی داشت؟
شهادت سردار سلیمانی خیلی به اوضاع کشور 
کم��ک ک��رد و در واقع یک برکت وی��ژه ای بود که 
نصیب کشور شد. هم می توانستیم در بعد داخلی و 
هم خارجی از این موضوع بهره برداری کاملی کنیم. اما 
بهره برداری بیرونی اش این بود که قداره بند آمریکایی 
از کشورهای سوریه، لبنان و دیگر کشورها که تحت 

سلطه خود کرده بیرون برود. مضاف بر آن در منطقه 
ما روابط دوستی و مسالمت آمیز برقرار کنیم و نگذاریم 
آمریکا حاکم باشد. حاصل سوم این بود که به همه 
جهان بگوییم چگونه تروری که مهم ترین و بدترین 
موردی اس��ت که سازمان های بین المللی و مجامع 
عمومی آن را داد می زنند که این امر بسیار مذمومی 
اس��ت. یک کشوری می آید سردمدار می شود، ترور 
می کند، اطالعیه و حکم می دهد اما بقیه س��کوت 

می کنند؟
در بعد داخلی چه اقدامی می ش�د انجام  � 

شود؟
در بعد داخلی هم بحث وحدت و انسجام کشور 
را می توانستیم بهره برداری کنیم. به واسطه آن آشتی 
ملی راه بیندازیم و عفو عمومی صادر کنیم. با شهادت 
سردار سلیمانی می شد یک وفاق ملی را دنبال کرد 
اما به نظر می رس��د از هر دو مورد غافل ش��دیم و 
به ش��عار و چهار تا مراس��م بسنده کردیم و نتیجه 

مطلوبی نگرفتیم.
 � بزرگ ترین مانع برای رس�یدن به نتایج 

مطلوب چه بود؟
مهم ترین عامل این قضیه زدن هواپیمای مسافری 
اوکراین بود که بزرگ ترین خبط بود که صورت گرفت. 
ممکن است اتفاقات اینچنینی در هر کشوری صورت 
گیرد. این بخش ضربه مهلکی زد و بخش حماسی 
بودن نقش سلیمانی را که می توانست ویژه عمل کند 

تحت الشعاع قرار داد.
بعد از ش�هادت سردار سلیمانی موضوع  � 
انتقام سخت مطرح شد. مقامات ارشد کشوری 
بر خروج آمریکا از منطقه به عنوان انتقام ایران 
یاد کردند. اما ظاهرا مقامات ایران در ظاهر به 
تالفی در عراق بسنده کردند. ارزیابی شما از 

این روند چیست؟
عکس العمل ایران در زدن پایگاه عین االسد نقطه 
قوتی بود و نباید آن را کوچک قلمداد کرد و انصافا 
هم اتفاق مثبتی بود. اما حاد کردن قضیه مس��ائل 
دیگری را به دنبال خواهد داشت که باید بدانیم آیا 
می خواهیم وارد مراحل سخت تر شویم یا نه. اگر قرار 
است سنگرکشی و مبارزه ای اینچنینی شروع کنیم 
خب بسم اهلل. البته اینها به تصمیمات استراتژیک نظام 
برمی گردد و ما نمی توانیم حرفی و حکایتی داشته 
باشیم. البته طبیعی است اگر اتفاقی بیفتد برخی داغ 
می شوند و شعارهای احساسی می دهند اما اگر معقول 
حرکت کنیم نتایج بهتر حاصل می شود. همان طور که 
ما تاکنون گام های خوبی برداشتیم گام پنجم کاهش 
تعهدات هسته ای بعد از شهادت سردار سلیمانی اعالم 
شده مضاف بر آن حمله به پایگاه آمریکا در عراق بود. 
اینها می تواند پیش زمینه مذاکرات بعدی باشد منتها 

جریان انتخابات این را تحت الشعاع قرار داد.

اظهارات اخیر آقای ظریف در باب مذاکره  � 
انتقاد مجلسی ها را به همراه داشت و خیلی ها 
معتقد بودند نباید در این شرایط اصال موضوع 
مذاکره مطرح شود. رویکرد وزارت امور خارجه 
چه باید باشد؟ آیا تناقضی بین حاکمیت و دولت 

در خصوص مذاکره وجود دارد؟
مساله طرح شده از جانب آقای ظریف موضوعی 
جدید نبود. تمامی این مطالب را هم قبال گفتند. شاید 
پاسخ ترامپ و مطلب دوباره آقای ظریف خیلی ها را 
عصبانی کرد وگرن��ه وزیر امور خارجه گفته بود ما 
مذاکره نمی کنیم مگر در خصوص برجام و آن هم 
به شرط برگشتن آمریکا به میز مذاکره و برداشتن 
تحریم ها از سر کشور. اما بحث دوم این است که ما چه 
می خواهیم؟ متاسفانه خواسته ملت جایی جمع بندی 
نمی شود. اگر نمی خواهیم هیچ گونه از این موارد انجام 
ش��ود یعنی نه جنگ نه مذاکره صورت بگیرد خب 
باید به مردم اعالم شود. اگر رهبری به عنوان فرمان 
باالدستی در این خصوص اعالمی کرده اند دوستان 
زیرمجموعه دولت و دیپلماسی و کمیسیون امنیت 
ملی باید وارد شوند و آن را تبیین کنند و جلسات 
کارشناسی بگذارند. در نهایت برای مردم روشن کنند 
که شرایط چگونه است و قدرت بازدارندگی را با چه 
شکلی داریم و چگونه می توانیم ادامه دهیم. باز هم 
در بدترین حالت مذاکره با دشمن و کسانی که حق 
مسلم ما را نادیده می گیرند دور از منطق نیست وگرنه 
دوست که دوست است ما باید نظر اروپا را جلب کنیم 

نه آنکه اوضاع را بدتر کنیم.
خ�روج ای�ران از NPT � چق�در محتمل 

است؟
بعید است این اتفاق بیفتد چرا که این موضوع 
مصوبه مجل��س را می خواهد، مجلس دهم به این 
موضوع نمی رسد ضمن اینکه مجلس دهم مجلسی 
است که 90 درصد مساله رد صالحیت دارند و بعید 
است پیگیر این موضوع باشند. شاید بعد از خرداد 

مجلس بعدی تصمیماتی در این رابطه بگیرد.
 � انتخابات مجلس یازدهم را پیش رو داریم. 
ارزیابی ش�ما از مشارکت مردم در انتخابات و 

رد صالحیت های قابل توجه کاندیدا چیست؟
قرار بود از بحث انتخابات به عنوان حضور مردم 
در صحنه های اصلی تصمیم گیری استفاده شود اما 
متاسفانه تیغ نظارت استصوابی نگذاشت روند درستی 
طی شود. این بار تعداد رد صالحیت های مجلس خیلی 
زیادتر ش��د مضاف بر آن تهمت سخنگوی شورای 
نگهبان بود که به اکثر نمایندگان ردصالحیت شده 
وارد شد. ایشان اعالم کردند که این افراد فساد اخالقی 
و مالی دارند. متاسفانه این روند مانعی در مشارکت 

مردم قلمداد می شود.
در خص�وص ش�ما چ�ه دالیل�ی ب�رای  � 

رد صالحیت اعالم شد؟
مثال یک علت که برای رد صالحیت من عنوان 
شد این بود که در نطقی گفتم »آمریکا زمانی غلطی 
نمی تواند بکند که مش��ارکت حداکثری در کشور 
صورت بگی��رد«. به من گفتند گاهی تند صحبت 
ک��ردم و گاها از حصر دفاع کردم و... اما اینها دالیل 
رد صالحیت نمی شود. اینها جامعه را با شکاف مواجه 
می کند. جامعه به اندازه کافی عدم مشارکتش باال 
رفته. با این رد صالحیت ها به میزان عدم حضور مردم 

در پای صندوق های رای دامن می زنیم.
 � مهم تری�ن موض�وع در رد صالحی�ت 

نمایندگان اصالح طلب چه بود؟
متاسفانه افرادی را به دلیل بیان بعضی از حقایق و 
مسائلی رد صالحیت کردند. در حالی که این موضوع 

نباید دلیل بر رد صالحیت شود.
 � راه حل برون رفت از این شرایط چیست؟

در این رابطه حکمران کشور باید تصمیم بگیرد 
و جمع بندی کند البته به قانون هم نیاز است. این 
دفع��ه مجلس در این مورد خیلی خوب کارکرد اما 
شورای نگهبان با 23 دلیل زیرآب آن را زد و مجمع 
تشخیص هم قبل از آن این موارد را ضربه فنی کرد 

و نگذاشت اتفاقی بیفتد.
متاسفانه مجموعه های کشور با انفعالی روبه رو 
ش��دند. اصالح طلب��ان اعالم کردند که لیس��تی 
نخواهند داشت. برخی از اصولگرایان هم کاندید 
ندارند. اینها مواردی است که ضعف قانون است. 
همین مجلس به آقای کدخدایی رای داده اما خود 
او مجلس را قلع و قمع می کند. امیدواریم تغییر و 
تحولی صورت بگیرد ولی بعید است اتفاق خاصی 

در این رابطه بیفتد.

چگونگی گذر از جناح بندی های سیاسی در گفت و گو با یک نماینده مجلس

آشتی ملی
تجارت خارجی ایران به مثابه معجزه

محسن بهرامی ارض اقدس*- تجارت فرامرزی ایران 
در سال های اخیر و به ویژه سال گذشته و امسال از دو ناحیه 
به شدت تحت فشار بوده است. یک لبه این فشار ناشی از 
تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه ایاالت متحده آمریکا و لبه 

دیگر ناشی از سیاست های داخلی و اجرایی است.
در واقع در دو سال اخیر تحریم های آمریکا و کشورهای 
هم پیمان این دولت روز به روز تشدید شده است و تنگ تر شدن حلقه های تحریم 
فشار زیادی به تجارت فرامرزی کشور و روابط تجار و بازرگانان و شرکای خارجی آنها 
در خرید و واردات کاالهای مورد نظر و همچنین در زمینه صدور کاالهای صادراتی 
آورده است که این فشارها به مبارزه ای نابرابر و غیرمتعادل در بازار جهانی منتج 
شده است.شرایط تحریم هر گونه نقل و انتقال پول برای خرید تجهیزات و مواد اولیه 
را با دشواری روبه رو کرده است. همچنین صادرکنندگان کشور برای دریافت پول 
فروش محصول خود و بازگرداندن آن به کشور باید اقدام به انتقال ارز در بانک های 
کشورهای مختلف کنند. در کنار موارد یادشده ترس شرکای تجاری از جریمه معامله 
با شرکت های ایرانی، مشکالت حمل ونقل و مسائل مربوط به بیمه های بین المللی 
تجارت فرامرزی را به میزانی دشوار کرده است که تحقق تجارت خارجی 100 

میلیارد دالری در سال جاری به معجزه می ماند.
همانگونه که عنوان شد لبه دیگر این فشار ناشی از سیاست های اجرایی داخل 
کشور می شود. در واقع تصمیمات یکباره و بعضا غیرکارشناسی و غیراصولی از 
اصلی ترین موارد فشار داخلی است که از تخصیص ارز 4200 تومانی در ماه های 
ابتدایی سال گذشته آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد و در بازه زمانی ای که کشور با 

مشکالت فراوان در تامین ارز روبه رو است بر بار مالی اقتصادی افزوده است.
وضع حدود 400 بخشنامه در حوزه تجارت فرامرزی در بازه زمانی یک سال 
از دیگر موارد تصمیمات نادرست داخلی است به گونه ای که در یک سال اخیر 
واردکنندگان و صادرکنندگان کشور شاهد تغییر قوانین تجارت خارجی به صورت 
یک شبه بودند و در برخی کاالها قوانین آزادسازی، ممنوعیت و آزادسازی صادرات 
در بازه زمانی کوتاهی صورت می گرفت. همچنین  تغییر تعرفه و مقررات صادرات، 
تغییر نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کاالها و ممنوعیت یک شبه واردات پنج هزار 
قلم کاال از جمله مشکالت فعاالن اقتصادی، تجار و بازرگانان در اوج دوران تحریم بود.

از دیگر مشکالت ناشی از سیاست های داخلی مربوط به انباشتگی قوانین می شود. 
در سال های گذشته قوانین متعددی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
به تصویب رسیده که به دلیل نبود نظارت جدی بایگانی و به بوته  فراموشی سپرده 
شده است در حالی که هر یک از این قوانین به دلیل احساس نیاز در جامعه و با 
پیگیری های طوالنی و طی پروسه های طوالنی تبدیل یک طرح یا الیحه به قانون 
تصویب شده است. ازجمله مواردی که زمانی طوالنی برای تصویب یک قانون گذاشته 
می شود مربوط به اصالح قانون تجارت است که چند سال از مطرح شدن آن در دولت 
و مجلس می گذرد و در چندین دوره مجلس در کمیسیون های مختلف مطرح شده 
اما به تصویب نرسیده است.همچنین اجرای سیاست های سند چشم انداز  1404 
از جمله قوانینی است که با وجود تصویب اجرایی نمی شود. در این سند چشم انداز 
اهداف واالی توسعه ای برای کشور در نظر گرفته شده و برنامه ریزی 20 ساله ای 
برای تبدیل شدن کشور به قدرت اول اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی در منطقه 
صورت گرفته است. اما اگر بررسی نسبت به شرایط فعلی کشور در تمامی زمینه ها 
نسبت به زمان تصویب این سند توسعه ای در سال 1384 صورت گیرد مشخص 
می شود که با وجود گذر 15 سال، کشور نه تنها به سمت اهداف این سند حرکت 
نکرده بلکه در بسیاری از شاخص ها از سایر کشورهای منطقه عقب نیز افتاده است 
به گونه ای که در بسیاری از زمینه ها ایران دارای رتبه های دوم و یا سوم منطقه بود 
و امروز این جایگاه را از دست داده است.به عنوان مثال در تمامی برنامه های توسعه 
سند چشم انداز کشور در بخش اقتصاد بر تقویت بخش خصوصی، توسعه صادرات  
غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی تاکید شده و آیین نامه هایی در 

این زمینه به تصویب رسیده بود که هرگز اجرایی نشد.
 همچنین قوانینی در خصوص کوچک و چابک س��ازی دولت، کاهش سهم 
دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، بهبود مستمر فضای کسب و کار، 
مدیریت پسماند و قوانین جامع حمل ونقل و ترافیک از دیگر قوانین خوب و مورد 
نیاز بود که هرگز اجرایی نشد و نظارتی نیز بر این عدم اجرا نشد. در حالی که اگر 
این قوانین به درستی در کشور اجرایی می شد به طور قطع امروز اقتصاد ایران از 
شرایط بسیار متفاوتی برخوردار بود.همچنین مجلس شورای اسالمی در جایگاه 
اصلی نظارت بر حسن اجرای قوانین قرار دارد و برای این نظارت از هرگونه مجوز 
پیگیری، بررسی آسیب شناسی و سوال از وزرا و رییس جمهور نیز برخوردار است 
اما  تا به حال در زمینه این مسوولیت خود به درستی عمل نکرده بنابراین در شرایط 
فعلی موجود دارای تقصیر است.همچنین بخش دیگر مشکالت موجود ناشی از 
عدم شایسته ساالری در کشور بوده که به ضعف مفرط مدیریت در دستگاه های 
اجرایی کشور منتج شده و بخش دیگری از این مشکالت را نیز می توان ناشی از 
مسوولیت گریز شدن مدیران دانست. در واقع تجربه گرفتاری های پیش آمده برای 
برخی مدیران جسور و شجاع کشور که در زمینه موضوعی تصمیم گیری کرده اما 
حین مسوولیت و یا پس از اتمام مسوولیت  مورد محاکمه  قرار گرفته اند موجب 
شده تا دیگر مدیران حاضر به پذیرفتن مسوولیت تصمیم گیری نشوند و از مسوولیت 
هر تصمیم  گیری شانه خالی کرده و آن را به جلسات و کمیته ها محول کنند تا 
مسوولیت میان افراد مختلف تقسیم شود و همین امر نیز بر ضعف روز به روز نظام 

مدیریتی و اجرایی کشور افزوده است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 

رویکرد

آگهی دعوت از مجاوران
با عنایت به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور تقاضای متراژ و مساحت پالک ثبتی 145 اصلی بخش 2 نیشابور را 
از این اداره کرده است و با عنایت به اظهار متقاضی مبنی بر عدم دسترسی به مالکان پالک ثبتی در اجرای کد 914 
مجموعه بخش��نامه های ثبتی از تمامی مالکان مجاور دعوت به عمل می آید که در روز 98/11/26 در محل حضور 

داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام می شود.
علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان نیشابور

آگهی حصر وراثت
آقای امیر سلیمی قهفرخی دارای شناسنامه شماره 4610023237 به شرح دادخواست به کالسه 803/98 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا سلیمی قهفرخی به شناسنامه 477 در 

تاریخ 98/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام و نام خانوادگی رعنا حسینی وردنجانی فرزند عیدی محمد ش ش 46 همسر متوفی 2- نام و نام خانوادگی امید 
س��لیمی قهفرخی فرزند احمدرضا ش ش 4610527634 فرزند متوفی 3- نام و نام خانوادگی امیر س��لیمی قهفرخی 

فرزند احمدرضا ش ش 4610023237 فرزند متوفی
والغیر.

اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یك مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه 
از متوفي نزد او   باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

رییس  شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9800971 علیه ورثه مرحوم محمد بادیه نشین شماره ملی 3070731686 )خانم 
زهرا بادیه نش��ین، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 7، شماره ملی: 3071648650، متولد 1340/05/09 به 
نش��انی: س��یرجان خیابان سلیمان خاطر ک 8 پالک 7 و کبری بادیه نشین، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 3، 
ش��ماره ملی: 3071635443، متولد:1334/01/14، به نش��انی: سیرجان خیابان سلیمان خاطر ک 8 پالک 7 و 
صدیقه بادیه نش��ین، نام پدر: محمد، شماره شناسنامه: 6 شماره ملی: 3071643969، متولد: 1338/07/12، 
به نش��انی: س��یرجان خیابان سلیمان خاطر ک 8 پالک 7 و فاطمه بادیه نشین، نام پدر: محمد شماره شناسنامه: 
204، شماره ملی: 3070733239، متولد: 1345/07/18، به نشانی: سیرجخان خیابان سلیمان خاطر ک 8 پالک 
7 بدهکاران پرونده کالس��ه فوق که برابر گزارش 98008670 مورخ 98/11/14 ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره 2951 مورخه 1376/10/08 بین مرحوم محمد بادیه نشین و خانم 
زهرا پوراباذری مبلغ 206/964/901 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د 
لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یك نوبت در روزنامه درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهي دیگري عملیات اجرایي طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
636 م الف- صالح آزادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139860319012003000 هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد س��لیما ن نژاد فرزند مختار به ش��ماره شناس��نامه 368 صادره 
از بردس��یر در ش��ش دانگ یك قطعه باغ به مس��احت 15090/94 مترمربع پالک 4711 اصلی واقع 
در بخش 36 کرمان به آدرس سیرجان حسین آباد کهن شهر خریداری از مالك رسمی آقای حسین 
س��توده نیا مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نماین��د. بدیهي اس��ت در صورت انقض��اي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/05
632 م الف- محمد آرمان پور- رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره 139860306005006520 مورخ 98/10/23 هیات اول موضوع ماده یك 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای رضا ترابی فرزند محمود نسبت 
به شش دانگ یك باب مغازه به مساحت 94/70 مترمربع از پالک شماره 34 فرعی از 45 اصلی واقع در اراضی کنار 
رود بخش 12 حوزه ثبت ملك نیشابور خریداری از مالك رسمی آقای نوید سعیدی محرز شده است. بنابراین 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوط، این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق می شود تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك، تسلیم و رسید اخذ کنند. معترض باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/05                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/20 

33774 م الف- علی امینی- رییس ثبت اسناد و امالک نیشابور

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد، 
 خدم��ات بهره برداری و تعمیر و نگهداری پس��ت 
9. 63/6 کیلوولت و خط تغذیه کننده 63 کیلوولت 
م��س چهل ک��وره را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت رسمی 
HTTP://NICICO.COM ش��رکت به آدرس 
HTTP : / /dargah .NICICO .COM"

 HTTP://SARCHESHMEH.NICICO.COM  
مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه شماره 40982781 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد، 
ادامه عملیات تکمیل استادیوم ده هزار نفر شهدای 
مس ورزشگاه شهربابك را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت رسمی 
HTTP://NICICO.COM ش��رکت به آدرس 
HTTP : / /dargah .NICICO .COM"
 HTTP://SARCHESHMEH.NICICO.COM  

مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه شماره 21982780 
شرکت ملی صنایع مس ایران

نوبت اول
شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی 
جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای 
اقدام نماید. بدین وسیله از شرکت هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را 

دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید.
FSS - 9830082 -FS/SZ :1- شماره مناقصه

BALL VALVE 42 INCH CLASS 300 :2- موضوع مناقصه
3- آخرین مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی 

نوبت دوم
4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت 

دریافت اسناد ارزیابی می باشد.
5- توانای��ی ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار به مبلغ 
-/350/000/000 ریال با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای یك دوره مشابه 

در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور
6- متقاضیان می توانند م��دارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول 

از سایت اینترنتی این شرکت به نش��انی WWW.IOOC.CO.IR بخش 
مناقصات تهیه نمایند.

7- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به 
شماره 23942657- 021 تماس حاصل نمایند.

8- محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از مسجد بالل، 
نرس��یده به تقاط��ع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبق��ه 9، اتاق 9-16، 

کمیسیون مناقصات
9- مناقصه گرانی که از ابتدای س��ال 1397 در مناقصات مشابه )در حدود 
مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز 
الزم را کسب نموده اند، نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل 
جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در 

مناقصه کفایت می کند.
- تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به 

رد کیفی پیشنهاددهندگان می گردد.
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
نوبت دوم شماره مجوز: 6827. 1398شرکت ملی نفت ایران

ویژه دهه فجر
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افتتاحمرغداری۲۰هزارقطعهایباحضوراستانداردرصومعهسرا

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی گیالن، روز چهارشنبه،۱۶ بهمن همزمان با پنجمین روز از 
ایام اهلل دهه فجر مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای با حضور استاندار، رییس سازمان جهادکشاورزی و مسووالن استانی 

در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.
علی درجانی در آیین افتتاح این مرغداری با اشاره به اینکه با همت مسووالن، همراهی کشاورزان و تولید کنندگان 
استان امسال بیش از ۲۹ پروژه عمرانی و تولیدی را در بخش کشاورزی که بسیار اشتغالزا هستند در ایام اهلل دهه 
فجر به بهره برداری خواهیم رساند، گفت: اولین پروژه ای که با حضور استاندار افتتاح شد کارخانه خوراک دام 
در بخش کشاورزی بود و امروز نیز یک واحد مرغداری ۲۰ هزار هکتاری با مشارکت بخش خصوصی با دستان 

استاندار گیالن افتتاح شد.
درجانی شهرستان صومعه سرا را یکی از شهرستان های دارای ظرفیت و پتانسیل دانست که در بخش کشاورزی و 
به ویژه صنعت طیور و مرغداری فعال است و ادامه داد: بیش از ۲۰۰ واحد مرغداری از ۸۰۰ مرغداری استان گیالن 

در شهرستان صومعه سرا وجود دارد که نشان می دهد بخش عظیمی از اقتصاد استان در این مجموعه است.
وی اضافه کرد: شهرستان صومعه سرا بیش از دو برابر مصرف خود مرغ تولید و به اقصی نقاط کشور صادر 

می کند.
رییس سازمان کشاورزی گیالن در ادامه به پروژه ارزشمند و زیربنایی »آب بندان ها« در بخش کشاورزی که 
بعد از دو دهه در استان استارت خورده است اشاره و اظهار کرد: همه تالش ما این بود که در دهه مبارک فجر 
به صورت نمادین چند پروژه از آب بندان ها را در همه شهرستان ها افتتاح کنیم که به لطف خدا امروز در کنار 
افتتاح مرغداری، دو پروژه آب بندان را به صورت نمادین در روستاهای شارم و خانی کنار در سطح هشت هکتار 

و با سطح آبگیری ۲۵۰ هزار مترمکعب به بهره برداری خواهیم رساند.
وی بیان کرد: در مجموع برای ۱۴۷ هکتار از پروژه آب بندان ها اعتبار س��ه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

پرداخت شده است.
وی همچنین تصریح کرد: پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری نیز در روستاهای مرکیه و سه سار به 
مساحت یکصد هکتار با یک میلیارد تومان اعتبار ملی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری می رسانیم که 

۱۵۲ بهره بردار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.
درجانی در ادامه با بیان اینکه استان گیالن مقام اول در حوزه صنوبر کاری کشور را دارد اذعان کرد: شهرستان 
صومعه سرا یکی از ظرفیت های ارزشمند زراعت چوب و صنوبر کاری را داراست که به تنهایی ۱۲ هزار هکتار از 

صنوبرکاری استان در این شهرستان است.

سهواحدصنعتیدرشهرکصنعتیسفیدرودرشتافتتاحشد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن گفت: استان گیالن یکی از مستعد ترین استان های کشور برای 
توسعه صنایع کوچک و خرد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن، همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر، 
سه طرح صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سفیدرود رشت با حضور دکتر زارع افتتاح شد و دو طرح دیگر 

نیز با حضور نماینده عالی دولت در گیالن در شهر صنعتی رشت مورد بهره برداری قرار گرفت.
در مجموع با بهره برداری از این طرح ها شامل کارخانه خوراک طیور، واحد مونتاژ تراکتور، واحد تولید بتن 
آماده، واحد تولید محصوالت بهداشتی و پاک کننده و نیز واحد تولید انواع پارچه برای ۲۱۳ نفر فرصت شغلی 

ایجاد شده است.
برای اجرای این پروژه ها افزون بر ۴۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

در دهه مبارک فجر امسال با تالش تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، ۹۵۵ پروژه با اعتباری بالغ 
بر دو هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان آماده افتتاح شده است.

اعتبار این میزان پروژه بالغ  بر دو هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان است که از این مبلغ یک هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان 
پروژه مربوط به بخش خصوصی است. این پروژه ها از لحاظ مبلغ ۳۳ درصد بیشتر از سال گذشته است.

احمدعلی شهیدی ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر در خصوص اهمیت صنایع کوچک و جایگاه آن گفت: 
صنایع کوچک به دلیل کمک به رشد کارآفرینی و توسعه کسب و کار به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورهای 

توسعه  یافته شناخته می شوند.
رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ادامه داد: بسیاری بر این باورند که غول های 
صنعتی چرخ اقتصاد کشورهای توسعه یافته را می گردانند اما این در حالی است که صنایع کوچک نقش مهمی 

در اقتصاد این کشورها ایفا می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از شاغالن بخش صنعت در صنایع کوچک و متوسط در حال فعالیت هستند، 
خاطرنشان کرد: به همین دلیل در کشور به منظور توسعه فعالیت های اشتغالزا، بنگاه های خرد و متوسط مورد 

توجه قرار گرفته اند تا بتوانند در برنامه های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نقش موثر داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران 
رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی داشته باشند، اظهار کرد: گیالن به دلیل نزدیکی به پایتخت، 

وجود آزادراه و راه آهن، یکی از مستعد ترین استان های کشور برای توسعه صنایع کوچک و خرد است .
شهیدی با ذکر اینکه توسعه صنایع کوچک درنهایت موجب رشد مناطق مختلف می شود، افزود: یکی از 
سیاست ها این است تا با کمک بخش های دیگر اقتصادی، مجموعه ای از خدمات را به صنایع کوچک ارائه  دهیم 

تا انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری در این زمینه افزایش پیدا کند.

فروغشعلههایگازدرگیالن

در دهه فجر امسال با افتتاح ۳۹ طرح گازرسانی به هزینه ای بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال در استان گیالن مجموع 
مشترکین گاز در استان به باالی یکی میلیون و ۸۰ هزار مشترک می رسد.

 آغاز فعالیت گازرسانی در گیالن به بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۳۶۳ باز می گردد که طی آن 
شهرهای آستارا، منجیل، لوشان به عنوان اولین شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند شدند. برخورداری از گرمای 
گاز همواره یکی از مهم ترین خواسته های مردم به ویژه روستاییان عزیز بوده و به همین سبب با روی کار آمدن 
دولت یازدهم در راستای تحقق بخشیدن به این خواسته مهم، حفظ و صیانت از محیط زیست، توسعه عدالت 
اجتماعی و ایجاد آسایش و رفاه برای تمامی اقشار جامعه، پروژه بند »ق« تبصره دو قانون بودجه سال ۹۳ جهت 

گازرسانی به روستاها تعریف شد که مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
شرکت گاز استان گیالن با توجه به تقاضای مردم عزیز استان برای برخورداری از این نعمت الهی، همدلی 
و همیاری مسووالن استانی و پتانسیل و امکانات جغرافیایی و فنی از جمله تراکم و نزدیکی روستاها به هم و 
وجود خطوط تغذیه مناسب بین شهرهای استان در این طرح پیشگام شد و با برنامه ریزی صورت گرفته کلنگ 
اجرای پروژه بند »ق« در تیرماه سال ۹۴ با حضور استاندار گیالن در روستای شیرجو پشت الهیجان به زمین 

زده شد.
نتیجه اجرای این طرح عظیم، انقالبی بزرگ در گازرسانی به روستاهای استان بود به نحوی که شرکت گاز 
اس��تان را به یکی از ش��رکت های برتر خدماتی در کشور تبدیل کرده است. گازرسانی به ۲۸۵ روستا در سال 
۹۴، گازرس��انی به ۲۷۰ روس��تا در سال ۹۵ و بهره مندسازی ۱۱۸ روستا در سال های ۹۶ و ۹۷ و گازرسانی به 

۴۸ روستای صعب العبور و کوهستانی در دورترین نقاط استان در سال ۹۸ تنها گوشه ای از اقدامات شرکت در 
راستای بهره مندی مردم عزیز استان از نعمت گاز در سال های اخیر بوده است.

هم اکنون در چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی همه شهرهای استان به جز ماسوله به 
جهت دارا بودن بافت تاریخی و ۲۰۳۵ روستای استان )۹۵/۳ درصد( از نعمت گاز بهره مند هستند و متوسط 
بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی استان به باالی ۹۸ درصد رسیده است. این شرکت عالوه بر گازرسانی 
به خانوارهای شهری و روستایی، بیش از ۷۸ هزار واحد تجاری و ۵۶۳۲ واحد صنعتی را گازدار کرده و به ۹۶ 
جایگاه CNG که یک سوم سوخت ناوگان حمل و نقل را تامین می کنند، گازرسانی کرده است. جذب بیش از 
یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک گاز طبیعی، اجرای بالغ بر ۲۱ هزار کیلومتر شبکه و نصب بالغ بر ۵۹۳ هزار 

انشعاب گاز بیانگر تالش بی وقفه خدمتگزاران ملت در شرکت گاز است.

نقش گاز در آبادانی و شکوفایی اقتصاد منطقه بی بدیل است چراکه با گازدار شدن سراسر استان، از نعمت گاز 
طبیعی شرایط تشکیل و رونق کسب و کارهای محلی و کوچک، تولید و اشتغال در روستاها بیش از پیش فراهم 

شده است و این مهم زمینه رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا را فراهم کرده است.
شرکت گاز استان گیالن هم اکنون به پایان عملیات توسعه ای خود نزدیک شده و این شرکت هدف مهم 
دیگری را در دستور کار خود قرار داده و آن اجرای پروژه های کیفی متنوع در جهت ارائه خدمات پایدار و افزایش 
رضایتمندی مشترکین است که از جمله این پروژه ها می توان به طرح قرائت آنالین صورتحساب گاز، سامانه 
مکانیزه پاسخگویی به شکایات، اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز، اجرای سیستم مرکز پیام و اتفاقات متمرکز، 
سیستم قرائت از راه دور جایگاه های CNG، بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار 

گاز و... اشاره کرد.
در پایان می توان عنوان کرد که شرکت گاز استان گیالن توانسته به لحاظ کمی و کیفی عملکرد مناسبی را 
در طول حیات خود به نمایش درآورد و شاهد این مدعا در حوزه کمی، گازرسانی گسترده به شهرها و روستاهای 
استان و در حوزه کیفی، دریافت تندیس بلورین در جشنواره سرآمدی و بهبود شرکت ملی گاز ایران و صنعت 
نفت، دریافت تندیس زرین خدمات سبز به عنوان تنها واحد خدماتی برگزیده در کل کشور و کسب رتبه برتر 

در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان است.
امید است با اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح جامعه ضمن استفاده 

بهینه از این نعمت الهی، شاهد حفظ آن برای آیندگان و نسل های بعدی باشیم.

پنجطرحصنعتیدررشتدردههفجرافتتاحشد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن همزمان با دهه مبارک فجر، پنج طرح 
صنعتی و تولیدی صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی سفیدرود و شهر صنعتی رشت با حضور زارع، نماینده عالی 

دولت در گیالن مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکتر فرهاد دلق پوش ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر اعالم کرد: در نخستین روز از دهه مبارک فجر و با 
حضور استاندار گیالن، سه پروژه تولیدی در شهرک صنعتی سفیدرود و دو طرح نیز در شهر صنعتی رشت به 
بهره برداری رسید.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن در مجموع با بهره برداری از این طرح ها 
شامل کارخانه خوراک طیور، واحد مونتاژ تراکتور، واحد تولید بتن آماده، واحد تولید محصوالت بهداشتی و 
پاک کننده و نیز واحد تولید انواع پارچه برای ۲۱۳ نفر فرصت شغلی ایجاد شده که برای اجرای این پروژه ها 

افزون بر ۴۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی در حاش��یه افتت��اح این پروژه ه��ا در جمع خبرنگاران ادامه داد: به ط��ور کلی ۲۷ طرح صنعتی با 
س��رمایه گذاری بیش از هزار و ۳۰ میلیارد تومان و اش��تغال مستقیم۷۵۴ نفر در سطح کل استان گیالن 
همزمان با این ایام فرخنده به بهره برداری خواهند رس��ید.دکتر دلق پوش از افتتاح ش��رکت تراکتورسازان 
کاسپین به عنوان اولین تولید و مونتاژ کننده ماشین آالت مکانیزاسیون کشاورزی در گیالن یاد کرد و گفت: 
با توجه به ثقل کشاورزی در استان، تولید این محصوالت کمک شایانی به صنایع تبدیلی و رشد تولیدات 

کشاورزی در گیالن خواهد کرد.
وی همچنین تولید انواع خمیردندان و ش��امپو برای نخس��تین بار در گیالن را نشان از روند توسعه و 
تنوع محصوالت صنعتی دانس��ت و اذعان کرد: هدف گذاری مجوزهای صنعتی با راهبرد بومی س��ازی و 
دانش محور کردن واحدها در گیالن انجام شده است و ان شاءاهلل در آینده صنایع متناسب با اقلیم استان 

افزایش خواهد یافت.

لزوماحیایظرفیتهایآبیاستانگیالن

آببندانهاطیفرآیندشفافبهمتقاضیاناجارهدادهمیشود
شرکت آب منطقه ای گیالن همواره آمادگی داشته و دارد تا آب بندان های استان را طی فرآیند شفاف 

به متقاضیان اجاره دهد.
 ش��رکت آب منطقه ای گیالن از ابتدای دهه ۹۰ خورش��یدی اجرای طرح شناس��نامه دار کردن کلیه 
آب بندان های گیالن را آغاز و از طریق مشاور کار بازدید از تک تک آب بندان های استان گیالن را آغاز نمود. 
در روند اجرای این طرح نیز کلیه آب بندان های استان یعنی آب بندان های شخصی ، دولتی یا همان طبیعی 
و مصنوعی انسان که طی این سال ها توسط دستگاه هایی مانند سازمان جهاد کشاورزی احداث شده بود ، 

سرشماری شد.
برای آب بندان های استان در حدود ۹ هزار هکتار، مورد به مورد توسط شرکت آب منطقه ای گیالن شناسنامه 
صادر شد. در حال حاضر مشخصات دقیق کلیه آب بندان های گیالن در ۲۷ جلد و به تفکیک شهرستان ها در 

اختیار آب منطقه ای گیالن و به تبع آن مدیران امورات نواحی این شرکت قرار دارد.
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیالن نیز طی  گفت وگوی مفصلی که با مهندس وحید خرمی رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن محتوایی تولیدی به صورت گزارش مکتوب تحت عنوان 

آب بندان های چندمنظوره، یک تیر و دو نشان تولید و اشتغال منتشر کرد.
در این گفت وگو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن گذری بر گذشته های دور آب بندان ها دارد 
و در تعریف این پهنه های آبی می گوید: برخی از این آب بندان ها میلیون ها س��ال پیش، بر اثر حرکت 
الیه های زیرین زمین، به شکل چاله های کم عمق ایجاد و با نفوذ آب باران و جمع شدن روان آب های 
سطحی و آب رودخانه ها به تدریج، به استخرهای طبیعی ذخیره آب تبدیل شده اند. البته برخی هم با 
دخالت انسان، گودتر، خاکبرداری و حصاربندی شده اند و سال ها به عنوان منبع ذخیره آب، آب مورد 

نیاز کشاورزی را تامین کرده اند.
وحید خرمی جلوگیری از وقوع سیل، رسوب گیری رودخانه ها و کمک به تنوع زیستی و حفظ محیط زیست 
را از دیگر فواید آب بندان ها برشمرد و افزود: بسیاری از آب بندان های گیالن، پناهگاه و محل زندگی بسیاری 

از حیوانات از جمله پرندگان کنارآبزی و آبزیان است.
او با بیان اینکه تا همین چند دهه پیش، آب بندان ها نقش مهمی در تامین آب کشاورزی گیالن، به ویژه 
شالیزارها داشتند گفت: پس از بهره برداری از سد سفیدرود- تنها سد مخزنی گیالن – کم کم وابستگی شالیکاران 
به آب بندان ها کم شد و وسعت این پهنه های آبی، آب رفت به طوری که از ۱۷هزار هکتار آب بندان در دهه 

۴۰ به ۹ هزار و ۲۵ هکتار فعلی معادل نصف مساحت آن زمان، کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن معتقد است کاهش وسعت آب بندان های گیالن، نتیجه رو به 
فراموشی رفتن این منابع ذخیره آب، انباشته شدن رسوبات و لجن، فرسایش دیواره ها و تصرف اراضی برخی 

آب بندان ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن در تشریح الزامات احیای آب بندان های این استان گفت: تغییرات 
اقلیمی و خشکسالی در سال های اخیر دامنگیر استان پُرباران گیالن هم شده و از طرفی ظرفیت ذخیره سازی 
آب سد سفیدرود که تامین کننده آب۱۷۲هزار هکتار شالیزار گیالن است ، به علت رسوباتی که در دل خود 
فرو برده، از یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون مترمکعب به حدود یک میلیارد و۵۰میلیون مترمکعب کاهش یافته 

است؛ امری که اهمیت لزوم استفاده از ظرفیت های دیگر آبی چون آب بندان ها را الزامی می کند.
آن ط��ور که وحی��د خرمی می گوید، ۳۹ هزار هکتار ش��الیزار در گیالن آب خور آب بندان های اس��تان 

هستند.
وی حجم تنظیم ذخیره آب ۹ هزار و ۲۵ هکتار آب بندان گیالن را ۲۰۰ میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
گفت: اگر همه آب بندان های گیالن تعمیق و بازسازی شوند ، حجم تنظیم ذخیره آب در آنها تا دو برابر افزایش 

خواهد یافت و با این کار شالیزارهایی که از این 
آب بندان ها آب می گیرند ، دیگر در فصل گرم 

با تنش آبی مواجه نخواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن از 
کمبود اعتبارات به عنوان سدی یاد می کند 
که همواره در مسیر احیا و بازسازی آب بندان ها 
قرار گرفته است اما در عین حال اذعان دارد 
امسال اعتبارات خوبی برای احیای آب بندان ها 

اختصاص یافته است.
وحید خرمی می گوید: اگرچه ش��رکت 
آب منطقه ای متولی امور آب بندان هاست اما 
براساس تفاهمنامه ای که بین سازمان برنامه و 

بودجه ، وزارت جهاد کشاورزی و استانداران سه استان شمالی گیالن ، مازندران و گلستان منعقد شده ، الیروبی 
و تعمیق آب بندان های شمال کشور ، به سازمان های جهاد کشاورزی واگذار شده است.

آن طور که او تشریح کرد تعیین و تشخیص نوع کاربری ، اجاره دادن آب بندان ها برای اجرای طرح های 
اقتصادی سازگار با کاربری تامین آب زراعی کشاورزی و در یک کالم چندمنظوره کردن آب بندان ها و مدیریت 

بهره برداری از آب بندان ها برعهده شرکت آب منطقه ای است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه تاکنون ۹۵۰ هکتار از آب بندان های گیالن به ۱۳۰ 
بهره بردار اجاره داده شده است گفت: ۵۰ هکتار آب بندان هم برای اجرای طرح های گردشگری به بهره برداران 

اجاره داده شده است.
وحید خرمی افزود: از طرفی خاک برخی از آب بندان ها که بسیار حاصلخیز و قابل استفاده در گلخانه ها و 
باغچه هاست قیمت خوبی دارد به طوری که خاک یک پهنه آب بندان ۶۰ هکتاری، حدود ۲/۵  میلیارد تومان 
قیمت گذاری شده است. وی می گوید: براساس شیوه نامه ساماندهی آب بندان ها و تاالب های گیالن که در 
مرحله ابالغ نهایی است، به بهره بردارانی که متقاضی اجاره این دست آب بندان ها هستند ، اجازه داده می شود 
خاک الیروبی شده حاصلخیز برخی آب بندان ها را بفروشند و از محل فروش آن هزینه های الیروبی را تامین 

کنند که البته منتظر ابالغ کشوری هستیم تا این کار را اجرایی کنیم .
 مرتضی میرزایی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیالن در گفت وگویی با روابط عمومی 
در این خصوص اظهار داشت:  پس از شناسنامه دار شدن آب بندان های استان گیالن زمینه مناسبی فراهم آمد 
تا شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در راستای کمک به اشتغال ، کارآفرینی ، توسعه گردشگری ، حمایت از 
تولید و راهبرد های کالن نظام و در راستای سال رونق تولید ، گام بردارد.   به همین منظور با دو هدف اصلی 
تامین آب زراعی به وسیله احیای آب بندان ها در اقصی نقاط استان به خصوص مناطق خارج از شبکه و اجاره 

دادن آب بندان ها به متقاضیان عملیاتی تر شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیالن تصریح کرد: متقاضیان محلی مجاورین آب بندان ها 
با مراجعه به ستاد یا امورات آب منطقه ای گیالن در شهرستان ها می توانند درخواست خود را ارائه و پس 
از امکان سنجی، استعالم از مقامات محلی )فرمانداری ، بخشداری و...( و طی مراحل قانونی منافع حاصل از 

بهره برداری از آب بندان مورد نظر خود را اجاره نمایند.
مرتضی میرزایی اعالم نمود: اگر فردی متقاضی اجاره برکه های طبیعی و آب بندان ها می باشد ، می تواند با 
تقاضای اولیه و ارائه مدارک شناسایی به شرکت آب منطقه ای  اولین گام را بردارد و در ادامه پاسخ استعالم 
بخشداری یا فرمانداری مبنی بر عدم وجود تنش اجتماعی در محل مورد تقاضا و معرفی نامه از دستگاه های 
مرتبط از جمله اداره کل ش��یالت )در خصوص پرورش ماهی( ، میراث فرهنگی )در خصوص گردشگری( ، 

معاونت امور دام )در خصوص پرورش ماکیان( اقدام نماید .

باحضوراستاندارگیالنانجامشد

افتتاحوبهرهبرداریهمزماناز20پروژهآبفایگیالن
درهشتمینروزازدههمبارکفجر

سیدمحس��ن حس��ینی ریی��س 
هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت 
آب وفاضالب اس��تان گیالن در مراسم 
افتت��اح پروژه های این ش��رکت اظهار 
داش��ت: ش��رکت آب وفاضالب استان 
گیالن همزمان با ایام مبارک دهه فجر 
۲۰ پ��روژه عمرانی را در نقاط مختلف 
استان با ارزش ۲۴۵ میلیارد ریال افتتاح 

و بهره برداری خواهد کرد.
وی در ادام��ه گف��ت: احداث چهار 
واحد ایستگاه باالآورنده فاضالب در رشت و انزلی و اجرای بیش از ۱۲ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در رشت و نصب 
۱۹۸۵ فقره انشعاب فاضالب و همچنین نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر ۷۶ واحدی سیاهکل از اهم 

پروژه های قابل افتتاح در راستای دفع بهداشتی فاضالب در ایام مبارک دهه فجر است.
 رییس هیات مدیره شرکت آب وفاضالب استان گیالن همچنین اظهار داشت: تا پایان برنامه ششم توسعه جمعیت 
تحت پوشش خدمات آبرسانی به ۹۹/۹۷% و جمعیت تحت پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب به ۷۲/۸% خواهد 
رسید که معادل ۱۱۷ هزار اشتراک در حوزه آب و ۷۱ هزار مشترک در حوزه فاضالب بر جمعیت تحت پوشش خدمات 

این شرکت افزوده خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گیالن هدف از اجرای این پروژه ها را ارتقای بهداشت عمومی و حفظ سالمت 
جامعه اعالم کرد و افزود: وزارت نیرو نیز در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ۳۱ استان ۲۲۷ پروژه را با اعتباری 

به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری افتتاح و بهره برداری خواهد کرد.
حسینی افزود: به لحاظ برخورداری جمعیت تحت پوشش خدمات آب شهری، آستارا از میانگین استان باالتر است و 
در راستای طرح تامین آب آستارا دو طرح کوتاه مدت و بلندمدت در دستور کار است که اجرای خط انتقال جهت جبران 

کمبود آب خام تصفیه خانه بهارستان در هفته دولت به بهره برداری رسید.
وی همچنین تصریح کرد: در پروژه رینگ آب دور شهر آستارا نیز ۵۵۰۰ متر خط انتقال با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال اجرا 
شد که هدف از اجرای آن تامین آب آشامیدني شهرآستارا و ارتقای کمیت وکیفیت آب است و جمعیتی معادل ۱۵ هزار 

نفر از آن بهره مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به طرح آبرسانی از رودخانه چلوند به آستارا با اعتبار ۲۱۸ میلیارد 
تومان خواستار پیگیری نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی جهت تامین اعتبار این پروژه از ماده 

۵۶ شد.
وی در خصوص طرح فاضالب شهرستان آستارا خاطرنشان کرد: یک دستگاه پکیج به ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در 
مرحله برگزاری مناقصه است و به دلیل موقعیت خاص آن به روش EPC اجرا خواهد شد که با افتتاح و بهره برداری از آن 

مردم عزیز شهرستان از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.
وی همچنین یادآور شد: این پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد ریال تامین اعتبار 

شده است.

ویژهدههفجر



مهمان امروز:  کافه    سينما۱۱۱

دیوید بارنت سال1946 در »سالت لیک سیتی« واقع 
در ایال��ت »یوتا« آمری��کا به دنیا آمد. تحصیالت عالیه را 
در دانش��گاه کلرادو گذراند. مجالت الیف و تایم از اولین 

مجالتی بودند که در آنها مشغول به کار شد.
بارنت از جمله عکاسانی است که از جنگ ویتنام عکاسی 
ک��رد و پس از آن به آژانس گاما در فرانس��ه راه یافت. با 
وقوع انقالب اس��المی ایران برای عکاس��ی از وقایع ایران 
انتخاب شد. او عکس های بسیاری از انقالب تهیه کرد که 
در همان روزها در مجله تایم به چاپ رس��ید. پرتره امام 
خمینی)ره( که به عنوان مرد سال 1979 روی جلد مجله 
تایم به چاپ رسید، عکسی بود که بارنت از ایشان گرفته 
بود. البته او برای گرفتن این عکس زحمت بسیار کشید 
و پس از چند روز عکاس��ی از امام در حیاط مدرسه رفاه 
و در قاب پنجره، توانس��ت وارد اتاق امام ش��ود و در چند 

قدمی ایشان از او عکاسی کند.
جوایز متعدد دیوید بارنت شامل جایزه عکاس مجله سال از 
سوی Picture of The Year، World Press Photo و 
جایزه رابرت کاپا می شود، عکس های درخشان او جوایز بسیار 
دیگری را نیز تاکنون از مسابقات عکاسی سراسر جهان نصیب 

وی کرده اند. 
او تکلیف مخاطب را با عکس هایش روشن کرده است. 
همه چیز در عکس های بارنت در عین برخورداری از قوام 
بصری، س��اده و سرراست است. در کارهای او به ویژه در 
عکس هایی که به عنوان یک فوتوژورنالیست گرفته است 
کمتر عکسی را می توان یافت که از کادر و ترکیب بندی 

پیچیده و شلوغ برخوردار باشد. 
بارنت سال ها در مناطق و کانون های مختلف بحران و 
مرکز توجه در سراسر جهان حضور یافته و از اتفاقات مهمی 
همچون بازگشت آیت اهلل خمینی از تبعید و انقالب 1۳۵7 
ایران عکس های مهم و ماندگاری را تهیه کرده است. بارنت 
بیش از ۳۵ سال عکاسی می کند. او پس از اخذ لیسانس 
در رشته علوم سیاسی از کالج کلرادو همکاری خود را به 
صورت آزاد با مجله »تایم« شروع و بعدها همکاری خود 
را با مجله »الیف« هم آغاز می کند. بارنت عکاسی را ابتدا 
از واشنگتن و میامی شروع کرد و بعد ها آن را با حضور در 
جنوب ویتنام ادامه داد. پس از دو سال عکاسی در ویتنام 
به آژانس عکس فرانسوی »گاما« پیوست و طی دو سال 
کار در قس��مت »اخبار« این آژانس به نقاط مختلفی در 
 Contact« جهان سفر کرد. در سال 197۵ در تاسیس
Press Image« در نیویورک مش��ارکت و طی سه دهه 
به طور وس��یعی به سراس��ر جهان سفر کرد و همچنان 
عکس های او در مجالت و روزنامه های مهم اروپا و آمریکا 
به چاپ می رسند. بارنت در زمینه های مختلفی از جمله 
خبری، اجتماعی، منظره، ورزشی و حتی علمی عکاسی 
می کند و به »عنوان عکاسی که از هیچ ماموریتی دست 

خال��ی بر نمی گردد« معروف اس��ت. جوایز متعدد دیوید 
 Picture بارنت شامل جایزه عکاس مجله سال از سوی
of The Year،World Press Photo و جای��زه 
»رابرت کاپا« می شود، عکس های درخشان او جوایز بسیار 
دیگری را نیز تاکنون از مس��ابقات عکاسی سراسر جهان 

نصیب وی کرده اند. 
سفر های او به بیش از 7۵ کشور جهان همچنان ادامه 
دارد و هنوز هم مقاالت زیادی با عکس های دیویت بارنت 
در تای��م، فورچون، ESPN و بس��یاری مجالت دیگر به 
چشم می خورد. در میان مشتریان عکس های تبلیغاتی او 
نیز نام هایی همچون کداک، رولکس، مرک، ارتش آمریکا 
و بانک Union سوییس دیده می شود. بارنت معتقد است 
بسیاری از عکس های مورد عالقه اش هنوز مجال انتشار 
پیدا نکرده اند با این حال همین تعداد عکس منتشر شده 
و به نمایش در آمده از او اعتبار و شهرت عمده ای برایش 
به ارمغان آورده است. نمایشگاه های زیادی از آثار بارنت به 
ویژه در دانشگاه و کالج های عکاسی و فوتوژورنالیسم برپا 
شده که از آن میان می توان به نمایشگاه مهم »سنجش 
زمان« که در چندین دانش��کده و کالج ژورنالیسم برگزار 

شد اشاره کرد. 
در یک دوره یک ماهه از این نمایش��گاه در مدرس��ه 
ژورنالیسم ۵0 عکس از عکس های بارنت مربوط به جنگ 

ویتنام، انقالب ایران، رقابت های المپیک و سیاستمداران 
واشنگتن به نمایش درآمد و خود بارنت نیز با حضور در 
محل نمایش عکس ها به سخنرانی پرداخت. بارنت در این 
نمایشگاه به دانشجویان یادآوری می کرد »سردبیر ها هنگام 
مشاهده و بررسی کارهای عکاسان جوان به دنبال استعداد 
و خالقیت هستند نه داستان. آنها می خواهند ببینند شما 
به طور عمیق با یک سوژه چه می کنید، این سوژه ممکن 
است مانند موضوع افغانستان نباشد که هر کسی بتواند 

عکس های جالب و جذابی از آن تهیه کند.«
عکس ه��ای این عکاس چیره دس��ت ک��ه در روزهای 
پایان��ی منتهی به انقالب ۵7 ثب��ت کرده گویای تبحر و 

هنر بارنت است.

روزهای انقالب از دریچه لنز »دیوید بارنت«

شات های ملتهب
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ویژه دهه فجر


