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سکاندار وزارت صمت
و دغدغه «جهش تولید»
///

اواخر اردیبهش��ت م��اه  99دکتر روحانی رئیسجمه��وری با صدور
شهبازی مدرسخیابانی را که پیش از این قائممقام
الهحس��ین
مهندس
حکمی
نعمت
مدیرمسوولتجارت در امور بازرگانی بود به عنوان سرپرست
وزیر صنعت،معدن و
ای��ن وزارتخان��ه منصوب ک��رد .این در حالی اس��ت پی��ش از این
رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت بود.
دکتر روحانی در حکم صادره در خصوص انتصاب مدرسخیابانی به
سرپرس��تی وزارت صمت آورده است« :نظر به ضرورت توجه ویژه به
«جهش تولید» که در شرایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار
و عزت ملی خواهد بود؛ ضمن افزایش هماهنگی درون س��ازمانی و
تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و
صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه
همکاران و آرای صاحبظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای
اساسی ،ساماندهی قیمت خودرو ،رفع موانع تولید و تعمیق ساخت
داخل ،کمک به توس��عه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار
اقدام کنید».
گفته میش��ود آش��فتگی بازار خ��ودرو و برخی کاالهای اساس��ی و
همچنی��ن عدم همراهی وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت در به نتیجه
رسیدن طرح تفکیک این وزارتخانه و قرار گرفتن در جبهه مخالفان
تجزیه صمت ،عمده عواملی اس��ت که موجب شد تا حکم برکناری
رحمانی از سوی رئیسجمهور زده شود.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اولین اظهارات خویش
در جلس��ه ش��ورایعالی معادن با اشاره به دس��تورات رئیسجمهور
ی بر توجه ویژه به معادن و صنایعمعدنی در دوره جدید فعالیت
مبن 
وزارت صم��ت ،ای��ن بخش را اولین اولوی��ت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت کش��ور دانس��ت و متذکر ش��د قابلیتهای این بخش به
اندازهای زیاد اس��ت که اگر قرار باش��د بعد از نفت ،اقتصاد ایران را
ک محصولی اداره کرد؛ حتما معدن و صنایعمعدنی از
ب��هصورت ت 
جمله بخشهایی است که میتواند بار سنگین این مسئولیت را به
دوش بکش��د .چراکه ظرفیت بینظیر ایران در ذخایرمعدنی و تنوع
عناصر معدنی موجود در خاک کشورمان این قابلیت را دارد که این
بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته
حائز اهمیت آن است که ب ه رغم این پتانسیلهای بینظیری که در
اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد ،اما اکتشافات صورت
گرفته به نحوی اس��ت که همچنان بخش عم��دهای از این ذخایر
بالاستفاده باقیمانده است.
مدرسخیابان��ی معتق��د اس��ت که ش��ورایعالی معادن ب��ا توجه به
ش خصوصی ،انجمنها،
نقش واالی سیاس��تگذاری و مش��ارکت بخ 
دس��تگاههای نظارتی و سیاس��تی میتواند نقش ش��تابدهنده در
جهش بخش معدن را ایفا کند .به نظر میرس��د در س��ال «جهش
تولید» یکی از بخشهایی که میتواند به ش��کل گسترده و عملیاتی
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این جهش را رقم بزند؛ حوزه معدن و صنایعمعدنی است.
در ش��رایطی که امسال از س��وی مقاممعظمرهبری به نام «جهش
تولید» نامگذاری شده اس��ت و در شرایطی که به دلیل تحریمهای
ظالمانه و شیوع ویروس کرونا در جهان و به خصوص در ایران بخش
تولید کش��ور با مشکالت متعددی دس��توپنجه نرم میکند؛ امید
اس��ت وزارت صمت ب��ه عنوان وزارتخانه کلی��دی در بخش تولید و
صادرات کش��ور ،بتواند موانع و مش��کالت موجود در این بخش را از
میان برداشته و با سیاستگذاری و برنامهریزی اصولی ،شرایط را برای
رونق و جهش تولید و صادرات غیرنفتی و تنوعبخشی به درآمدهای
ارزی فراهم کند.
با توجه به س��وابق مدیریتی که در کارنامه سرپرس��ت جدید وزارت
صمت وجود دارد؛ میتوان امیدوار بود که در شرایط آشفته اقتصادی
موج��ود وی ای��ن وزارتخانه گس��ترده را با انبوه��ی از ماموریتها و
رس��التهای سنگینی که بر دوش دارد؛ در شرایط بحرانی اقتصادی
کشور بتواند با اجرای برنامههای مناسب به خوبی مدیریت کند.
با توجه به برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال «جهش
تولید» ،امید استالزامات و زیرساختهای الزم برای تحقق این اهداف
و برنامههایی که در نهایت منتج به تحقق «جهش تولید» میش��ود؛
فراهم ش��ود .این برنامهها در هفتمحور و  ۴۰برنامه ش��امل توسعه
و تعمیق س��اختداخل در راس��تای «جهش تولی��د» ( ۱۱برنامه)،
مدیریت واردات و توس��عه صادرات غیرنفتی (پنج برنامه) ،توس��عه
معادن و صنایعمعدنی با اجرای نقشه راه (پنج برنامه) ،توسعه فناوری
و محص��والت دانشبنیان (پنج برنامه) ،مدیریت بازار و س��اماندهی
لجس��تیک تجاری (پنج برنامه) ،بهبود فضای کس��بوکار مرتبط با
بخ��ش صنعت ،معدن و تجارت (پنج برنام��ه) و تأمین منابعمالی و
توسعه سرمایهگذاری (چهار برنامه) تهیه و ابالغ شده است.
در همین راس��تا راهکارهای رسیدن به «جهش تولید» ،چالشهای
فراروی بخش صنعت در س��ال  ،۹۹فرصت جهشهای درونبخشی
در س��الجاری و هدفگذاری ش��اخصهای تولید و تجارت در سال
 ۹۹از مهمتری��ن بخشهای برنام�� ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اس��ت؛ البته نکته حائزاهمیت در تحقق «جهش تولید» همراهی و
هماهنگی همه بخشهای اقتصادی و اجرایی کش��ور است که باید
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
از این رو انتظار میرود در این مسیر پر پیچوخم تمامی ارکان نظام
جمهوری اس�لامی ایران اعم از قوای سهگانه ،نهادها و تشکلهای
صنعتیومعدن��ی خصوصی و دولت��ی و فعاالن و دس��تاندرکاران
مربوطه در این مهم با عزمی راس��خ س��کاندار جدی��د را همراهی
و ی��اری نموده تا جه��ش تولید همانگونه که مدنظر مس��ئوالن و
تصمیمگیران اقتصادی کشور اس��ت در سالی که به این نام مزین
شده است تحقق یابد.
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مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت شد؛

وزير صمت برکنار شد

رئیس جمهور با صدور حکمی ،مهندس حس�ین مدرس خیابانی را به سرپرس�تی وزارت صنعت ،معدن و تجارت منصوب
کرد .پیش از این «رضا رحمانی» کرس�ی وزارت صمت را بر عهده داش�ت که صدور حکم سرپرس�تی برای فرد دیگری از
س�وی رئیس جمهور ،معنایی جز برکناری او ندارد .گفته میش�ود ،حتی معاونان وزیر از «برکناری او و تعیین سرپرس�ت
برای این وزارتخانه» توس�ط رئیس جمهور اطالع نداش�ته اند .متن حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
به این شرح است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل  135قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی ،به موجب
این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت ،معدن و تجارت» منصوب مینمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در ش��رایط تحریمهای ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد
بود ،ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاههای ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان
و وقت خود را نیز با بهرهگیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحبنظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی،
س��اماندهی قیمت خودرو ،رفع موانع تولید و تعمیق س��اخت داخل ،کمک به توس��عه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار
اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی ،با رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور
اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی -رئیس جمهوری اسالمی ایران

سوابق مدرس خیابانی

مدرس خیابانی دانش آموخته دانش�گاه علم و صنعت اس�ت .او حدود  ۱۷س�ال در وزارت بازرگانی در مس�ئولیتهایی ،چون
قائممق�ام معاونت بازرگانی داخل�ی ،مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی ،مدیر کل تامی�ن و توزیع کاال ،مدیر کل دفتر تنظیم
بازار ،هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به  ۱۰سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد
تولیدی و صنعتی از جمله ش�رکتهای سیمان زنجان ،س�یمان فیروزکوه ،مجتمع فوالد خراسان ،موتور سازان (تراکتورسازی
ایران) ،سیمان مازندران ،سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات حضور داشته است.
8
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پيدا و پنهان يک برکناری
رضا رحمانی با حکم حس�ن روحانی
رئیسجمه�ور از وزارت صنع�ت،
معدن و تجارت برکنار شد .شنیدهها
حکایت از آن دارد که دو عامل دلیل
برکن�اری رحمانی بوده اس�ت .اولین
دلی�ل که بس�یاری ب�ه آن اس�تناد
کردهاند به آش�فتگی ب�ازار خودرو و
ع�دم کنترل قیمت خ�ودرو در بازار
بازمیگردد؛ دلیلی که میتوان گفت
پوشش�ی ب�رای دلیل اصلی اس�ت.
براساس شنیدهها عدم همراهی وزیر
صنع�ت ،معدن و تجارت در به نتیجه
رس�یدن طرح تفکیک و قرار گرفتن
در جبه�ه مخالف�ان تجزی�ه صمت،
عمده عاملی اس�ت که موجب ش�د
تا حک�م برکناری رحمانی از س�وی
رئیسجمهور زده شود.
قائممقام؛ جایگزین
اما جایگزین وزیر برکنار ش��ده کیس��ت؟
حس��ین مدرسخیابانی که قائممقام وزیر
صمت در امور بازرگانی محس��وب میشد،
جایگزینی است که رئیسجمهور بهعنوان
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برگزیده اس��ت ،مدرس خیابانی بوروکرات
منضبطی اس��ت ک��ه تخص��ص اصلی او
تنظیم بازار اس��ت .سیاستی که دولت در
س��الهای اخیر بهشدت به آن تمایل پیدا
ک��رده و عالقهمند به کنترل قیمت از این
مسیر است.
ماموریتهای مدرس در صمت
رئیسجمه��ور در حک��م ص��ادره ب��رای
سرپرس��ت جدی��د وزارت صنعت ،معدن
و تجارت پنج ماموری��ت را در نظر گرفته
اس��ت که در این خص��وص میتوان گفت
چه��ار ماموری��ت ابع��اد کالن دارد و یک

ماموریت بهصورت خ��اص به بازار خودرو
اختص��اص یافت��ه اس��ت .ماموریته��ای
واگ��ذاری ب��ه م��درس خیابان��ی ش��امل
«مدیریت بازار و تامین کاالهای اساسی»،
«س��اماندهی قیمت خودرو»« ،رفع موانع
تولید و تعمیق ساخت داخل»« ،کمک به
توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای
بوکار» است.
کس 
رحمانی کجا خبر عزل را شنید؟
پی��ش از ص��دور حک��م رئیسجمه��ور
زمزمههای استیضاح وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در مجلس مطرح شده بود ،در این
خصوص احمد امیرآبادی فرهانی نماینده
قم در توییتی اعالم کرد «مردم عزیز بدانند
آقای روحانی به خاطر مش��کالت ش��ما یا
قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صمت را
برکنار نکرد ،چهارش��نبه به رحمانی ابالغ
ش��د اگر مجلس ب��ه وزارت بازرگانی رای
ندهد باید اس��تعفا دهید ،وزیر هم استعفا
را نپذیرفت و برکنار شد».
خیابانی  ۳۰خردادماه س��ال  ۹۸بهعنوان
قائممقام وزی��ر صمت در ام��ور بازرگانی
انتخاب ش��د و در آن زمان عنوان وزیر در
س��ایه را به خود اختص��اص داد ،به گفته
فعاالن اقتصادی ص��دور حکم قائممقامی
ب��رای خیابان��ی در زمانی صادر ش��د که
احتمال تش��کیل وزارت بازرگانی ش��دت
گرفته بود و این انتخاب به منظور معرفی
خیابان��ی بهعنوان وزی��ر وزارتخانه جدید
صورت گرفته بود.
نامه رحمانی به روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی
با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات،
حتما مستحضرید در تاریخ 1399 /2 /17
جن��اب آق��ای واعظی ب��ا اینجانب تماس

گرفت��ه و تهدی��د کردند در ص��ورت رای
نیاوردن ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی
در مجلس ش��ورای اسالمی ش��ما برکنار
خواهید ش��د و الزم اس��ت در این فرصت
با الب��ی ،نمایندگان خصوص��ا نمایندگان
آذریزب��ان را قانع و ب��رای این طرح رای
بگیری��د .بن��ده هم عرض ک��ردم مجلس
که زیر نظر بنده نیس��ت و بنده مش��کلی
با موضوع ندارم.ام��روز  1399 /2 /22که
اینجانب در جلسه توس��عه صادرات دفتر
معاون اول محترم حضور داش��تم مجددا
جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعالم
نمودند استعفا بدهم.به استحضار میرسانم
اینجان��ب حج��ت ش��رعی برای اس��تعفا
نمیبینم و کماکان مثل  19ماه و سالیان
گذش��ته با تمام توان آم��اده خدمتگزاری
بوده و بهویژه در ش��رایط س��خت کشور و
تجربیات گرانبهایی که اندوختهام کماکان
آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانهروزی
به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود  19ماهه مسوولیت
اینجانب علیرغم برنامهریزیهای دشمنان
نظام و انقالب برای تعطیلی تولید کش��ور
به مدد الهی و تالش شبانهروزی همکاران
صدیقم نس��بت به حفظ ،افزایش و رونق
تولید و تامین کاالی اساس��ی و مایحتاج
عمومی کش��ور بهویژه عبور از تحریمها و
ح��وادث مختل��ف و علیالخصوص بحران
کرونا که م��ورد تاکید مقام معظم رهبری
بوده اس��ت به خود میبال��م و در تعجب
هس��تم که چ��را علیرغم حص��ول نتایج
درخشان و قابلافتخار میبایست اینگونه
بنا به انگیزههای سیاس��ی تحتفشار قرار
گیرم.در ه��ر حال هر تصمیم��ی بگیرید
برای اینجانب محترم است و کماکان خود
را خدمتگزار کوچک و عاش��ق ملت بزرگ
ایران و سرباز والیت میدانم.
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پنج روایت جدید از عزل وزیرصمت

رضا رحمانی با حکم رییسجمهور برکنار شد .در ساعتهای اولیه انتشار این خبر ،دستکم دو عامل به عنوان دلیل اصلی عزل وزیر صمت مطرح
شد؛ «یکی افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در روزهای اخیر و دیگری عدم همراهی رحمانی برای البی با نمایندگان برای تصویب الیحه تشکیل
وزارت بازرگانی ».اما هرچه از زمان عزل وزیر صمت میگذشت ،روایتها متفاوتتر ومتناقضتر میشد .جدا از دو روایت قبلی که خیلی از رسانهها
آن را بازتاب دادند ،موضوع سومی هست که از دو مورد قبلی مهمتر به نظر میرسد و آن اینکه ارتباط گسترده رحمانی با جناحهای سیاسی مخالف
روحان�ی ،ظاه�را موجبات ناراحتی روحانی را فراهم کرده اس�ت .حتی بنابر اظهارات برخی منابع آگاه ،در همین مدت یکس�ال و  7ماهی که وزیر
معزول بر صندلی وزارت صمت تکیه زده بود ،ناهماهنگیهای زیادی بین او با تیم ریاستجمهوری درجریان بوده است .در روایت دیگری ،عدهای از
منتقدین رحمانی معتقدند از سال گذشته تاکنون نهتنها بهبودی در امور تولید و تجارت رخ نداده بلکه این وضعیت نیز در تنظیم بازار کاالها شرایط
بدتری هم پیدا کرده ،همین انتقادات سرانجام کار رحمانی را به عزل کشانده است .اما در روایتی متفاوتتر ،رسانههای بیگانه علت برکناری رحمانی
را مالقات او با رییس قوه قضاییه و البی وی با نمایندگان برای رد طرح تفکیک وزارتخانه عنوان کردند.

روایت نخست
عصر روز دوش��نبه  22اردیبهشتماه 99؛
خبر انتصاب حس��ین م��درس خیابانی به
عن��وان سرپرس��ت جدی��د وزارت صمت
روی خروج��ی پای��گاه اطالعرس��انی نهاد
ریاستجمهوری قرار گرفت .فحوای این نامه
حاکی از عزل وزیر صمت داشت .برکناری
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«رض��ا رحمانی» که برای نخس��تینبار در
دول��ت روحان��ی رقم خورد ،منج��ر به راه
افتادن یکسری حواشی در فضای رسانهای
در دو طی��ف حامی��ان و مخالف��ان دولت
ش��د .و هر کدام روایت خودشان را از این
عزل داش��تند .در روایت نخست مخالفان
برکن��اری ای��ن اق��دام روحان��ی را به رای

نیاوردن طرح احیای وزارت بازرگانی ربط
دادند .اولین فردی که این گمانه را مطرح
کرد ،احم��د امیرآبادیفراهانی عضو هیات
رییسه مجلس بود که در پیامی در حساب
توئیت��ری خود نوش��ت« :آق��ای روحانی
ب��ه خاطر قیمت خ��ودرو آق��ای رحمانی
وزیرصنعت رابرکنار نکرد.

Jahane Madan

چهارش��نبه به رحمانی ابالغ ش��د اگر
مجلس ب��ه وزارت بازرگانی رأی ندهد
باید اس��تعفا دهید وزیر هم استعفا را
نپذیرفته و برکنار ش��د ».موضوعی که
از س��وی رحمانی و در نامهای خطاب
به روحانی بازنشر شد .رحمانی معتقد
اس��ت محم��ود واعظی نق��ش اصلی
را ب��ازی ک��رده و نوش��ت« :واعظی به
وی گفت��ه اس��ت باید ب��ا نمایندگان،
بهخصوص نمایندگان آذریزبان البی
کند تا این الیح��ه رای بیاورد و چون
رحمانی به ای��ن کار تن نداده ،واعظی
به او گفته است که استعفا بده .هرچند
رحمان��ی زیر ب��ار نرفت��ه و در نهایت
برکنار شده است ».نکته جالب در نامه
سرگشاده رحمانی این بود هنگامی که
خبر عزل او به گوش��ش میرس��د ،در
جلسهای رسمی با اسحاق جهانگیری
معاون اول رییسجمهور حضور داشته
و ظاهرا اس��حاق جهانگیری نیز از این
موضوع باخبر نبوده اس��ت .برخی این
اقدام روحانی را ب��ه رفتار احمدینژاد
در ماج��رای برکن��اری «منوچه��ر
متکی» در سنگال تش��بیه کردند .اما
صحبته��ای رحمانی بیپاس��خ نماند
و کمتر از چند س��اعت روابط عمومی
دفت��ر واعظی در بیانیهای مدعی ش��د
ک��ه اظه��ارات رحمان��ی در راس��تای
گمراهس��ازی و تشویش اذهان عمومی
بیان ش��ده و در تش��ریح عل��ت عزل
رحمانی آورده ش��د« :ب��ه هیچوجه از
جناب آقای رحمانی خواس��ته نشده از
الیحه دولت حمایت کنند ،بلکه تاکید
شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده
س��ه نفر از نزدیکانشان-که در صورت
ل��زوم نام آنه��ا اعالم خواهد ش��د -در
مجلس و رس��انهها علیه الیحه دولت،
ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف
رییسجمهور به ایشان گوشزد شد که
تداوم این روند تخلف اس��ت و قطعا با
این تخلف برخورد خواهد شد».
واکنشها به یک برکناری
در ادامه انتقادات وارده به عزل رحمانی،
عبداهلل رضیان عضو کمیس��یون صنایع
مجل��س ،در اظهاراتی گفته بود« :اگرچه

وزارت صم��ت صحبتی درب��اره مخالفت
ب��ا انت��زاع وزارت بازرگانی نداش��ت اما
تالش��ی نیز برای تصویب آن انجام نداد
ک��ه این موضوع در تصمیم دولت ،مبنی
بر برکناری آقای رحمانی بیتأثیر نبوده
است ».علیرضا سلیمی نماینده محالت
در مجل��س ه��م در نشس��ت علنی روز
گذش��ته مجلس در تذکر شفاهی گفت:
«نحوه برکناری آقای رحمانی عجیب بود،
اگر استیضاح مصلحت نیست ،عزل وزیر
صمت در ش��رایط کنونی چه مصلحتی
داش��ت .او گفته بود ک��ه رییسجمهور
بای��د به ج��ای توبیخ آق��ای رحمانی به
دلیل رایزنی نکردن ایشان برای موافقت
نماین��دگان با تفکی��ک وزارت بازرگانی،
ایشان را به دلیل افزایش افسارگسیخته
قیمتها توبیخ میکرد».
این اظهارات در حالی مطرح میش��ود
ک��ه برخی مناب��ع مطلع در ای��ن باره
میگوین��د رحمان��ی خ��ود یک��ی از
مهمترین مخالفان ش��کلگیری وزارت
بازرگانی ب��وده و البیه��ای او یکی از
موانع تش��کیل وزارت بازرگانی بوده و
به همین دلیل رییسجمهور او را عزل
ک��رد تا یک وزارتخان��ه تخصصی برای
بخش بازرگانی تشکیل شود .حال اگر
فرض را برای��ن بگذاریم که علتالعلل
عزل وزیر صمت ،کارش��کنی رحمانی
برای احیای وزارت بازرگانی و نگرفتن
رای اعتماد از مجل��س برای این طرح
بوده ،این نکته قابل طرح است که طرح
احیای وزارت بازرگانی برای نخستینبار
نیس��ت که در صحن علن��ی مجلس با
مخالفت نمایندگان روبهرو میش��ود و
پیشتر ه��م در مجلس رد ش��ده بود؛
برای��ن اس��اس اگر مخالفتی از س��وی
وزیر صمت در مدت نزدیک به دوسال
که این ط��رح در راهروهای مجلس در
رفت وآم��د بوده ،صورت گرفته و قطعا
روحانی وتیم اقتصادیاش از آن بیخبر
نبودند ،باید زودتر اینها برکنار میشد.
با نگاه به این موضوع اگر بخواهیم علت
ع��زل روحانی را تنها به این عامل ربط
بدهید ،به بیراهه رفتهایم و البته پاسخ
به این پرسش ادعای رحمانی را اثبات
یا رد کند.

روایت دوم
اما در روایتی دیگر که بیشتر از سوی
طیف نزدیک به دولت مطرح میشود،
اینک��ه «عزل وزیر صمت» به ماجرای
آش��فتگی ب��ازار خودرو نس��بت داده
ش��ده اس��ت .منابع مطلع میگویند
گوی��ا اثب��ات این مس��اله ک��ه مقصر
بروز اش��کال در بخ��ش تولید خودرو
و کنترل قیم��ت و بازار این محصول،
وزیر صمت بوده اس��ت ،رییسجمهور
را مصم��م کرده ک��ه رحمانی را عزل
و قائممق��ام این وزارتخانه را به عنوان
سرپرست معرفیکند .حتی شنیدهها
حاک��ی از این اس��ت در روزهای قبل
از ع��زل با جه��ش قیم��ت خودروها
انتقادات از وزیر صمت به اوج رس��ید.
بهطوری که برخی شنیدهها حاکی از
این اس��ت رحمانی تذکرات مختلفی
درباره وضعیت رها ش��ده بازار خودرو
و قیمتهای نجومی از رییسجمهور
دریاف��ت کرده بود .همی��ن انتقادها و
واکنشها به بازار خودرو موجب ش��د
تا روحانی غافلگیرانه وزیر صمت را به
دلی��ل ناکارآمدی او در بحث مدیریت
بازار خودرو برکنار کند.
روایت سوم
البت��ه روایته��ای دیگ��ری از ماجرای
ع��زل رحمانی وجود دارد که در س��ایه
دو روایت اصلی پنهان شده وکمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند .روایتی در این بین
وجود دارد که بر این گزاره تاکید میکند
که رییسجمهور مدتها است تمایلی
به همکاری با رحمانی نداشته و حواشی
و موضوع��ات کنونی ،فرصت مناس��بی
ب��رای اتخاذ این تصمی��م در اختیارش
قرار داده است .آنطور که مدیر موسسه
دیدبان توس��عه در گفتوگو با ایس��نا
خبر داده :ماج��رای عزل آقای رحمانی
را از دو منظر باید بررس��ی کرد .یکی از
منظر سطح هماهنگی ایشان به عنوان
ی��ک وزیر با رییس دول��ت و دیگری از
منظر عملکردی .بنابه اظهارات او ،آقای
روحانی ،به ویژه از آغاز دولت دوم خود
بن��ا ب��ر مالحظاتی تفکی��ک وزارتخانه
صمت را در دس��تور کار داش��ته و آن

انتخاب رضا
رحمانی برای
وزارت صمت
از همان ابتدا
اشتباه بوده و
تحصیالت وی
به گواه
نامه وزارت
علوم ،لیسانس
حقوق قضایی
است و در سابقه
ایشان هم
اموری مرتبط با
صنعت ،معدن
و تجارت به
چشم نمیخورد.
انتخابی که در
همان زمان
واکنشهای
زیادی به همراه
داشت و خیلیها
به این انتخاب
روحانی انتقاد
داشتند و معتقد
بودند که او هم
مدت زیادی در
این وزارتخانه
نخواهد ماند
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ب کش��ور در شرایط
را برای مدیریت مطلو 
تحریم��ی پس از خ��روج امری��کا از برجام
ضروری دانسته است.
همی��ن ام��ر س��بب ش��د ک��ه در جریان
مذاک��رات اولیه ب��رای انتخ��اب جایگزین
آق��ای ش��ریعتمداری ،پذی��رش و می��زان
همراه��ی گزینهها با برنام��ه تفکیک ،یکی
از پیشش��رطهای اصلی در انتخاب گزینه
نهایی باشدبه رغم این مهم ،به نظر میرسد
آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت،
رویهای متفاوت در پی��ش گرفت بهطوری
که گفته میش��ود البیهای مستمر ایشان
و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد
که طی ۱۸ماه گذش��ته ،در چندین مرحله
جلوی تفکیک گرفته شود .رضوی در عین
حال برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر
معزول صم��ت را صحیح ندانس��ته وگفته
اس��ت« :با عنایت به سوابق امر اینکه در آن
نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در
حمای��ت از تفکیک با نمایندگان البی کند،
قطعا نمیتواند درست باشد».
روایت چهارم
در روایت��ی دیگر برخی عن��وان کردند که
انتخ��اب رضا رحمانی ب��رای وزارت صمت
از هم��ان ابتدا اش��تباه ب��وده و تحصیالت
وی ب��ه گواه نام��ه وزارت علوم ،لیس��انس
حقوق قضایی اس��ت و در سابقه ایشان هم
اموری مرتبط با صنع��ت ،معدن و تجارت
به چش��م نمیخورد .انتخابی که در همان
زمان واکنشهای زیادی به همراه داش��ت
و خیلیه��ا به این انتخ��اب روحانی انتقاد
داش��تند و معتق��د بودند ک��ه او هم مدت
زی��ادی در این وزارتخان��ه نخواهد ماند .به
گمان آنها ،تجربه یکسال و  7ماهه کاری
وزی��ر صمت نیز تا حدی نش��ان از انتخاب
اش��تباه روحان��ی دارد .چرا که ع��دهای از
منتقدین رحمانی معتقدند از سال گذشته
تاکنون ن��ه تنها بهب��ودی در امور تولید و
تج��ارت رخ نداده بلکه این وضعیت نیز در
برخی کاالها ش��رایط بدتری هم پیدا کرده
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است .کارنامه تولید در سال  ۹۷که توسط
خود وزارت صنعت منتش��ر شده نیز نشان
میدهد تولید در بسیاری از صنایع منتخب
نزولی بوده اس��ت .از س��وی دیگر صنعت
خ��ودرو که اف��ت تولی��د و افزایش قیمت
را تجرب��ه کرده ،از دیگ��ر چالشهای وزیر
صم��ت بود .هرچند بارها زمزمه جابهجایی
رضا رحمانی مطرح بود ،که هر بار به دالیل
مختلف به تعویق میافتاد.
روایت نهایی در ماجرای عزل
برکناری «رضا رحمانی» بازتاب گستردهای
هم در رس��انههای بیگانه به همراه داشت.
اما آنه��ا در روایتی متفاوت علت عزل وزیر
صمت از س��وی رییسجمهور را به مالقات
او با رییس قوه قضایی��ه و البی رحمانی با
نمایندگان برای رد طرح تفکیک وزارتخانه
ربط دادند .به ه��ر حال ماجرای عزل وزیر
صمت ،ناگفته هم کم ن��دارد .ناگفتههایی
که با شکس��تن سکوت هر کدام از طرفین،
زوایای پنهان این ماجرا را روشنتر خواهد
کرد .البته باگذش��ت تقریبا بیش از یکروز
از برکناری وزیر صم��ت( ،تا لحظه تنظیم
این گزارش) حس��ن روحانی هیچ واکنشی
نس��بت به این حواشی و روایتهای متعدد
مطرح شده ،نش��ان نداده است ،اما حسام
الدی��ن آش��نا ،مش��اور رییسجمه��ور در
صفحه ش��خصی خ��ود در توییتر نوش��ته
اس��ت« :صنعت ،معدن و تجارت هیچ یک
نباید در س��ایه دیگری ق��رار بگیرد .وزارت
صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به
یکپارچگی برسد .مشکل از وزیران محترم
نبوده است ،مشکل از اقتصاد دولتی و عدم
ظرفیتآفرینی در بخش غیردولتی اس��ت.
تجربه این چند سال اخیر پر از تعارضهای
ساختاری و تعارض منافع است ».باهمه این
روایته��ای ضدو نقیض ،چیزی که در این
بین قابل تامل است ،اینکه سوء مدیریت در
وزارت صمت تنها مربوط به اکنون نیست و
در سالهای اخیر این وزارتخانه استراتژی
ی��ا برنامه مش��خصی در زمینه «حمایت از

تولید ملی ،تنظیم واردات ،افزایش صادرات
و نیز تنظیم بازار» در دس��تورکار خود قرار
نداده است.
تغییرات جدید در وزارت صمت
عصر روز دوشنبه که رییسجمهور با صدور
حکمی «حسین مدرس خیابانی» قائم مقام
پیشین وزارت صنعت را به عنوان سرپرست
وزارت صم��ت منصوب ک��رد ،این انتصاب
مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
به گفته آنها ،تعامل مدرس خیابانی با اتاق
بازرگان��ی و تش��کلهای بخ��ش خصوصی
میتواند به وزارت صم��ت برای بهبود امور
و همچنین کل جامعه کمک کند تا سطح
تولی��د و مدیریت تقاضا و تنیظ��م بازار به
خوبی انجام ش��ود .آنها معتقدند که مدرس
خیابانی تجربه و سابقه زیادی در حوزههای
مختل��ف به خص��وص بازرگان��ی داخلی و
خارج��ی و تنظیم بازار دارد و قطعا انتخاب
او به عنوان وزیر صنعت نیز انتخاب موفق و
شایستهای است .از دیگر دالیلی که مدرس
خیابانی را به صندلی وزارت نزدیک میکند
اینکه این روزها س��طح نقدینگی کش��ور و
هجوم این نقدینگی ب��ر بازارهای مختلف،
پرداخت��ن به بازار داخل��ی و تنظیم بازار و
ارز کشور به امری دش��وار تبدیل شده ،اما
تخصص و پختگی سرپرست جدید در این
زمینه میتواند برای اداره کش��ور در چنین
بره��ه زمانی مفی��د باش��د .درهمین حال،
مدرس خیابانی هم که تنها یک روز از زدن
حکمش به عنوان سرپرس��ت وزارت صمت
از س��وی رییسجمهور میگذرد ،دست به
تغییراتی زده و سه انتصاب جدید در وزارت
صمت را کلید زده است .مهمترین حکم او
انتخاب «صدراهلل دولت» به عنوان سرپرست
معاون��ت امور حقوقی ،مجلس و اس��تانها
اس��ت .او در احکامی دیگر« ،محمدحس��ن
صبوری دیلمی» را به عنوان مدیرکل دفتر
وزارت��ی ،و «مهدی اصفهان��ی» را به عنوان
سرپرست توس��عه مدیریت و منابع انسانی
منصوب کرد.

Jahane Madan

مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت تشریح کرد:

رسفصل اولویتهای
بخش معدن

سرپرس�ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه دستورات رئیسجمهور در حوزه فعالسازی
معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط،
سرفصل اصلی فعالیتهای بخش معدن است ،گفت:
تع�داد معادن غیرفع�ال به کل معادن کش�ور بهصورت
مرتب در استانها پایش خواهد شد.
حس��ین مدرسخیابانی در جلس��ه ش��ورایعالی معادن با اش��اره به
دستورات رئیسجمهور مبنیبر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید
فعالیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بخش معدن و صنایع معدنی ،اولین اولویت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت کش��ور اس��ت و به صراحت میتوان گفت که قابلیتهای
این بخش به اندازهای زیاد اس��ت که اگر قرار باش��د بعد از نفت ،اقتصاد ایران را بهصورت
تکمحصولی اداره کرد ،حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهایی است که میتواند
بار سنگین این مسوولیت را به دوش بکشد .سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود:
ظرفیت بینظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران ،این

قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور
بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که بهرغم این پتانسیلهای
بینظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد،
اما اکتش��افات صورت گرفته به نحوی اس��ت که همچنان
بخش عمدهای از این ذخایر ،بالاستفاده باقی مانده است.
وی افزود :برخی از افراد مجوزهایی را برای بهرهبرداری
مع��ادن از وزارت صنعت ،معدن و تجارت اخذ کرده و
بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند،
کار را معطل نگه داش��تهاند که بر این اساس ،معاونت
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ماموریت یافته
تا روند عملکرد معادن را یکبار دیگر بررسی و چنانچه
بهرهبردار از دالیل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار
نباش��د ،مجوز آن را ابطال کند.مدرسخیابانی معتقد است
که ش��ورایعالی معادن با توجه به نقش واالی سیاس��تگذاری و
مش��ارکت بخشخصوصی ،انجمنها ،دستگاههای نظارتی و سیاستی
میتواند نقش ش��تابدهنده در جه��ش در بخش معدن را ایفا کند.وی همچنین
از ش��ورایعالی معادن درخواست کرد تا ش��اخص کارآمدی را برای معادن در استانها
طراحی و ابالغ کند و با همکاری استانها ،بهصورت هفتگی ،عملکرد معادن را در سراسر
کشور موردسنجش قرار دهد.مدرسخیابانی معتقد است که در سال جهش تولید ،یکی
از بخشهایی که میتواند به شکل گسترده و عملیاتی ،جهش را رقم بزند ،حوزه معدن
و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورایعالی معادن درخواست کرد که در بخش
معدن ،طرحی نو دراندازد.

انتصاب جدی�د دول�ت
پای�انبح�ث انت�زاع
ولیاهلل افخمی

معاون اسبق وزارت صنایع و معادن
انتص��اب سرپرس��ت وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت با
پیش��ینه فعالی��ت در بخش بازرگانی و تنظی��م بازار را از
این جهت که رویکرد دولت آقای روحانی در پیشبرد امور
اقتصادی بیش از آنکه مبتنی بر سا زوکار بازار باشد از نوع
مداخله به منظور نظارت و کنترل بیش��تر بر فعالیتهای
اقتصادی اس��ت را باید به فال نیک بگیریم .نخست اینکه
در ش��رایط تحری��م و محدودیتهای موج��ود در تعامل
تجاری با دیگر کش��ورها که ظاهرا ش��واهدی هم مبنی
بر تغییر این رویکرد دیده نمیش��ود ،دانستهها و تجارب
سرپرست جدید همراس��تا با دیدگاه دولت بوده و از این
جهت حداقل تا س��ال آتی و انتخابات ریاس��تجمهوری
انش��اءاهلل تضاد و تعارضی بروز نخواه��د کرد.دوم اینکه
وجود س��وابق مدیریتی در برخ��ی واحدهای صنعتی در
کارنامه سرپرست جدید ،نویددهنده آشنایی وی با مسائل
و مشکالت واحدهای تولیدی چه در مرحله سرمایهگذاری
و چه در دوران بهرهبرداری و اس��تمرار تولید است که به

نظر میرس��د در ش��رایط آش��فته اقتص��ادی فعلی برای
ممانع��ت از اتخاذ تصمیمات نامطل��وب ،کفایت میکند.
نکته س��وم و مهمتر اینکه با انتصاب فردی از بدنه وزارت
بازرگانی سابق و در اولویت قرار گرفتن تنظیم بازار ،دیگر
نمیتوان گران ش��دن و کمبود کاال و خدمات را به دلیل
نب��ود وزارت بازرگانی قلمداد کرد چراک��ه تمام امکانات
موجود و آتی در بخش صنعت ،معدن و تجارت به خدمت
بخش بازرگانی گرفته خواهد شد .بنابراین امید است که
موضوع انتزاع وزارت بازرگانی که حقیقتا مضرات بسیاری
برای اقتصاد کش��ور داشته و خواهد داشت به محاق رفته
و برای همیشه منتفی ش��ود.واقعیت این است که بخش
تولید کاال و خدمات صنعتی و معدنی هیچگاه گالیهای از
ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن نداشته و
امید اس��ت در زمان سرپرست جدید نیز کماکان از ورود
به ای��ن امر همچنان امتناع ش��ود .تولیدکنندگان کاال و
خدمات صنعت��ی و معدنی به خوبی ب��ه نقش و اهمیت

جایگاه بازار واقف بوده و تردیدی در وابسته بودن تولید به
توسعه بازار در فضای رقابتی ندارند .چنانچه ایجاد فضای
رقابتی با پشتیبانی از نظام سا زوکار بازار که بحق بر منطق
علم اقتصاد منطبق است در اولویت سیاستهای تجاری
کشور قرار گیرد ،بدون شک توسعه منطقی تولیدات کاال
و خدمات داخلی را به همراه خواهد داشت و بخش صنعت
و معدن را در سطوح مختلف مورد پشتیبانی منطقی قرار
خواه��د داد و نگرانی از ادغام وزارتخانههای موصوف را نه
تنها مرتفع س��اخته بلکه عاملی برای رونق هر چه بیشتر
تولی��د کاال و خدم��ات صنعتی و معدنی کش��ور خواهد
شد.صنعتگران و تولیدکنندگان کاال و خدمات تاکنون در
جهت پشتیبانی از ادغام ،همکاری الزم را انجام داده چون
به خوبی میدانند تولید بدون تجارت فاقد برونداد است
و تجارت بهخص��وص در بخش خارجی اعم از صادرات و
واردات موتور محرک تولید و خدمات صنعتی و توس��عه
فناوری است.
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شورای رقابت دوباره قیمتگذار شد؛

تعویض «داور» بازار خودرو

پس از  ۲۰ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت،
ش�ورای رقاب�ت دوب�اره افس�ار قیمتگذاری
خ�ودرو را در دس�ت گرفت .این ش�ورا اواخر
ش�هریور  ۹۷و ب�ا تصمیم ش�ورای هماهنگی
اقتصادی سران قوا از قیمتگذاری خودرو کنار
گذاشته شد و در این مدت ،سازمان حمایت و
ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین میکردند.
حاال اما با توجه به التهاب قیمتی ،شورای رقابت
مامور آرام کردن بازار خودرو ش�ده است .این
در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند
نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول
اصیل اقتص�ادی بهویژه پرهیز از قیمتگذاری
دستوری است.
شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری خودرو بازگشت،
آن هم در حالی که مش��تریان و خودروس��ازان چش��م
انتظار اعالم قیمتهای جدید از س��وی س��تاد تنظیم
بازار بودند .در شرایطی که از زمستان ( ۹۷سه ماه پس
از اعالم حذف ش��ورای رقابت از پروس��ه تعیین قیمت
خ��ودرو) و با اع�لام وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد ،حاال در
میان بهت افکار عمومی ،شورای رقابت دوباره بازگشت
تا اختیار قیمتگ��ذاری را پس از حدودا  ۲۰ماه غیبت
به دست بگیرد .آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان
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کرده ،در جلس��ه اخیر با وزیر صنعت،معدن و تجارت،
مقرر شده ش��ورای رقابت دس��تورالعمل قیمتگذاری
خودروهای داخلی را به س��تاد تنظیم بازار ارسال کند.
همچنین رئیس س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان نیز تاکید کرده تا ابالغ قیمتهای جدید
مدنظر ش��ورای رقابت ،هم��ان قیمتهای قبلی مالک
فروش خواهند بود.
ش��هریور  ۹۷بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت وقت اعالم کرد طبق مصوبه ش��ورای
هماهنگی سران سه قوه ،شورای رقابت از قیمتگذاری
خودرو کنار گذاشته شده است .در این مدت ،مسووالن
شورای رقابت به ویژه رضا شیوا رئیس آن همواره تاکید
داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه
بوده و شورای رقابت همچنان میتواند مرجع قیمتگذار
خودروهای داخلی باشد .با این حال سه ماه پس از اعالم
حذف شورای رقابت ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اعالم کرد تعیین قیمت خودرو برعهده سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم
بازار است .پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران
حضور شورای رقابت ،درگیر قیمتگذاری دستوری شد
و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است .حاال هم که
ش��ورای رقابت بازگشته و خودروسازان و مشتریان باید
خود را برای سیاستهای دستوری این شورا در پروسه
قیمتگذاری آماده کنند.

پشت پرده باز گرداندن شورای رقابت
درباب بازگش��ت یا به عبارت بهتر بازگرداندن ش��ورای
رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو دو سناریوی کلی
مطرح اس��ت .نخس��ت اینکه با توجه ب��ه نتیجه ندادن
سیاس��تهای دس��توری این وزارتخانه در بازار خودرو،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود
را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمتگذاری و فشارهای
وارده از سوی خودروس��ازان و مشتریان و کارشناسان
و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی خالص و آن را
به گردن ش��ورای رقابت بیندازد .س��ناریوی بعدی نیز
این میتواند باش��د که دس��تور بازگشت شورای رقابت
ب��ه قیمتگذاری خودرو به اصطالح از «باال» و به دلیل
ضع��ف وزارت صمت در اتخاذ ی��ک تصمیم پایدار (در
ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.
در این بین ،سناریوی نخست محتملتر به نظر میرسد
و بنابراین اگر آن را مالک قرار دهیم ،شورای رقابت عمال
در چاله وزارت صمت افتاده است .دولت و وزارت صمت
در حال حاضر هم از س��وی مش��تریان و خودروسازان و
هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی
قوهقضائیه بابت التهاب بازار و بالتکلیفی قیمتها تحت
فشار قرار گرفته و پاسخ قانعکنندهای هم ندارند .از بهمن
 ۹۷تا به امروز ،قیمتگذاری خودرو در دست دولت یعنی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد
تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان
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حاصل ش��ده و نه خودروسازان .اوضاع بازار هم که
نیازی به توضیح ن��دارد و پراید  ۸۰تا  ۹۰میلیونی
(بهعنوان کف قیمت در ب��ازار خودرو) خود گویای
آش��فتگی و التهاب آن اس��ت .در چنین شرایطی،
وزارت صمت یا باید نس��بت به اج��رای مصوبه دو
س��ال پیش خود یعن��ی قیمتگذاری خ��ودرو در
حاش��یه بازار ،اقدام میکرد یا مجوز رش��د چند ده
درصدی قیمت را میداد تا خودروسازان و مشتریان
از بالتکلیفی قیمتی خارج ش��وند .طی حدودا یک
ماه گذش��ته اخبار مختلفی مبنی بر رش��د قیمت
خودروه��ای داخلی (از  ۳۰درص��د تا  ۶۰درصد) و
حتی اجرای مصوبه قیمتگذاری در حاش��یه بازار
منتشر ش��د که همه آنها به نوبه خود واکنشهای
منفی و مثبتی را به دنبال داشتند .وقتی صحبت از
رشد  ۶۰درصدی قیمت و قیمتگذاری در حاشیه
بازار شد ،صدای مش��تریان درآمد و وقتی صحبت
از افزایش قیمتهایی کمتر ش��د  ،خودروس��ازان
ش��اکی شدند .در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست
تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به
زمین ش��ورای رقابت بیندازد .آن طور که رضا شیوا
رئیس شورای رقابت در گفتوگویی عنوان کرد ،در
جلسه ای با وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،قرار شده
دس��تورالعمل قیمتگذاری خودرو توس��ط شورای
رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار
گیرد .وی تاکید کرد :دستورالعمل شورای رقابت با
آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی
دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو
براس��اس هزینه تمامشده است ،اما دستورالعمل ما
براساس سقف قیمتها ،تورم بخشی صنعت خودرو
و بهرهوری کیفیت تولید خواهد بود .رئیس شورای
رقابت توضیح داد :زمانی روش سازمان حمایت باید
مالک قیمتگذاری باشد که هزینهها کامال شفاف
و س��رمایهگذاریها به بخش تولی��د خودرو مربوط
ش��وند ،نه اینکه در بخشه��ای دیگری پول صرف
ش��ده باشد .به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام
شده تولید خودروس��ازان بسیار پیچیده است؛ زیرا
شرکتهای وابسته زیادی دارند.
شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت
خودرو را برای امس��ال به شورای رقابت ارائه کرده،
گفت :با ارائه دس��تورالعمل ش��ورا به ستاد تنظیم
ب��ازار ،قیمت نهایی خودروها توس��ط این س��تاد
تعیین و اعالم خواهد ش��د .معنی این حرف شیوا
در واق��ع این اس��ت که به جای س��ازمان حمایت،
شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین
و برای تایید به س��تاد تنظیم بازار ارسال میکند.
این در حالی است که طبق اعالم وزارت صمت در
دیماه  ،۹۷قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت
و ستاد تنظیم بازار س��پرده شده و ستاد موردنظر
قیمتهای تدوینی توس��ط س��ازمان را بررس��ی و
در صورت تایید ،ابالغ میکند .حاال گویا ش��ورای
رقابت جایگزین س��ازمان حمایت شده تا تعویضی
صوری در مرجع قیمتگذاری خودرو صورت گیرد.
این صوری ب��ودن از آن جهت اس��ت که در اصل

ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری خودرو تغییری
ایجاد نش��ده و یک سیاس��تگذار دولت��ی رفته و
سیاستگذاری فراقوهای جای آن را گرفته است.در
این مورد اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای
رقابت به قیمتگذاری ،سیاست وزارت صمت برای
رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است .آن طور
که فربد زاوه میگوید ،به نظر میرسد وزارت صمت
عم�لا تعیین قیمت خودروها را به گردن ش��ورای
رقاب��ت انداخت��ه تا خ��ود را از ای��ن ماجرا خالص
کند .نظر حسن کریمیس��نجری دیگر کارشناس
خودروی کشور نیز همین است و او هم اعتقاد دارد
وزارت صمت توپ قیمتگذاری خودرو را در زمین
ش��ورای رقابت انداخته است .وی میگوید :وزارت
صمت از زمس��تان ( ۹۷پس از اعالم ش��یوه جدید
قیمتگذاری خ��ودرو) سیاس��تهای به اصطالح
پوپولیستی را در ماجرای قیمتگذاری خودروهای
داخل��ی در پیش گرفته و حاال که این سیاس��تها
ج��واب ندادهان��د ،میخواهد ش��ورای رقابت را به
میدان بکشاند .کریمیسنجری با بیان اینکه وزارت
صمت قصد داشت بازار خودرو را به واسطه سپردن
قیمتگذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار
کنترل کند ،اما موفق نشد ،تاکید میکند :آنها قصد
داشتند قیمتهایی عادالنه و منصفانه به نحوی که
رضایت توامان تولیدکننده و مصرفکننده را در پی
داش��ته باشد ،تعیین کنند؛ اما موفق نشدند و حاال
وزارت صم��ت و زیرمجموعههایش در نوک پیکان
انتقادات درباره التهاب قیمت خودرو قرار گرفتهاند.
بنابرای��ن وزارت صمت صالح را در این دیده که با
سپردن قیمتگذاری به ش��ورای رقابت ،خود را از
ورطه فشارها و انتقادات خالص کند.وی البته یک
احتم��ال دیگر را نیز مطرح میکن��د و آن ،صدور
دس��تور از «باال» برای بازگرداندن ش��ورای رقابت
اس��ت .کریمی در توضیح این احتم��ال میگوید:
ممکن اس��ت به وزارت صمت گفته باشند حاال که
ت��وان اتخاذ یک تصمیم قاطع درباره قیمتگذاری
خودروها را ندارد و مردد عمل میکند ،بهتر اس��ت
کار را به ش��ورای رقابت بس��پارد تا خودروسازان و
مشتریان حداقل از بالتکلیفی خارج شوند.
بازگشت به سر خط
بازگرداندن ش��ورای رقابت به قیمتگذاری خودرو
ام��ا پرس��شهای مهمی را ب��رای اف��کار عمومی و
کارشناسان ایجاد کرده ،از جمله اینکه «حضور قبلی
ش��ورا چه آورده مثبتی ب��رای صنعت و بازار خودرو
داش��ت که حاال قرار اس��ت دوباره تکرار شود؟» در
این مورد زاوه میگوید :سوال من از دولت این است
اگر حضور ش��ورای رقابت در پروسه قیمتگذاری و
روش هایش درس��ت بود ،پس چرا قیمت خودروها
اینقدر رشد کرد؟ وی میافزاید :کاری به قیمتهای
فعلی ندارم؛ اما در دوران حضور ش��ورای رقابت نیز
قیمت خودروهای داخلی در بازار باال رفت و اختالف
فاحشی با کارخانه پیدا کرد؛ این ماجرا حاال هم رخ
داده و با بازگش��ت ش��ورای رقابت نیز تکرار خواهد

ش��د.وی با بی��ان اینکه مس��اله اصل��ی در ماجرای
قیمت« ،بازار خودرو» اس��ت ،تاکید میکند :وقتی
عرضه به بازار کم است و نمیتواند با تقاضای موجود
هماهنگ شود ،شورای رقابت یا هر نهاد قیمتگذار
دیگری چگونه میتواند در این فضا با سیاس��تهای
دس��توری و س��رکوبگر (در حوزه قیمت) و با وجود
ت��ورم انتظاری ،ب��ازار را از التهاب نج��ات دهد؟ اگر
سیاس��تهای دس��توری جواب م��یداد ،خب االن
شهروندان ایرانی نباید مثال گوشت را کیلویی ۱۲۰
هزار تومان بخرند.
زاوه میگوی��د :کش��ور م��ا ب��ا ت��ورم عموم��ی
افسارگس��یخته و تورم انتظاری باال روبهرو است و
در چنین ش��رایطی ،نمیتوان با دستور و سرکوب
قیمت ،از التهابات بازار کاس��ت .این کارشناس اما
پیش��نهاد میدهد بازار خودرو در فضایی بسته و
بدون هیچ اظهارنظر و انتقادی از س��وی رسانهها
و کارشناسان ،به مدت ش��ش ماه با سیاستهای
امثال ش��ورای رقابت و وزارت صمت اداره ش��ود؛
ام��ا اگ��ر جواب نداد و مش��کالت حل نش��د ،آنها
بپذیرند که این روشها منس��وخ ش��ده و دست از
س��ر قیمتگذاری بردارند.این کارش��ناس تاکید
میکن��د :بهترین روش برای کاه��ش التهاب بازار
خودرو ،آزادسازی است ،نه فقط قیمت که تولید و
واردات نیز جزو آن بهشمار میروند؛ البته در کنار
اینها انضباط مالی خودروسازان و بهبود عرضه نیز
مالک است .زاوه این را هم میگوید که برای عرضه
پای��دار ،حتی میتوان واردات خودروهای دس��ت
دوم را نی��ز آزاد کرد تا تعادل بیش��تر و قوی تری
می��ان عرضه و تقاضا ایجاد شود.کریمیس��نجری
نیز معتقد اس��ت با بازگش��ت ش��ورای رقابت به
قیمتگ��ذاری خ��ودرو ،داس��تانهای قبلی تکرار
خواهند شد؛ بیآنکه چالشی برای خودروسازان و
مصرفکنندگان واقعی حل شود .وی با بیان اینکه
قیمت خودروهای داخلی از بهمن  ۹۷تقریبا فریز
شده اس��ت ،میگوید :افزایش قیمتهای رخ داده
مختص به بازار هس��تند ،حال آنکه خودروسازان
نتوانس��تهاند نرخ محصوالت خود را در این حدودا
 ۱۷ماه گذشته چندان افزایش دهند.
این کارش��ناس تاکی��د میکند :چنین سیاس��تی،
تحمیل زیان به خودروس��ازان اس��ت و این وس��ط،
دالالن و واس��طهگران نفع میبرند؛ اما چیزی دست
مصرفکنن��ده واقعی را نمیگیرد.کریمی با انتقاد از
اینکه وزارت صمت از تجربههای قبلی قیمتگذاری
دستوری درس نگرفته و پای شورای رقابت را دوباره
به بازار خودرو باز کرده است ،تاکید میکند :درنتیجه
چنین سیاستهایی خودروسازان زیانهای هنگفتی
را متحمل شدند و در شمول شرکتهای ورشکسته
قرار گرفتند و حاشیه بازار نیز شکل گرفت؛ در حال
حاضر نیز با بازگش��ت شورای رقابت ،نهتنها حاشیه
بازار (اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها) از بین
نخواهد رفت ،بلکه مشتریان باید منتظر شوکهای
قیمتی دوباره نیز باش��ند؛ ضمن آنکه ورشکستگی
دوباره خودروسازان نیز در راه است.

شورای رقابت
بار دیگر به
قیمتگذاری
خودرو بازگشت،
آن هم در حالی
که مشتریان و
خودروسازان
چشم انتظار
اعالم قیمتهای
جدید از سوی
ستاد تنظیم
بازار بودند .در
شرایطی که از
زمستان ( ۹۷سه
ماه پس از اعالم
حذف شورای
رقابت از پروسه
تعیین قیمت
خودرو) و با اعالم
وزارت صنعت،
معدن و تجارت،
قیمتگذاری
خودرو به
سازمان حمایت
مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و
ستاد تنظیم بازار
سپرده شد
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از سوی بهارستاننشینها صورت گرفت؛

سومین «نه» مجلس به تجزیه «صمت»
که دول��ت دوباره پرون��ده جدایی بازرگان��ی از صمت
را ب��ه جری��ان انداخ��ت؟ واکنش نمایندگان ،ش��ورای
نگهب��ان و طیفهایی چون «گروههای کارشناس��ی»،
«تش��کلها و صنوف»« ،گروههای تحلیلگر تخصصی»
و «کمیس��یونهای تخصص��ی مجلس» ب��ه طرح این
سیاست تکراری چه بود؟

پرون�ده یک�ی از جنجالیتری�ن طرحهای س�ال
گذش�ته برای س�ومینبار در مجلس بس�ته شد.
درنیمه دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس به
تشکیل وزارت بازرگانی «نه» مجدد گفتند .پیش
از این بهارستاننش�ینها در تابس�تانهای سال
 ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ب�ا جدایی «صنعت» از «بازرگانی»
مخالفت کردند .اما بررسیها نشان میدهد دالیل
رای منف�ی دو دوره گذش�ته مجل�س ب�ه تجزیه
ت تفاوتهایی دارد.
صمت با پرده سوم این مخالف 
ماهنامه جهان معدن با بررسی سه فصل مخالفت
مجلس با تش�کیل وزارت بازرگانی ،دالیل اصرار
دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی و استدالل طیف
وسیع مخالفان این طرح را ارزیابی کرده است.
در آخری��ن روزهای کاری مجلس ده��م ،طرح تجزیه
«صمت» برای چندمینبار از دستور کار مجلس خارج
شد .س��ابقه دیرینه تفکیک و ادغام حوزههای «صنایع
و معادن» و «بازرگانی و تجارت» به س��الهای بس��یار
دور بازمیگ��ردد .در س��الهای ،۱۳۳۴ ،۱۳۲۰ ،۱۳۱۶
 ۱۳۵۲ ،۱۳۴۱و  ۱۳۹۰بخشهای مذکور دس��تخوش
تغیی��ر و تحوالت��ی در جهت ادغام یا تفکیک ش��دند.
بررسی سیر تحوالت ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی
نش��ان میدهد از زمان تش��کیل وزارت اقتصاد ملی از
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سال  ۱۳۰۸تاکنون ،در مدت  ۵۷سال ،حوزه بازرگانی
و صنعت در دو وزارت مجزا بوده و در س��الهای دیگر
در ی��ک وزارتخانه ادغام ش��دهاند .تاریخچه س��اختار
بوروکراتیک این حوزهها بعد از س��ال  ۵۲را میتوان به
 ۳دوره تقس��یم ک��رد؛ در دوره اول به مدت  ۳۸س��ال
س��ازمانها منفک بودند؛ از س��ال  ۱۳۵۲تا س��ال ،۹۰
بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر
مدیریت میش��دند .اما در دوره دوم که از سال ۱۳۹۰
تاکنون ادامه داشته ،سازمانهای مذکور ذیل وزارتخانه
«صم��ت» بهصورت متمرکز مدیریت ش��دهاند .مرحله
س��وم نیز تالش دولت و مجلس ب��رای تفکیک مجدد
این س��ازمانها از سال  ۱۳۹۶اس��ت که روز گذشته با
رای منفی نمایندگان مجلس دوباره با در بس��ته مواجه
شد .اما داس��تان الیحه پرمناقشه تجزیه صمت از کجا
آغاز شد؟ در سال  ۱۳۹۶الیحه پیشنهادی دولت مبنی
بر بازطراحی س��اختار س��ه وزارتخانه در دس��تور کار
صح��ن علنی مجلس قرار گرفت .در بین وزارتخانههای
مطرح ش��ده در الیحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت
ب��ا هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده اس��ت،
ن��ام وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم دیده میش��د؛
وزارتخانهای که سال  ۹۰با ادغام وزارتخانههای «صنعت
و معدن» و «بازرگانی» تش��کیل ش��ده بود .اما چه شد

سه پرده مخالفتها
پرده اول :پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶
با اصرار دولتیه��ا در مجلس به جریان افتاد ،مخالفان
و موافقان بس��یاری داش��ت .این الیحه با دو فوریت به
مجلس راه یافت ،اما در آن زمان نتوانس��ت نظر موافق
بهارستاننش��ینها را جلب کند و ترکیب وزارتخانهها
همزمان با ش��روع به کار دول��ت دوازدهم تغییر نکرد و
فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش
رف��ت .از همان روزها این تصمیم از دیدگاه «گروههای
کارشناسی»« ،تشکلها و صنوف»« ،گروههای تحلیلگر
تخصصی» و «کمیس��یونهای تخصص��ی مجلس» با
چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور ناهماهنگ بود.
همچنین در کنار نمایندگان مجلس ،مرکز پژوهشهای
مجل��س نیز همان زم��ان اعالم کرد در ش��رایط فعلی
مهمتری��ن ماموریت دولت ،رفع اش��کاالت کارکردی و
فرآیندی موج��ود در وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
اس��ت ،نه جدایی صنعت از تجارت .ای��ن در حالی بود
که در همان روزها که با این طرح مخالفت ش��ده بود،
حس��ینعلی امیری ،معاون پارلمانی رئیسجمهوری در
گفتوگو با «ایلنا» اعالم کرد نمایندگان مجلس طرحی
را ب��رای تفکیک این وزارتخانه امض��ا کردند که بالغبر
 ۱۰۰رای برای آن جمعآوری ش��ده است .او همچنین
گف��ت این طرح باید ب��هزودی در مجلس اعالم وصول
شود و در دستورکار قرار گیرد .باالخره این طرح دوباره
به صح��ن راه یافت و بدین ترتی��ب فصل دوم تصمیم
درمورد تجزیه صمت شروع شد.
پرده دوم :اما هفتم مردادماه  1397نمایندگان مجلس با
یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی»
مخالفت کردند .ب��ه این ترتیب دوباره پ��روژه دولت در
تفکی��ک وزارتخانهه��ا به نتیجه نرس��ید .علی الریجانی
پ��س از دو ب��ار رایگیری درباره فوریته��ای این طرح
اعالم کرد« :معلوم اس��ت مجلس در این شرایط با تغییر
تشکیالت موافق نیست .دولت مسیر دیگری را طی کند؛
این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعالم میکند».
پ��س از رای منف��ی مجلس به فوری��ت تفکیک صمت،
خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت از ارس��ال الیحه
تفکیک وزارت صمت به مجلس منصرف شدهاست.
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پرده س��وم :اما فصل س��وم این س��ریا ل دنبال��هدار از
اسفندماه سال  97آغاز ش��د .در اواخر سال  97دوباره
سیاس��تگذاران با اص��رار طرح جداس��ازی صنعت و
تج��ارت را در مجل��س مط��رح کردند .باالخ��ره اصرار
دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیس��یون
اجتماع��ی مجلس به تفکی��ک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ش��د .این رای مثبت دوباره پرونده تفکیک این
وزارتخان ه را به جریان انداخت .پس از ارس��ال سیگنال
مثبت کمیس��یون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک
این وزارتخانه ،اینبار نوبت به کمیسیون صنایع و معادن
مجلس رس��ید تا موافقت خود را نسبت به تفکیک این
وزارتخانه اعالم کند .اما صف مخالفان مجلس��ی هم در
راه بودند 30.اردیبهش��ت  ،98کمیته اقتصاد مقاومتی
کمیس��یون اقتصادی مجلس ،به دنبال اعالم مخالفت
دو کمیس��یون تخصص��ی «حمایت از تولی��د ملی» و
«کشاورزی» ،سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت
صمت از جبهه بهارستاننشینها را اعالم کرد .به اعتقاد
آنها سیاستگذار بهجای تشکیل یک وزارتخانه جدید،
«اصالح س��اختارهای عریض و طوی��ل وزارت صمت»،
«تکمی��ل ادغ��ام بهج��ای تش��کیل وزارت بازرگانی»،
«کوچکس��ازی و چابکس��ازی با ادغام وزارتخانهها»
و «یکپارچهس��ازی حوزههای تولید و تج��ارت» را در
دس��تور کار قرار دهد .پیش از این ،تشکلهای صنعتی
و تج��اری ،یکی پ��س از دیگری انتقادهایی را نس��بت
به این طرح مطرح و تش��کیل مج��دد وزارت بازرگانی
ب��ه بهانه بهبود وضعیت تنظیم ب��ازار را با ظهور آثار و
تبعات متعدد برش��مردند .سومین روز مهرماه پارسال،
سرانجام بعد از کشوقوسهای فراوان و بهرغم مخالفت
ش��دید صاحبنظران و اندیش��مندان ،طرح تش��کیل
وزارت تج��ارت و خدم��ات بازرگانی در جلس��ه علنی
مجل��س رای آورد .اما پس از تصویب این طرح ،صدای
ت برخی طیفها به گوش رس��ید .ن خس��تین
مخالف 
فرکان��س اعتراضی نس��بت به تصویب طرح تش��کیل
وزارت بازرگانی از بدنه خود مجلس مخابره شد .برخی
نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به اعضای شورای
نگهبان ،طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون
اساسی دانستند .به اعتقاد  ۶۰نماینده مجلس ،تشکیل
این وزارتخانه بهویژه در ش��رایط تحریم موجب آسیب
جدی به اقتصاد کش��ور خواهد شد .درست یکروز بعد
از انتش��ار این نامه ،طرح تش��کیل وزارت بازرگانی که
قرار بود در جلس��ه ش��ورای نگهبان بررسی شود ،وقت
رس��یدگی پیدا نکرد .ام��ا در جریان این کشوقوسها،
دومی��ن نامه انتقادی نس��بت به ط��رح تجزیه صمت
نوشته ش��د .جمعی از استادان دانش��گاه در نامهای به
دبیر ش��ورای نگهبان دالیل مخالفت خود را با تشکیل
وزارت بازرگان��ی اعالم کردند .به اعتق��اد اقتصاددانان،
اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
در مجلس تصویب ش��ده ،اما در م��ورد این طرح ابهام
و س��والهای زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان
مجلس باید در مورد آنها شفافس��ازی کنند .مهمترین
سوال این است که براس��اس کدام گزارش کارشناسی
و علمی ثابت ش��ده که اختاللهای مقطعی موجود در
مورد توزیع و قیمت برخی از کاالها ،ناش��ی از ساختار

موجود بخش بازرگانی اس��ت؟ پرونده تجزیه صمت در
حالی همچنان باز اس��ت و فرصت رسیدگی در شورای
نگهب��ان را به دس��ت نیاورده ک��ه در تازهترین خبرها،
جمع��ی از نمایندگان مجل��س در نام��های به اعضای
ش��ورای نگهبان دالیل مخالفت خود با تشکیل وزارت
بازرگان��ی را عنوان کردند .این دومین نامه اعتراضی در
رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی است که از سوی بدنه
خود مجلس به ش��ورای نگهبان نوش��ته شده است .در
نامه دوم که روز گذشته در برخی خبرگزاریها منتشر
شد ۶۵ ،نماینده درباره مصوبه تشکیل وزارت تجارت و
خدمات بازرگانی ،خواس��تار عودت این مصوبه مجلس
به دلیل عدم رعایت اصل  ۶۵قانون اساس��ی در جریان
تصویب آن ش��دند .این مخالفته��ا در حالی همچنان
ادامه داشت که قرار بر این بود که طرح تشکیل وزارت
تجارت و خدمات بازرگانی در ش��ورای نگهبان به بحث
و بررسی گذاشته ش��ود ۱۰ .مهرماه تاریخ بررسی این
طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آنروز شورای
نگهبان ،طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد .اما
 21مهرماه شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت
و خدمات بازرگانی را تایید نکرد .س��خنگوی ش��ورای
نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح
با اصول  ۸۵و  ۱۳۳قانون اساس��ی عنوان کرد .به گفته
کدخدایی ،وظایف وزارتخانهها یک امر تقنینی و برعهده
مجلس است .اما در تبصره یک طرح تشکیل بازرگانی
تعیین این حدود حس��ب مورد به دولت واگذار ش��ده
است که مغایر این دو اصل قانون اساسی است .به نظر
سخنگو ،با توجه به اینکه این الیحه مخالفتی با برنامه
باالدس��تی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته،
در ص��ورت اصالح تبصره یک ،امکان تایید در ش��ورای
نگهبان را دارد .ش��یوع کرونا و تعطیالت نوروز بررسی
ای��ن الیحه جنجالی را به اردیبهش��ت ماه موکول کرد.
روز گذش��ته باالخره پرده آخر داستان تشکیل وزارت
بازرگانی رقم خ��ورد .به این ترتیب نمایندگان مجلس
در  21اردیبهش��ت امس��ال برای س��ومینبار با تجزیه
صمت مخالفت کردن��د .طبق روایت خبرنگاران صحن
مجلس ،طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
اعادهشده از ش��ورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت
اما به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار
گرفت ،برخی از نماین��دگان با فریاد « »۲ -۲مخالفت
خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعالم و به
آن رأی ندادند .طبق بررس��یها یکی از ایرادات شورای
نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که طبق
ش��نیدهها نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای
رفع این ایراد را تصویب نکردند .همچنین در ادامه این
جلسه ،امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیات رئیسه
مجلس ش��ورای اسالمی ،گفته اس��ت :تاکنون چند بار
ایرادات ش��ورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی
ش��ده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر
از این دستورکار بگذریم.

تفاوت مخالفتها
برخی از رس��انهها و نمایندگان معتقدند مخالفت با
طرح تش��کیل وزارت بازرگانی با حاشیههایی همراه

بوده اس��ت .اما فارغ از اینکه درس��ت است که دولت
اصرار به تجزیه صمت دارد یا خیر ،باید دید استدالل
سیاس��تگذار برای این تفکیک چیست و در آن سو
مخالفان چه نظری دارند؟
مخالف��ت مجل��س در دوره اول و دوم ورود الیح��ه
تش��کیل وزارت بازرگانی ب��ه این دلیل ب��ود که آنها
اعتقاد داشتند مهمترین ماموریت دولت ،رفع اشکاالت
کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است ،نه جدایی صنعت از تجارت .به اعتقاد
آنها مخالفان این طرح معتقدند تشکیل مجدد وزارت
بازرگانی نهتنها کمکی به تولید کش��ور نمیکند ،بلکه
منجر به تقویت واردات و از بین رفتن تولید و اشتغال
در کش��ور خواهد ش��د .همچنین برخ��ی نمایندگان
مجلس در ای��ن دوران معتقد بودن��د تفکیک وزارت
صمت ،مس��تلزم ایجاد تش��کیالت جدید و اقداماتی
اس��ت که منجر به افزایش هزینهها میش��ود و از این
جهت ب��ا اصل هفت��اد و پنجم قانون اساس��ی مغایر
است .همچنین اعالم شد که تفکیک بخش تجارت و
بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی،
نه تنها کمکی به حل مس��ائل موجود در این بخشها
نمیکن��د ،بلکه باعث به خطر افتادن دس��تاوردها در
زمینه تولید نیز خواهد شد.
اما دور س��وم مخالفت مجلس روی دیگری داش��ت.
در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس ،صرفا  89نفر
از مجموع  218نماینده حاضر در جلس��ه به گزارش
کمیس��یون اجتماعی درباره ای��ن موضوع رای مثبت
دادند .این موضوع به اعتقاد برخی از رس��انهها نشان
میدهد ارادهای برای دس��تور کار قرار دادن این طرح
در کار ب��وده اس��ت .چ��را که چندی پی��ش علیرضا
محجوب ،عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با تاکید
بر اینکه اخیرا هیچ جلس��های در این کمیسیون برای
بررسی طرح تش��کیل وزارت بازرگانی تشکیل نشده
است ،گفت :در سالی که جهش تولید نامگذاری شده،
واقعا جای تعجب و تامل است که چرا دولت و هیأت
رئیس��ه مجلس به دنبال تش��کیل «وزارت واردات»
هستند .او ادامه داد :متعجب شدیم از اینکه چرا هیات
رئیس��ه مجلس ،مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی
را در دس��تور صحن علنی یکش��نبه  ۲۱اردیبهشت
قرار داده اس��ت .حتی اگر قرار بر بررسی دوباره طرح
مذکور و تعیین تکلیف آن بود ،ابتدا باید در کمیسیون
اجتماعی مجلس بهعنوان کمیسیون اصلی جلسهای
تش��کیل میش��د .همچنین عباس پاپ��یزاده ،عضو
کمیسیون کش��اورزی مجلس هم بعد از اتمام جلسه
به خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مالک رایگیری
برای این طرح ،باید دو سوم آرا میبود ،اضافه کرد :با
این وجود ،هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی تخلف
آییننامهای داش��ت و مجددا رای نصف به عالوه یک
را مالک تصویب این ط��رح قرار داده بود .به گفته او
با توجه به اینکه تش��کیل وزارتخان ه جدید بار مالی به
همراه دارد ،نمیتواند در قالب طرح مطرح شود؛ مگر
اینکه هیات رئیسه مجلس آینده مشابه هیات رئیسه
مجلس فعلی ،با دور زدن آییننامه این امکان را بهطور
غیرقانونی فراهم آورند.
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دکتر همتی رئیسکل بانکمرکزی اعالم کرد:

روند بازار ارز و موضوع
تامین ارز برای واردات

دکتر عبدالناصر همتی در جلس�ه «نظام
بانکی و جهش تولید» که با حضور معاون
اول رئیسجمهوری ،مدیرانعامل بانکها
و اعض�ای هياتعام�ل در بانکمرک�زی
برگ�زار ش�د؛ اقدام�ات و دس�تاوردهای
بانکمرک�زی در حوزهه�ای «سیاس�ت
پولی»« ،اعتب�اری»« ،ارزی» و «نظامهای
پرداخ�ت» را تش�ریح کرد و گف�ت :این
دس�تاوردها با تالش و کوش�ش مجموعه
نظ�ام بانکی و در س�ایه سیاس�تگذاری
صحیح بانکمرکزی به دست آمده است و
در صورتی که از نظام بانکی حمایت شود؛
دستاوردهای سترگتری در آینده شاهد
خواهیم بود.
رئی��س ش��ورای پولواعتب��ار در خص��وص
سیاس��تهای اعتباری بانکمرکزی با تاکید
ب��ر اینکه بر اس��اس ای��ن سیاس��تگذاری به
موضوع تولید توجه ویژهای شده است ،گفت:
بانکمرکزی گامهای موثری از جمله اعطای
18
ماهنامه جهان معدن شماره چهلم اردیبهشت 99

تسهیالت به ش��رکتهای پیشران ،بنگاههای
کوچکومتوس��ط و ش��رکتهای دانشبنیان
در راس��تای حمایت از این بخش برداشته که
در همین راستا نیز به تأمین سرمایه بنگاهها
و زنجیره تولید نگاه و حمایت ویژهای ش��ده
است.
دکتر همت��ی در ادامه به دس��تاوردهای حوزه
سیاستهای پولی بانکمرکزی پرداخت و گفت:
مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند
آن بوده اس��ت که این دستاورد علیرغم شرایط
تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به
دست آمده است.
وی در خصوص تصمیمات و سیاستهای اتخاذ
ش��ده به منظور تامین صحیح کس��ری بودج ه
ب��دون تاثیر در ن��رخ تورم افزود :ب��رای تامین
کس��ری بودجه؛ تصمیمات و برنامههای خوب
و مناس��بی اندیش��یده و در حال اجراست که
نمون��ه آن تصمیم به ف��روش اوراق بدهی برای
تأمین کسری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار

باز توس��ط بانکمرکزی است که طی  60سال
گذشته بیسابقه است.
دکتر همتی با تاکی��د بر اینکه بانکمرکزی در
زمینه سیاس��تهای پولی ابزار قوی و مناسبی
در اختیار دارد ،گفت :بازار باز مکانیزمی اس��ت
ک��ه بانکمرکزی ب��رای مدیریت ب��ازار پول از
آن به خوبی بهره گرفته اس��ت و خوش��بختانه
بانکها و مؤسس��ات اعتباری نیز بدون فش��ار
و ابزار دس��توری؛ همراهی مناس��ب و مطلوبی
ب��ا سیاس��تهای بانکمرکزی در ای��ن زمینه
داشتهاند که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس ش��ورای پولواعتبار در ادامه با تاکید بر
اینکه بانکمحور بودن اقتصاد باید اصالح شود،
تصریحک��رد :در ح��ال حاضر مانده تس��هیالت
بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک به
 ۹۰درصد تامین مالی کشور به حساب میآید.
خوش��بختانه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده
است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین
مالی افزایش یابد.

Jahane Madan

وی در ادام��ه افزود :البته در بازار س��رمایه
مسئوالن باید اقدامات احتیاطی الزم را در
نظر بگیرند تا با مدیریت مناسب شاهد رشد
مطمئن و منطقی آن باشیم.
رئی��سکل بانکمرک��زی در ح��وزه ارزی
تصریحک��رد :علیرغم کاه��ش درآمدهای
نفت��ی تحتتاثی��ر تحریمه��ای ظالمانه و
کاهش ش��دید قیمت نفت ،وضعیت ذخایر
اس��کناس ارزی مناس��ب و در تاریخ کشور
بیس��ابقه اس��ت؛ ضمنآنکه ب��رای تامین
کاالهای اساسی تمهیدات الزم پیشبینی
شده و مشکلی وجود ندارد.
رئی��سکل بانکمرکزی به دس��تاوردهای
حوزه فناوریه��ای نوین پرداخت و گفت:
در ح��وزه نظامه��ای پرداخ��ت اقدامات
مناس��بی انجام شده اس��ت که مهمترین
آن کنت��رل جدی بر گ��ردش پول ملی و
جلوگی��ری جدی از پولش��ویی و اقدامات
س��فتهبازانه در بازاره��ای مختلف ب ه ویژه
بازار ارز اس��ت و در مقابل این گردش پول
در خدمت فعالیتهای مولد اقتصادی قرار
گرفته است.
دکت��ر همت��ی در خص��وص حمایتهای
بانکمرک��زی از فضای کس��بوکار در پی
ش��یوع ویروس کرونا تاکید کرد :در مبارزه
با آثار اقتصادی و معیش��تی شیوع ویروس
کرونا؛ سیس��تم بانکی در خ��ط مقدم قرار
دارد و علیرغم ش��رایط سخت اقتصادی با
برنامهریزیه��ای الزم تس��هیالت حمایتی
از محل اعتب��ار  ۷۵هزار میلی��ارد تومانی
در اختیار اقش��ار آس��یبدیده قرار گرفته
اس��ت که ب��ا برنامهریزیهای انجام ش��ده
این تس��هیالت به فعاالن حوزه کسبوکار
و تولید پرداخت میش��ود و دس��تورالعمل
مربوط به وام بنگاهها نيز صادر شده است.
شرایط سخت اقتصادی قابل مدیریت است
رئی��سکل بانکمرک��زی همچني��ن در
یادداش��تی ضمن قابل مدیری��ت خواندن
ش��رایط س��خت اقتصادی کش��ور؛ «بازار
سرمايه» را امكان خوبی براى بهبود شرایط
تأمين مالى دانس��ت و بر استفاده دولت از
آن تأکید کرد.
دکتر همتی نوشت :تالشهای بانکمرکزی
و کمکهای دولت به همراه تالش بانکها
در بهب��ود وضعی��ت ترازنامهه��ای خ��ود؛
ش��رایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت
مناسبتری نس��بت به دو سال پیش قرار
داده است .امروز شرايط بازار سرمايه امكان
خوبی براى بهبود ش��رایط تأمين مالى در
كن��ار تأمين كس��رى بودج��ه از راه عرضه

سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از همه
انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی
که هر دو ضد تورمی هس��تند؛ فراهم كرده
كه اميد است دولت از آن استفاده کند.
وی در ادامه نوشت :با توجه به گزارشهایی
ک��ه از فعالیتهای بخشهای کش��اورزی،
صنعتومعدنوخدمات به خصوص خدمات
م��درن و مبتن��ی ب��ر دانشوفناوریهای
نوین میرس��د؛ قطعا امسال شاهد تحوالت
قابلتوجه��ی در عرصه تولید ملی خواهیم
ب��ود .البت��ه باید اذع��ان کرد ک��ه اقتصاد
کشورمان روزهای س��خت و در عین حال
تعیینکنندهای را میگذراند .اطمینان دارم
اين ش��رايط س��خت قابل مدیریت اس��ت.
شرایط فش��ار حداکثری و محدودیتهای
تحریمی بیش از حد تصور اس��ت که شاید
بتوان آن را در زمره جنایت علیه بش��ریت
نامید .ملت ایران از گردنه سخت تالطمات
گذش��ته و آنچه بدخواهان از تنش در بازار
ارز ،تالطم در نظام بانکی و کمبود کاالهای
اساس��ی دنبال میکردند ،ن�� ه تنها حاصل
نشده؛ بلکه وضعیت ایران امروزه و در حین
عبور از بحران کرونا از بس��یاری از کشورها
مطمئنتر و آرامتر اس��ت .یقینا ملت بزرگ
ایران با قدرت مش��کالت باقیمانده را نیز با
موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.

روند ادغام بانکهای وابسته
به نیروهای مسلح در بانک سپه

دکتر همتی در خصوص روند ادغام بانکهای
وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه نیز
در اينستاگرام خود نوشت :این پروژه یکی
از پیچیدهتری��ن و س��ختترین پروژههای
بانکی است که با تدبیر مقاممعظمرهبری،
ب��ه یاری خدا با هم��ت همکارانم در حوزه
نظارت و با همراه��ی خوب وزارت اقتصاد،
ک سپه
ستاد مشترک نیروهای مسلح و بان 
به نحو مطلوبی پیشرفته و به مراحل پایانی
خود نزدیک است.
در طول ماههای گذشته و در جریان ادغام
ب��ا نظارت بانکمرک��زی و تدبیر و راهبری
خوب مدیریت بانک سپه؛ اصالحات خوبی
به خصوص در مناب��ع و مصارف بانکهای
ادغامش��ونده انجام و به آرامش فعلی بازار
پول کمک خوبی شده است .با تصمیماتی
که در جلس��ه اتخاذ شد انش��اءا ...به زودی
مجامع ادغام این بانکه��ا برگزار و پرونده
مهمترین ادغام بانکی بسته خواهد شد.
دکت��ر همت��ی در خص��وص ب��ازار ارز نیز
اعالمکرد :با وجود مشکالت ناشی از شیوع

کرون��ا و اقدامات پیش��گیرانه کش��ورهای
همس��ایه و بستهش��دن بیش��تر پایانههای
مرزی و نیز تعطیلی بس��یاری از صرافیها
و مراک��ز جابهجای��ی ارز؛ در طول  ۵۰روز
گذش��ته بیش از  2/5میلیارد دالر از طریق
بانکمرک��زی و صادرکنن��دگان غیرنفتی
تأمین شده که حدود  ۵۰درصد آن عرضه
از طریق سامانه نیما بوده است.
وی اف��زود :ب��ا احی��اء مج��دد و تدریجی
روند ص��ادرات غیرنفتی و نفتی پیشبینی
بانکمرک��زی از برگش��ت وضعیت طبیعی
ص��ادرات غیرنفت��ی و عرضه ارز ب��ه روال
گذش��ته حکای��ت میکند .در کن��ار همه
ای��ن م��وارد موضوع دسترس��ی ب��ه منابع
بانکمرک��زی در خارج از کش��ور نیز روند
مثبتی پیدا کرده است.
دکتر همتی تاکیدکرد :جو روانی و تبلیغاتی
ایجاد ش��ده در مورد میزان تورم انتظاری و
ش��رایط آتی ارزی کشور؛ دور از پیشبینی
بر مبنای واقعیتها و اطالعات در دسترس
بوده و عمدتا توسط ذینفعان مطرح میشود.
مردم این ح��ق را دارند که منابع و دارایی
خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس،
بانک ،ام�لاک و ارز و طال س��رمایهگذاری
کنند ،ام��ا این وظیفه را دارم که ریس��ک
سرمایهگذاری در ارز را مجددا گوشزد کنم.
وضعیت امروز بازارها س��ختتر از تابستان
 ۹۷نیست
رئی��سکل بانکمرک��زی درباره ش��رایط
بازارهای مختلف اقتصادی نیز خاطرنشان
ک��رد :وضعی��ت ام��روز بازاره��ا در اقتصاد
کش��ورمان حتم��ا س��ختتر از م��رداد و
ش��هریور ۹۷نیس��ت .آن روزها با شروع و
تش��دید تحریمهای آمری��کا بازارهای ارز،
سکه و سایر داراییها به شدت بهم ریخت
و نرخ دالر در بازار به رقمهای بسیار باالیی
رس��ید ،اما با مدیریت بازارها و تدابیری که
به کار گرفته شد؛ علیرغم تمامی مشکالت
طی مدت دو س��ال گذش��ته ثبات نسبی
بازارها در نرخهای بسیار پایینتر ارز برقرار
و رش��د اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸
مثبت شد.
وی اف��زود :ای��ن روزها نیز ب��ه علت تداوم
فشار حداکثری شیوع کرونا و تعطیلی سه
ماهه بسیاری از فعالیتها و کاهش قیمت
نفت و س��ایر فرآوردههای نفتی ،تهدیدات
جدی��د آمریکا و  ...انتظ��ارات تورمی را باال
برده اس��ت .در روزهای آتی پیشبینیهای
بانکمرکزی از تورم یکس��ال آتی و «تورم
ه��دف» اعالم خواهد ش��د .محاس��بات و

بانکمرکزی
گامهای موثری
از جمله اعطای
تسهیالت به
شرکتهای
پیشران،
بنگاههای
کوچکومتوسط
و شرکتهای
دانشبنیان در
راستای حمایت
از این بخش
برداشته که در
همین راستا نیز
به تأمین سرمایه
بنگاهها و زنجیره
تولید نگاه و
حمایت ویژهای
شده است
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برآورده��ای اداره بررس��یهای اقتصادی بانک
بس��یار کمتر از آن چیزی اس��ت که در فضای
تبلیغاتی مطرح میشود .همانطور که قبال گفتم؛
شرایط دشوار است ،اما روند در حال بهبود بوده
و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.
دکتر همتی تاکیدکرد :در روزهای اول حضورم
در بانکمرک��زی اعالم کردم همه داش��تههای
علم��ی و تجربی خود را ب��رای کنترل اوضاع به
کار خواهم بست .امروز نیز با تجربیاتی به مراتب
ن روز اعالم میکنم که با تالش جدی
بیشتر از آ 
همکارانم در بانکمرکزی ،سیس��تم بانکی و نیز
س��ایر بخشهای مختلف اقتص��ادی ثبات الزم
در بازاره��ا برقرار خواهد ش��د .همراهی مردم و
فعاالن اقتصادی در بخشهای تولید و صادرات
اینبار نیز پشتیبان اصلی تالش خدمتگزارانشان
خواهد بود.

اقدامات احتیاطی مرتبط با روند
سود سپردهها و سود بین بانکی

رئي��سکل بانکمرک��زی همچنین در خصوص
اقدامات احتیاطی مرتبط با روند سود سپردهها
و س��ود بین بانکی يادداشتی نوشت :آنچه امروز
در بازار پول در خصوص روند س��ود سپردهها و
سود بین بانکی مشاهده میشود؛ در کنار برخی
تحوالت اقتصادی عمدت��ا نتیجه تأثیر اقدامات
احتیاطی در کمتر از دو س��ال گذشته است .به
برخی از آن اقدامات اشاره میکنم:
 -1نظارت جدی و مدیریت ش��ده بانکمرکزی
بر بانکها و مؤسسات مالی ناتراز و مشکلدار بر
اساس اختیارات کسب شده از سران قوا.
 -2تجدیدنظ��ر در صالحی��ت فن��ی مدی��ران
بانکهای��ی ک��ه عم�لا ناقض مق��ررات مصوب
بودهاند و تداوم اعمال مقررات.
 -3جلوگیری قاطع از اضافه برداش��ت بانکها و
موسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن
آن به حداقل ممکن.
 -4اق��دام عملی بانکهای وابس��ته به نیروهای
مس��لح و طی تشریفات اداری آن در چند هفته
آینده.
 -5آغ��از به کار عملیات ب��ازار باز و تالش برای
توس��عه آن که در کنار سایر اقدامات به تعدیل
قیمت غیردس��توری و تدریجی نرخ س��ود بین
بانکی ،س��ود بانک��ی و اوراق خزانه کمک کرده
است.
 -6شفافس��ازی تراکنشهای بانک��ی و اعمال
مقررات ش��دید در نقلوانق��ال پول برای مبارزه
با پولشویی.
امید اس��ت با تعمیم اقدامات احتیاطی کالن به
سایر بازارها؛ ش��اهد تقویت هرچه بیشتر ثبات
اقتصاد کالن باشیم.
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دکترهمتی در اجالس وزراي دارایی و رؤسای کل بانکمرکزی
منطقه منا خطاب به رئیس صندوق بینالمللی پول:

اگر بیطرفی صندوق بینالمللی پول لطمه ببیند
ترمیم آن کاری دشوار خواهد بود
اجلاس وزرای دارای�ی و رؤس�ای
کل منطقه من�ا ( )MENAبا رئیس
صندوق بینالمللی پ�ول از طریق
ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ای��ن اجالس دکتر همتی رئیسکل
بانکمرکزی جمهوری اس�لامی ایران
با تش��کر از اقدام صن��دوق برای تامین
مالی کش��ورهای درگیر ویروس کرونا
گف��ت :جمهوریاس�لامیایران یکی از
کشورهایی است که بیشترین آسیب را
در منطقه منا دید .همچنین ایران یکی
از اولین کشورهایی بود که تحت برنامه
 RFIمنابع اضطراری درخواست کرد .ما
ب��ا کارکنان صندوق همکاری کردیم تا
میزان نیاز در تراز پرداختها به خاطر
این واگیری جهانی را ارزیابی کنیم.
دکتر همتی افزود :از دیدگاه ما صندوق
بینالملل��ی پول یک نه��اد بینالمللی
مس��تقل و غیرسیاس��ی اس��ت و م��ا
امیدواریم وضعیت به همین شکل باقی
بمان��د .صندوق بینالمللی پول همانند
یک آتشنشان بینالمللی است و ما همه
در آن مشارکت داریم تا هرگاه خانه ما
آتش گرفت؛ بتوانیم با آن تماس بگیریم
و درخواست کمک کنیم .مردم از ما در
مقابل صندوق و همچنین بانکجهانی
درخواست پاس��خگویی دارند .این امر
میطلبد که صن��دوق بینالمللی پول
در زمان پاس��خگویی به درخواس��تها
بیطرف ،جدی ،چابک و س��ریع عمل
کن��د .ملت ما انتظ��ار دارد که صندوق
بینالمللی پول در کنار آنها باش��د؛ نه
اینکه در پاس��خ به درخواس��تهای ما
وزنی برای محاس��بات سیاس��ی قائل
شود .اگر بیطرفی صندوق بینالمللی
پول لطمه ببیند؛ ترمیم آن کاری بسیار

دشوار خواهد بود.
رئی��سکل بانکمرک��زی همچنی��ن
تاکیدکرد :ما در پرونده خودمان دادهها
و اطالعاتی که درخواس��ت ش��ده بود
را در ش��رایط کامال متف��اوت داخلی و
بینالمللی فراهم کردیم .ما از آقای آزور
و تیمشان به خاطر همکاری نزدیک با
م��ا در طول این دوره دش��وار قدردانی
میکنیم .اینجانب از شما سرکار خانم
مدیرکل درخواست میکنم تا تقاضای
 RFIما بالفاصله در هیاتمدیره مطرح
ش��ود و اجازه دهید هیاتمدیره درباره
آن تصمیمگیری کند .همچنین ما روی
پش��تیبانی اعضای هیاتمدیره به ویژه
کس��انی که نماینده کشورهای منطقه
منا هستند؛ حساب میکنیم.
دکتر همتی تاکیدک��رد :ما بر این باور
هس��تیم که بعد انس��انی ای��ن بحران
باید اصل هدایتکننده ما باش��د .منابع
حاصل از  RFIبرای تامین مالی خرید
دارو و تجهیزاتپزش��کی توسط ایران
که به شدت برای نجات زندگی مردم وجلوگیری از گسترش ویروس کرونا در
منطقه مورد نیاز اس��ت -مورد استفاده
قرار میگیرد .اینس��تکس ()INSTEX
و شتا ( )SHTAابزارهایی در دسترس
هستند که سازوکارهای پایش و ایمنی
در آنها تعبیه شده تا هر گونه نگرانی را
بر طرف سازد.
رئیسکل بانکمرکزی خطاب به رئیس
صن��دوق بینالمللی پ��ول تاکیدکرد:
این یک بحران جهانی اس��ت و نیاز به
همکاری جهانی هیچ��گاه تا این اندازه
ش��دید نبوده اس��ت .هیچ کشوری در
امان نیست؛ مگر اینکه تمام کشورها در
امان باشند.
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دکتر زرندی معاون طرحوبرنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

سیاستهای مالیاتی اصالح شود
شرکتهای بیشتری وارد بورس میشوند
مع�اون طرحوبرنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع
بیماری کرونا گفت :کش�ورهای مختلف متناسب
با ت�وان خود حمایتهای�ی را انج�ام دادند و در
کشور ما هم چند تصمیم گرفته شده که از جمله
آنه�ا ارائه تس�هیالت  ۷۵هزار میلی�ارد تومانی
برای جبران برخی از آس�یبهای ناشی از شیوع
ویروس کروناست.
دکتر س��عید زرندی در ادامه افزود :دولت حمایتهای
مختلفی از جمله حمایتهای مالیاتی ،ارائه تس��هیالت
بیم��ه تامیناجتماعی و امهال بانک��ی را در نظر گرفته
است .تسهیالت از منابع بودجهعمومی نبوده؛ بلکه ۵۰
هزار میلیارد تومان تس��هیالت از منابع داخلی بانکها
تکلیف ش��ده است تا در اختیار واحدهای تولیدی قرار
گیرد و بخشی هم از کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد
بانکمرکزی تامین شده است.
دکتر زرندی گفت ۲۶ :هزار میلیارد تومان از تسهیالت
به س��مت خریدهای اعتباری خانوارها ب��رای افزایش
تقاض��ا هدایت میش��ود و از  ۴۹هزار میلی��ارد تومان
تس��هیالت؛  ۴۴هزار میلیارد تومان برای کسبوکارها
و  ۵ه��زار میلیارد تومان هم ب��رای بنگاههای بزرگتر
اختص��اص داده میش��ود.معاون طرحوبرنام��ه وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت با بیان اینکه ش��رکتهای
بزرگ از ظرفیتهای جدید به ویژه بازار س��رمایه برای
تأمین مالی خود استفاده کنند ،گفت :سال گذشته پنج
شرکت بخش تولید در بورس ۱۱ ،شرکت در فرابورس
و پنج محصول در بورسکاال وارد ش��د که مجموع ۲۱
شرکت و محصول نشان میدهد که هنوز ظرفیت خالی
ی افزود :سوق
زیادی در این میسر وجود دارد.دکتر زرند 
دادن ش��رکتهای تولیدی به استفاده از ابزارهای نوین
مالی یک��ی از مهمترین سیاس��تهای وزارت صنعت،
معدن و تجارت است.وی با یادآوری اینکه در سال ۹۹
س��رمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت حدود ۵۰۰
هزار میلیارد تومان برآورد شده است ،بیانداشت :برای
س��رمایهگذاری ثابت نیز نیاز این بخش نزدیک به ۸۵
هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مع��اون طرحوبرنام��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
اضافهکرد :این حجم منابع مالی در سیستم بانکی قابل
تأمین نیس��ت؛ بر همین اس��اس از شرکتهای بزرگ
خواستهایم تا از ظرفیتهای جدید به ویژه بازار سرمایه
برای تامین مالی خود اقدام کنند.
دکتر زرندی اظهارداشت :سال گذشته دفتری مستقل
ت صنعت با عنوان دفتر سرمایهگذاری
در ساختار وزار 
و تأمین منابع مالی ایجاد ش��د تا شرکتهای تولیدی

را به س��وی استفاده از ابزارهای جدید مالی سوق دهد.
وی خاطرنش��ان کرد :سال گذشته در مجموع بیش از
دو هزار و  ۲۰۰میلی��ارد تومان از ابزارهایی مثل اوراق
بدهی ،لیزینگ ،صکوک و گام در بخش تولید استفاده
شده است که باید تغییر نگاه در این موضوع هم در بین
فعاالن صنعتیومعدنی و هم متولیان این امر انجام شود.
دکتر زرندی گفت :در تالشیم موانعی که در این زمینه
وجود دارد؛ تسهیل ش��ود تا روند استفاده شرکتهای
تولیدی از این ابزارها سرعت بیشتری گیرد.
مع��اون طرحوبرنامه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
گفت :در ص��ورت رفع برخی موان��ع مالیاتی و اصالح
سیاس��تها؛ بنگاههای تولی��دی بیش��تری وارد بازار
سرمایه خواهند شد.دکتر زرندی افزود :از سال گذشته
اقداماتی را برای ترغیب بنگاههای صنعتیومعدنی برای
ورود ب��ه بورس انجام دادهایم .در همین راس��تا برخی
موانع و مش��کالت پی��شرو واحده��ای تولیدی برای
حضور در بازار س��رمایه وجود دارد.معاون طرحوبرنامه
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت توضی��ح داد :یکی از
دغدغهه��ای ش��رکتهای تولی��دی از ورود به بورس؛
بررسی صورتهای مالی سالهای گذشته آنهاست که
این موضوع منجر به تردید یا عدم رغبت بنگاهها برای
ورود به بازار سرمایه میشود.
دکتر زرندی تأکیدکرد :اگر سیاستها و مقررات مالیاتی
کش��ور در این موض��وع همراهی کند و پس از پذیرش
شرکتها در بورس سازمان مالیاتی به صورتهای مالی
س��الهای گذش��ته آنها ورود پیدا نکند؛ ش��رکتهای

بیش��تری عالقهمند به ورود به بورس خواهند بود.وی
همچنین گفت :الزمه حضور شرکتها در بازار سرمایه؛
شفافیت مالی است و این موضوع باید مدنظر بنگاههای
صنعتی باشد.
مع��اون طرحوبرنامه وزارت صمت همچنین تأکیدکرد:
اس��تفاده از ابزاره��ای نوین برای تامی��ن مالی بخش
تولید؛ سیاس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت اس��ت
و الزمه تحق��ق آن تغییر نگاه هم در فعاالن اقتصادی،
صنعتیومعدنی است و هم در متولیان و دستاندرکاران
بازار پول و بازار سرمایه.
وی گفت :در محورهای اصلی برنامههای وزارت صمت
برای سال «جهش تولید» به کارگیری ابزارهای نوین
تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان به سمت
تولی��د را هدفگ��ذاری کردهایم .مع��اون طرحوبرنامه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنین افزود :انتشار
انواع اوراق ،ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی
( ،)peصندوق جسورانه ،تامین مالی جمعی ،لیزینگ
و تامی��ن مالی زنجیره تامین از جمله این ابزارها برای
تامی��ن مالی بخش تولید خواهد ب��ود که امیدواریم با
همکاری بازارهای مالی و مدیران بنگاهها محقق شود.
دکتر زرندی در پایان تصریحکرد :دفتر سرمایهگذاری
و تأمی��ن منابع مال��ی معاونت طرحوبرنامه که س��ال
گذش��ته در س��اختار وزارتخان��ه ایجاد ش��د؛ آمادگی
مش��اوره و هماهنگی برای شرکتهای تولیدی جهت
حض��ور در بازار س��رمایه و اس��تفاده از ابزارهای نوین
تامین مالی را دارد.
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بازوی پژوهشی مجلس با بررسی تجارب سایر کشورها پیشنهاد داد؛

 ۸الگوی حمایت از تولید

صاحبنظ�ران روشهای فعل�ی حمایت از
تولید در قوانین و مقررات را به «پولپاشی»
یا «رانتپاش�ی» تعبیر میکنن�د اما چرا؟
آسیبشناس�یها نش�ان میدهد با وجود
دهها س�ال تجرب�ه حمایته�ای دولتی از
تولی�د و س�رمایهگذاری ،اثربخش�ی این
حمایته�ا تا ح�د مطلوب فاصل�ه زیادی
دارد و بخش�ی از ای�ن حمایتها به هدف
اصابت نمیکند« .بازوی پژوهشی مجلس»
با ارائه هشت الگوی حمایتی ،ایجاد جهش
تولید در کش�ور ب�دون رف�ع چالشهای
مرب�وط ب�ه محیط کس�بوکار و همچنین
کاهش انگیزه در فعالیتهای س�وداگرانه
رقیب تولید از طریق «اتخاذ سیاستهای
مالیات�ی مناس�ب» و «تعیی�ن و معرف�ی
اولویته�ای توس�عه صنعت�ی» را ممکن
نمیداند .همچنی�ن دادههای این پژوهش
حاکی اس�ت ،حمایتهای تعرفهای ،بانکی
و یارانهای ،بدون تامین این الزامات ،اثری
جز توزی�ع رانتهای غی�ر اثربخش ندارد
و اه�داف جهش تولی�د را محقق نخواهد
ساخت.
حمایت از تولید و سرمایهگذاری همواره یکی از
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سیاستهای اعالم شده  ۴۰سال اخیر در کشور
بوده و صدها حکم و مقرره قانونی ،صرفا با هدف
حمای��ت از تولید در ایران به تصویب رس��یده
اس��ت .پرداخت انواع تس��هیالت ریالی و ارزی،
اعط��ای انواع یارانه ،ارائه زمی��ن و انرژی ارزان،
خریده��ای اجباری بخش خصوص��ی و دولتی
از تولی��دات داخلی و وض��ع تعرفههای وارداتی
از آن جملهان��د .اگر نتیج��ه حمایت از تولید را
رش��د اقتصادی بدانیم ،آمار صندوق بینالمللی
پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد در حال
حاض��ر تولید ناخال��ص داخلی ای��ران بهعنوان
س��ومین اقتصاد منطق��ه با کش��ور دوم یعنی
عربس��تان سعودی بیش از  ۱ /۸برابر و با کشور
اول یعنی ترکیه ،بیش از  ۲ /۴برابر فاصله دارد.
با وجود رشد کم و منفی ،برخی از حمایتهای
دولتی از تولید ،واجد دس��تاوردهای بزرگی هم
بوده اس��ت ،نظیر ساخت زیرساختهای نسبتا
مناس��ب حملونقل زمینی ،هوای��ی ،راهآهن،
ب��رق و مخاب��رات .همچنی��ن بخش��ی از این
حمایتها ساخت واحدهای تولید بزرگی برای
تامین فوالد ،س��یمان و محصوالت پتروشیمی
بوده اس��ت .اما ب��ا وجود همه ای��ن حمایتها

و تس��هیالت ،ط��ی دههه��ای اخی��ر ،س��هم
سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم
شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت الزام
برای تحقق نرخهای رشد باال (هدف برنامههای
توس��عه) را نداش��ته اس��ت .بهنظر میرسد در
حمای��ت از تولید و ایجاد جهش در آن ،نقایص
سیاستی وجود دارد که موجب میشود نه رشد
اقتصادی و نه اشتغال باال ،محقق نشوند .در این
بین بس��یاری از محص��والت صنعتی و تولیدی
ایران ،امکان رقاب��ت در بازارهای جهانی ندارند
و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایتهای
متنوع و طوالنی ،ش��دیدا گالیه دارند .اما دلیل
آن چیست؟
گزارش حاضر جمعبن��دی بیش از  ۲۰گزارش
پژوهشی تهیه ش��ده توسط مرکز پژوهشهای
مجلس در پاسخ به این سوال است که دولت و
مجلس چگونه میتوانند به تولید کمک کنند؟
تجارب حمایت از تولید
واقعیتهای قابلمشاهده از تولید و سرمایهگذاری
در ایران :با وجود حجم قابلتوجه احکام قانونی
مصوب در  ۱۰س��ال اخیر برای حمایت از تولید
و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت از تولید،
اما فعاالن تولید و سرمایهگذاری در ایران معموال
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از ش��رایط تولید و کسبوکار احساس نارضایتی
میکنن��د ۴۰ .گ��زارش فصل��ی پای��ش محیط
کس��بوکار س��الهای اخیر نیز نشان میدهند
تشکلها و فعاالن اقتصادی سراسر کشور در همه
این فصول ارزیابی نامطلوبی از محیط کسبوکار
در ایران داش��تهاند .در ارزیابیهای بینالمللی از
سهولت کس��بوکار هم ،رقابتپذیری و حقوق
مالکیت نه فقط در ایران جایگاه نامطلوبی دارد،
بلکه تالشهای دولت برای بهبود این جایگاه نیز
عمدتا موثر نبوده و عمده ارتقای رتبهها متاثر از
تغییر در تعاریف شاخصها و روشهای محاسبه
بوده است.
عالوه بر ارزیابیهای کم��ی داخلی و خارجی،
گزارشهای مستند از نظر فعاالن اقتصادی در
ایران نیز نش��ان میدهد از منظر آنها ،قوانین و
مقررات ناظر به تولید و سرمایهگذاری در ایران
هم بیثبات هس��تند هم غیرقابل پیشبینی و
هم با ضمانت اج��رای اندک؛ بهطوریکه برای
ش��هروندان و فع��االن اقتصادی ،امکان ش��انه
خال��ی کردن از اجرای تعه��دات خود ،چندان
دش��وار و پرهزینه نیس��ت .ب��ه تعبیر حقوقی،
ضعف حاکمیت قانون احساس میشود .عالوه
بر ای��ن ،حمایتهای مالی ،مالیات��ی ،بانکی و
تعرفهای نس��بتا زیاد و پراکن��دهای وجود دارد
اما ای��ن حمایتها در فقدان راهبرد حمایت از
تولید و بدون س��ازوکار اصابت ،بدون نظارت و
حتی ب��دون ارزیابی تاثیر و در برخی مواقع در
تناقض با سایر سیاستها و تصمیمات صورت
میگیرن��د و از اثربخش��ی آنها نی��ز اطالعات
روشنی در دست نیست.
ش��واهدی نیز وجود دارند که ای��ن حمایتها
گاهی در جهت معکوس عمل میکنند و رش��د
تولید را کند میکنند نظیر استفاده بیش ازحد
کود شیمیایی ارزان نگه داشته شده در مزارع و
نیز مانند واردات برخی نهادههای ارزان تولیدی
با نرخ ارز ترجیحی (به تعبیر مش��هور از س��ال
 ۱۳۹۷با دالر  ۴۲۰۰تومانی و در س��ال ۱۳۹۱
ب��ا دالر  ۱۲۲۶تومانی) و غیراقتصادی ش��دن
خط��وط تولید بهدلیل س��ود کالن فروش مواد
اولی��ه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها
به کشورهای همسایه.
برای کارآفرینی به معنی تاسیس نوآورانه بنگاه
و رشد س��ریع و خالقانه آن ،مصادیق چندانی
در ایران یافت نمیش��ود و کمت��ر کارآفرین یا
تولیدکننده ایرانی را میتوان یافت که از مقیاس
کوچک شروع کرده و به تدریج به حد دستیابی
به فناوری و صادرات بزرگ رسیده باشد و کمتر
برن��د ایرانی را میت��وان در بازارهای جهانی یا
حتی فروشگاههای کشورهای منطقه پیدا کرد.
متاسفانه غالبا از منظر بس��یاری از مردم ،برند

«س��اخت ایران» ج��زو برنده��ای نامرغوب در
جهان شناخته میشود.
در ایران مشاهده میشود (به جز برخی حوزهها
نظیر صنایع غذایی و محصوالت نانو و )...اغلب
محصوالت ایرانی از نظر کیفیت و قیمت ،توان
رقابت با محصوالت مش��ابه اروپایی و آس��یای
شرقی را ندارند.
کمتر دیده میشود یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی،
واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد
نیاز خود را به نهاد پژوهشی سفارش دهد .بسیاری
از واحدهای تولیدی ،راه دس��تیابی به فناوری را
خرید لیس��انس و انتقال فن��اوری میدانند و به
مونتاژ کاالهای خارجی با فناوریهای رو به کهنه
شدن ،تحت لیسانس شرکتهای خارجی عادت
دارند .در نتیجه محص��والت اکثر تولیدکنندگان
مونتاژکار ایرانی ،از نظر فناوری ،حداقل یک گام
از ش��رکتهای صاحب فناوری در ب��ازار ایران و
جهان عقبتر هستند.
ب��ه لح��اظ فرهنگ��ی و اجتماعی در ای��ران ،از
س��الهای دور و از دید برخی افراد ،کار کردن،
ضد ارزش تلقی شده و گاهی از زیر کار در رفتن،
زرنگی و تیزهوش��ی تلقی میش��ود .همچنین
مشاهده میشود بسیاری از مردم هنگام خرید
در ب��ازار ،با وج��ود تالشه��ای حکومت برای
فرهنگس��ازی ،کاالی خارجی را صرفا بهدلیل
خارجی بودن به کاالی ایرانی ترجیح میدهند.
تغییر نامگذاری نشانهای تجاری و بستهبندی
آنها با نامهای خارجی در سالهای اخیر بهجای
استفاده از نامهای ایرانی و نیز عرضه بسیاری از
محصوالت پوش��اک باکیفیت تولید ایران با نام
خارجی ،شاهدی بر این موضوع است.
تجربه حمایت از تولید در کش��ورهای منتخب
موفق در رش��د اقتصادی :مرور تجربه حمایت
از تولید و سرمایهگذاری در کشورهای منتخب
موفق در رشد اقتصادی شامل ژاپن،کرهجنوبی،
چی��ن ،ترکیه ،آلم��ان ،آمریکا و برزیل نش��ان
میدهد در فرآیند صنعتی شدن و شکلگیری
زیرس��اختهای تولی��دی و تول��د بنگاهه��ای
بزرگ ،تقریبا در همه کش��ورها ،دولتها نقش
برجس��تهای داش��تهاند و در هیچی��ک از ای��ن
کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده
نشده است.
همچنین در اغلب این کش��ورها ،حمایتهای
مال��ی ،اعتب��اری ،تعرفهای دول��ت از تولید ،به
همراه سازوکارهایی بهمنظور تضمین بیشترین
تاثیر در رش��د اقتصادی ،طراحی ش��ده است.
م��واردی نظیر س��ازوکار اصابت ،پاس��خگویی،
هدفمند و مقید ب��ودن و زمانبندی حمایتها
در اکثر موارد لحاظ شده است.
از س��وی دیگر تقریبا همه این کشورها راهبرد

توسعه صنعتی مشخص و اعالم شده داشتهاند
و ب��ه آن مقی��د بودهاند .همچنی��ن فرهنگ و
بس��تر فرهنگی برای تولید و سرمایهگذاری در
این کش��ورها وجود داشته یا تقویت و حراست
ش��ده اس��ت؛ نظی��ر فرهن��گ کار ،پسانداز و
مصرف .زمینههای ویژهخ��واری (رانتجویی)،
راحتطلبی و درآمدهایی از مس��یرهای خارج
از کار و ابت��کار هم حداق��ل در دهههای اخیر،
با بازارهای مالیاتی کنترل و مدیریت میش��ود.
سازوکار تامین مالی از نوع هدایت اعتبار (ایجاد
نظام انگیزش��ی بانکها برای پرداخت اعتبار و
تس��هیالت به پروژهه��ا یا واحده��ای تولیدی
پیش��ران رش��د) هم در اکثر این کش��ورها به
اقتضای شرایط داخلی و با حدود مشخص وجود
داشته است .عالوهبر این مسائل ،رشد اقتصادی
و زیرساختهای تولید و سرمایهگذاری در این
کش��ورها عموما از زمانی آغاز شده که نهادهای
اجرایی حکومت ،امنیت سرمایهگذاری را برقرار
و حقوق مالکیت را تضمین کردهاند .از س��وی
ت این کش��ورها رانت مولد (ارزشافزا
دیگر دول 
و ش��تابدهنده رش��د بلندمدت) را از رانت بد
متمایز کرده و رانتهای بد را حذف و رانتهای
مولد را در راس��تای «راهبرد توس��عه صنعتی»
هدفمند و عملیاتی کرده اس��ت .در عین حال
سیاستهای مالی و مالیاتی نیز پشتیبان راهبرد
توسعه صنعتی بوده و با آن تنظیم شده است.
آسیبشناس��ی قوانی��ن و رویکردها در حمایت از
س��رمایهگذاری و تولی��د :بیش��ترین حمایتهای
قانونی از تولید در قوانین برنامه پنجس��اله توسعه
و نی��ز قوانین بودجه س��االنه ،تدوی��ن و تصویب
میش��ود .تحلیل محتوای اح��کام  ۶قانون برنامه
پنجس��اله (از  ۱۳۶۸ت��ا  )۱۴۰۱درباره حمایت از
تولید و س��رمایهگذاری ،میتوان��د رویکرد و نگاه
قانونگ��ذاران ایرانی بعد از انق�لاب به حمایت از
تولید و س��رمایهگذاری را نش��ان دهد .ارزیابیها
نش��ان میدهد از س��ال  ۱۳۶۸تاکن��ون  ۲۰نوع
حمای��ت از واحده��ای تولی��دی در ای��ن قوانین
تصویب ش��ده که عبارتن��د از حمایتهای ارزی،
بیم��های ،تامی��ن مال��ی ،ترجیحی ،تش��کیالتی،
تضمین خری��د محصوالت ،تعرفهای ،دسترس��ی
به بازار ،دیپلماتیک ،رس��انهای ـ تبلیغاتی ،رقابت
و تس��هیل ورود ،زیرس��اختی ،فنی و آموزش��ی،
قضای��ی ،کلی ،مالکیت معنوی ،مالیاتی ،مقرراتی،
منطق��های و یارانه نهادهها .ضم��ن اینکه تعداد و
س��هم احکام قانونی مربوط به حمایت از تولید از
برنامه اول توس��عه تا برنامه ششم توسعه بهتدریج
اضافه ش��ده است.این حمایتها همه از یک نکته
مش��ترک برخوردارند؛ مس��تقیم یا غیرمس��تقیم
ح��اوی رانت هس��تند .به عب��ارت دیگ��ر ،تعداد
داوطلبان دریافت آنها ،معموال از تعداد و ظرفیت
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عرضه این حمایتها بیشتر است؛ اما برای انتخاب
مس��تحقترین داوطلبها ،از میان انبوه داوطلبان
صف کشیده برای دریافت این حمایتهای رانتی،
معموال شاخص یا شروط شفاف و متمایزکنندهای
ذکر نمیشود .در نتیجه کسی که به منبع رانت یا
مسوول توزیعکننده حمایت ،دسترسی نزدیکتر
داشته باشد و بتواند نظر او را جلب کند ،معموال در
دریافت حمایتها از س��ایر داوطلبان جلو میافتد
که این مس��اله ،رانت و حمای��ت تخصیصی را به
فساد آلوده میکند.
بررس��ی حمایتهای موجود از تولید در قوانین،
دو س��وال ایج��اد میکند .نخس��ت اینکه معیار
و نح��وه انتخ��اب داوطلبان مس��تحق دریافت
حمایته��ای رانتی محدود ،چگونه باید باش��د؟
به بیان دیگر ،حکوم��ت ،منابع رانتی محدود را
چگونه میان درخواس��تهای نامحدود تقس��یم
کند؟ و چگونه تش��خیص دهد ک��دام داوطلب
دریافت این تس��هیالت ،کارآفرین واقعی است و
این منابع را صرف تولید میکند؟ دومین سوال
این اس��ت که ب��ر فرض اینک��ه بتوانیم صداقت
داوطل��ب دریافت این تس��هیالت رانت��ی را که
مدعی استفاده از این حمایتها در تولید هستند،
درست تشخیص دهیم ،از کجا معلوم این مدعی
صادق ،بهترین کارآفرین برای هزینه بهینه این
تس��هیالت در جهت اهداف رشد و اشتغالزایی
باش��د؟ و ازکجا معلوم گیرنده صادق تسهیالت،
بهدلیل بیمباالتی ،مناب��ع رانتی را هدر ندهد؟
تجربه نش��ان داده مسووالن اجرایی برای توزیع
تس��هیالت و رانتهای حمایتی میان داوطلبان
دریافت این حمایتها ،نتوانستهاند بهطور دقیق
به دو س��وال فوق پاس��خ دهند .در فقدان معیار
روشن برای انتخاب مستحقترین و شایستهترین
ش��خص یا پروژه داوطلب دریافت این کمکها،
مسووالن اجرایی یا براساس ادراک شخصی این
تسهیالت رانتی را توزیع میکنند یا با روشهای
نهچن��دان دقیق .عالوه بر ای��ن ،توزیعکنندگان
ای��ن کمکهای رانتی ،ممکن اس��ت در معرض
انحرافات مالی یا س��فارش برای پارتیبازی قرار
گیرند .درخصوص تامین مالی بنگاهها که بخش
زی��ادی از اح��کام قانونی را به خ��ود اختصاص
داده و البته کم��اکان بهعنوان یکی از مهمترین
چالشهای بخش تولید نیز محس��وب میشود،
میتوان بیان کرد ک��ه قوانین مربوط به کمیت
و کیفی��ت تخصیص منابع بانک��ی به بخشها و
بنگاههای اقتصادی ایرادهای فراوانی داشته است.
این قوانین برآمده از یک رویه و الگوی مناس��ب
جهت قاعدهمند کردن تخصیص اعتبارات بانکی
بین بنگاهها و بخشهای اقتصادی نبوده و عموما
مش��تمل بر تکالی��ف پراکنده و غیرمنس��جم و
فاقد هدف ،بس��تر اجرا و سازوکارهای نظارتی و
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انگیزشی الزم بوده است .بهطورکلی در دهههای
اخیر ،مجل��س و دولت برای حمای��ت از تولید،
عمدت��ا بر توزی��ع کمکهای رانت��ی از مدعیان
سرمایهگذاری و تولید و متقاضی حمایت دولتی
متمرک��ز بوده اس��ت .این توزی��ع رانت ،معموال
بدون معیار مشخصی برای انتخاب مستحقترین
کسب وکارهای داوطلب دریافت این کمکهای
رانتی ،عواقبی پدید آورده است.

بینشهای نادرست حمایتی

مطالعات در س��الهای اخیر نشان میدهد موانع
س��رمایهگذاری و تولی��د در ای��ران را میتوان به
 ۶محور دس��تهبندی کرد .فقدان راهبرد توس��عه
صنعتی و جهتگیری در حمایتها ،ایجاد انحصار
و محدودی��ت صدور مج��وز به کس��بوکارهای
جدی��د ،وجود مس��یرهای فعالی��ت نامولد رقیب
تولی��د ،امنی��ت س��رمایهگذاری ان��دک ،فقدان
یادگیری و تس��لط بر فناوری و محیط کسبوکار
نامطلوب و اقتصاد غیررسمی محورهایی هستند
که میتوان بهعنوان موانع سرمایهگذاری و تولید
به آنها اشاره کرد .اما در این میان برخی انگارهها
و بینشهای نادرس��ت در حمای��ت از تولید برای
این بخش استراتژیک دردسرساز بوده است که به
نظر میرسد برای جهش تولید در ایران باید این
ذهنیتها و رویکردها را متحول کرد .نمونهای از
این اندیشههای غلط شامل «راه حمایت از تولید،
تخصی��ص بودج��ه و تزری��ق پول و ران��ت میان
مدعیان کارآفرینی اس��ت»« ،بنگاههای تولیدی
باید در س��ایز بزرگ متولد شوند»« ،مشکل اصل
تولید در ایران ،کمب��ود زیربناها (جاده ،نیروگاه،
س��د ،فرودگاه ،بندر و )...اس��ت»« ،هر ش��هروند
برای شروع هر کس��بوکاری باید از دولت مجوز
بگی��رد»« ،با وجود تعداد کافی واحد تولیدی ،آن
فعالیت اش��باع ش��ده و نباید به داوطلبان جدید،
مجوز فعالیت داد»« ،مبارزه با فس��اد ،باعث فرار
سرمایهها میشود»« ،راه حمایت از تولید ،تصویب
قوانی��ن و مقررات جدید اس��ت»« ،بهبود محیط
کس��بوکار یعنی کاهش رتبه ای��ران در گزارش
انجام کسبوکار بانک جهانی»« ،با خرید فناوری،
میت��وان صاح��ب فناوری ش��د»« ،عل��ت اصلی
افزایش قیمتها ،ضع��ف نظارت بر قیمتگذاری
و نبود تعزیرات اس��ت»« ،بهمنظور توسعه روابط
اقتصادی خارجی -که الزمه جهش تولید است-
تغییر بنیادی در مناسبات سیاسی با غرب بهویژه
آمریکا ضروری اس��ت» و «دستفروش��ی ،شغلی
کاذب ،ضدتولی��دی و ضدفرهنگی اس��ت و باید
جلوی آن را گرفت» هستند.

راهبردهای حمایت از تولید

براساس مطالعات موجود ،برآیند آسیبشناسی

حمایتهای صورت گرفت��ه از تولید در ایران،
تجربی��ات خارج��ی ،نیازه��ا و ضرورته��ای
س��هولت تولید در ای��ران ،راهبردهای حمایت
از تولی��د در ایران را بهعن��وان چارچوبی برای
ایجاد جهش تولید در کشور میتوان در هشت
سرفصل اصلی ارائه کرد .تدوین راهبرد توسعه
صنعت��ی و انتخاب پیش��رانها :ایران در تولید
برخی کاالها و خدمات ،ظرفیت یا مزیت نسبی
یا راهبردی دارد.
برخ��ی فعالیته��ای صنعتی هم ب��ه دالیل و
رویکرده��ای گوناگ��ون برای کش��ور ضروری
تشخیص داده میش��ود (مانند امنیت غذایی،
دستیابی به فناوریهای پیشتاز یا آینده ،اشتغال
دانشآموختگان دانش��گاهی یا ماندن جمعیت
در نزدیکی مرزهای کش��ور) .ب��رای تحقق این
ضرورتها و اس��تفاده از مزیتهای کشور ،الزم
است راهبرد توسعه صنعتی (یا تولید) در ایران
تدوین و ابالغ ش��ود .به ای��ن ترتیب ،در برخی
صنایع که کش��ور در آنها مزی��ت کمتری دارد
کاهش ان��واع حمایتها ،بنگاهه��ای کوچک و
فاقد توجیه ،حذف ش��وند و در حوزههای واجد
مزیت یا واج��د ضرورت ،حمایته��ای موثر و
زماندار وضع ش��ود .طبع��ا حمایتهای مالی
و تس��هیالت ارزانقیمت دولتی فقط براس��اس
راهبرد توس��عه صنعتی و بهصورت «رانتهای
مولد و ارزشافزا» به ش��کلی شفاف و روشن و
با ضریب اصابت حداکثری توزیع ش��ود .تجربه
کش��ورهای موفق تازه صنعتی شده جهان هم
نش��ان میدهد یکی از اصلیترین اقدامات این
کشورها ،اتخاذ راهبرد توسعه صنعتی است .این
در حالی اس��ت که کشور ما همچنان از فقدان
استراتژی توسعه صنعتی رنج میبرد.
شفافیت ،رقابت و تس��هیل ورود به کسبوکارها
و اداره بنگاهها :در هر جامعهای ،برخی انس��انها
دارای ش��م کارآفرینی (توان تشخیص فرصتها،
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تحم��ل خطر ورود ب��ه کس��بوکارهای جدید و
س��رمایهگذاری و تاسیس واحد تولیدی) باالتری
نس��بت به بقیه هستند .اگر فضای سرمایهگذاری
و محیط کسبوکار مناس��ب باشد ،ظرفیتهای
کارآفرین��ی ای��ن افراد از حالت بالق��وه به بالفعل
تبدیل میشوند و به نسبت شم اقتصادی و روحیه
کارآفرینی خود ،به ایجاد یا توسعه کسبوکار اقدام
میکنند .به عبارت دیگر ،در فضای سرمایهگذاری
و محیط کس��بوکار مطل��وب ،بنگاهها به راحتی
متولد و اداره میشوند و رشد میکنند .امری که
در کشور ما با دش��واریهای زیادی همراه است.
مصادی��ق بهبود محی��ط کس��بوکار عبارتند از:
ش��فافیت اطالعات مورد نیاز واحدهای تولیدی،
س��هولت دریاف��ت مجوزهای کس��بوکار ،ثبات
مق��ررات و رویهه��ای اجرای��ی ،تضمی��ن حقوق
مالکیت با نیروی انتظامی و دادس��راهای مجهز و
کارآمد و بهطور خالص��ه ،تولید خدمات عمومی
ب��رای فعالیته��ای اقتصادی ک��ه منفعت آن به
همه میرس��د و زمینه را برای ظه��ور و فعالیت
کارآفرینان مهیا میکند.
کاه��ش هزینه فرصت تولی��د از طریق هزینهدار
ک��ردن فعالیتهای نامولد رقی��ب تولید :افزایش
هزینه فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه همانند
س��رمایهگذاری در ارز ،سکه ،امالک و ...از طریق
تعری��ف پایهه��ای مالیاتی جدی��د ،بهنحوی که
بهطور موثر مزیت خود را از دس��ت بدهند ،یکی
از راهبرده��ای مهم این حوزه اس��ت که موجب
میش��ود بهطور طبیع��ی منابع و س��رمایههای
موجود به سمت سرمایهگذاریهای مولد سرازیر
ش��ود .تا زمانی که عایدی س��وداگریهای نامولد
بیش��تر از عایدی تولید باش��د ،حمایت از تولید،
بینتیجه است .درواقع برای موثر شدن حمایت از
تولید ،باید با وضع و اجرای قوانین و مقررات ،نظام
اقتصادی را طوری طراحی کرد که سوداگریهای
نامولد ،مقرون به صرفه نباش��د .اب��زار الزم برای

طراح��ی چنین س��ازوکاری ،تصوی��ب و اجرای
مالیات بر عایدی س��رمایه و مالی��ات بر مجموع
درآمد است.
تامین امنیت سرمایهگذاری و کاهش هزینههای
مبادله :قوانی��ن ،سیاس��تها و رویههای اجرایی
کش��ور باید بهگون��های اصالح ش��وند که هزینه
مبادل��ه برای فعاالن اقتص��ادی به حداقل ممکن
برس��ند .مش��هورترین و کمهزینهترین راه برای
کاه��ش هزین��ه مبادل��ه ،ش��فافیت اطالع��ات،
خوشهس��ازی ،امکان بهرهب��رداری از بازدهی به
مقیاس و همسوس��ازی بازاریابی و صادرات است.
از س��وی دیگر ،ت��ا وقتی امنیت س��رمایهگذاری
در کش��ور پایین باش��د و فعاالن اقتصادی نگران
ایف��ا نش��دن تعه��دات مال��ی و کاری طرفهای
قراردادهایش��ان باش��ند و در ص��ورت مواجهه با
کالهبرداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق
مالکیت ،از کارآمدی و اثربخشی نیروی انتظامی
و دادگاهه��ای کش��ور اطمینان الزم را نداش��ته
باش��ند ،طبعا نمیتوان انتظار داش��ت حمایت از
تولید و سرمایهگذاری به نتایج چشمگیری برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس سالهاس��ت به دولت
و مجل��س توصی��ه میکند در هن��گام تخصیص
بودجههای ساالنه ،تامین امنیت نسبت به تامین
زیرس��اختها در اولویت قرار گی��رد؛ چراکه اگر
امنیت سرمایهگذاری برقرار شود و کارآفرینان به
کارآمدی سازوکار تامین امنیت اقتصادی دلگرم
باش��ند ،توسعه کس��بوکارها و نیز زیرساختها،
از نتای��ج آن خواه��د بود .برای حمای��ت موثر از
تولید ،بهتر است حکومت بهجای انواع هزینههای
غیرضروری و حمایته��ای غیرهدفمند از تعداد
مح��دودی مدع��ی کارآفرینی ،نی��روی انتظامی
و دادگاهه��ا را تجهی��ز و تقویت کن��د تا امنیت
اقتصادی تقویت و منفعت آن به همه کارآفرینان
بالقوه و بالفعل برس��د .بدون تامی��ن امنیت ،هر
حمایت دیگری از تولید و سرمایهگذاری بیفایده
و هدر دادن منابع است.
توس��عه و ارتقای تامی��ن مالی تولی��د :برخی از
اقدامهای��ی که برای بهب��ود وضعیت تامین مالی
تولی��د باید صورت گی��رد ،بی��رون از نظام مالی
اس��ت از جمله بهبود محیط کسبوکار یا اصالح
س��یگنالدهی غلط نظ��ام مالیاتی .اما بس��یاری
از اصالح��ات ناظر به درون نظام مالی اس��ت ،از
جمله :اصالح و بازس��ازی س��رمایه شبکه بانکی
(رفع نات��رازی موج��ود در داراییها و بدهیهای
شبکه بانکی) و تعیین تکلیف بانکها و موسسات
اعتباری ناسالم ،نظارت بر اعطای تسهیالت بهویژه
تس��هیالت کالن و تسهیالت اعطایی به اشخاص
مرتبط ،بهب��ود نظام اعتبارس��نجی و رتبهبندی
و اس��تفاده از آن در نظ��ام مال��ی ب��رای اعطای
تس��هیالت و قب��ول تعهدات و ضمان��ت ،اصالح

نظام وثیقهگیری و توسعه وثایق مورد تایید نظام
مالی ،ایجاد ساختار انگیزشی برای بانکها جهت
تامین مالی بخشهای اولویتدار و ایجاد ساختار
انگیزشی برای حضور شرکتها در بازار سرمایه.
ثب��ات و پیشبینیپذی��ری ب��ازار ارز و حف��ظ
رقابتپذی��ری تولی��د داخل :الزم اس��ت تمرکز
سیاستگذاران اقتصادی بر ثبات نرح ارز حقیقی
باشد نه نرخ ارز اسمی .اگرچه افزایش نرخ ارز در
س��ال  ۱۳۹۷کس��بوکارهایی را که در سالهای
قبل به ن��رخ ارز ارزانتر عادت ک��رده بودند و به
واردات وابس��ته ش��ده بودند را تحت فش��ار قرار
داد ،ول��ی بهعلت افزای��ش رقابتپذیری تولیدات
داخلی ،منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل و
کسبوکارهای صادراتمحور شد .در صورتی که
سیاستگذار اقتصادی مانند دورههای قبل مجددا
ثبات نرخ ارز اسمی را هدفگذاری کند ،این بخش
از تولید کش��ور با از دست دادن رقابتپذیری در
س��ال آینده ،مجددا تضعیف خواهد شد .موضوع
مهم دیگر در سال  ،۱۳۹۹محدودیت منابع ارزی
کش��ور بهدلیل استمرار تحریمهای نفتی ،کاهش
قیم��ت و نیز تش��دید تحریم ص��ادرات غیرنفتی
اس��ت .این واقعی��ت ،ضرورت تخصی��ص بهینه
منابع ارزی محدود را در جهت تقویت بنیانهای
تولیدی کشور بیش از پیش نشان میدهد.
دستیابی به فناوریهای برتر و تجاریسازی آنها:
برای تحقق این ه��دف ،اوال دولت باید واحدهای
صنعتی را به تولید تحت لیسانس تشویق نکند و
مثال شرط داشتن لیس��انس خارجی برای خرید
محصول از مناقصههای دولتی حذف ش��ود؛ ثانیا
هرگونه هزینه از بودجههای دولتی برای تحقیقات
و رسالههای دانشگاهی حتما به سفارش واحدهای
تولیدی برای دستیابی به فناوریهای کاربردی یا
جدید باشد.
رس��می ش��دن کس��بوکارها و کاه��ش بخش
غیررسمی در اقتصاد :فعاالن اقتصادی در صورت
فعالی��ت زیرزمین��ی ،امکان دریافت تس��هیالت،
شرکت در نمایشگاهها ،انعقاد قراردادهای رسمی،
جلب شریک یا سرمایهگذار و ...را نخواهند داشت.
بنابراین ضرورت دارد برای س��هولت اداره و رشد
واحدهای تولیدی ،همه سیاس��تها و رویکردها
بهگون��های اصالح و تدوین ش��وند ت��ا بنگاههای
زیرزمین��ی را به خ��روج از اقتصاد غیررس��می و
فعالیت در محیط رس��می س��وق دهند .بهعنوان
مث��ال ،افزایش پایهه��ای مالیاتی با هدف کاهش
س��ود س��فتهبازی و س��وداگری در بخشه��ای
غیررسمی به همراه کاهش نرخ مالیات بر عملکرد
بنگاهها و شرکتهای رسمی ،تسهیل در مقررات
پرداخت بیمههای تامین اجتماعی و ...میتواند در
افزایش انگیزه برای رس��می شدن کسب وکارها
موثر باشد.
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دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی بانکمرکزی اعالم شد؛

ضرباالجل  ۶۳روزه
برای رفع تعهد ارزی

دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان از سوی بانکمرکزی اعالم
شد .بر اساس ضرباالجل اعالمی از سوی
سیاس�تگذار پول�ی؛ فع�االن صادراتی تا
پایان تیرماه سال  ۹۹فرصت دارند نسبت
به ایفاء تعه�دات ارزی خود که مربوط به
سال  ۹۸میشود ،اقدام کنند؛ در غیر این
صورت مشمول محدودیتهایی میشوند
که در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل
از ص�ادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین
شده است.
در بخش��نامه فروردی��ن  ۹۷در خصوص رفع
تعه��د ارزی سیاس��تهای تنبیه��ی نیز برای
صادرکنندگان��ی که نس��بت به بازگش��ت ارز
صادراتی به کشور اقدام نکردهاند؛ در نظر گرفته
شده بود .حال در بخشنامه جدید بانکمرکزی
از محدودیتهای مندرج در بس��ته سیاس��تی
26
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بازگشت ارز حاصل از صادرات صحبت به میان
آمده که همان سیاستهای تنبیهی بخشنامه
فروردین  ۹۷است.
بر اساس این بخشنامه تعلیق کارت بازرگانی،
ع��دم امکان واردات ،ع��دم اجازه ترخیص کاال
از گمرکات ،عدم اعم��ال معافیتهای مالیاتی
صادرات ،بس��تن مسیرهای تس��هیالت ،عدم
اس��ترداد مالی��ات ارزشافزوده ،ع��دم اعطای
مش��وقهای صادرات��ی و در نهای��ت معرف��ی
صادرکنن��دگان متخل��ف ب��ه قوهقضائی��ه از
مهمترین سیاستهای تنبیهی برای عدم رفع
تعهد ارزی صادرکنندگان است.
البته محم��د الهوت��ی رئیس کنفدراس��یون
ص��ادرات عن��وان میکند که این سیاس��تها
تا ام��روز ب��رای صادرکنندگانی اعمال ش��ده
ک��ه حتی ی��ک دالر هم ارز صادرات��ی خود را
به کش��ور ب��از نگرداندهاند .به گفت��ه وی رفع

تعه��د ارزی صادرکنندگان باید به صورت صد
درصد صورت گی��رد ،اما چنانچه  ۷۰درصد از
ارز صادراتی نیز بازگردانده ش��ود؛ میتوانند از
معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند.
در بخش��نامه مزب��ور صرف��ا بر س��قف زمانی
ب��رای رفع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان تاکید
ش��ده اس��ت ،اما در خصوص میزان درصدی
که صادرکنن��دگان باید ارز خود را به کش��ور
بازگردانند؛ نکتهای مطرح نش��ده است .پیش
از ای��ن فعاالن صادراتی بر ای��ن موضوع اصرار
داشتند که به دلیل هزینههای جانبی میتوانند
حداکث��ر  ۸۰درصد از ارز حاص��ل از صادرات
خ��ود را به چرخ��ه اقتص��ادی بازگردانند .در
واقع درخواس��ت بخش خصوص��ی این بود که
بازگشت  ۸۰درصدی ارز مالک رفع تعهد ارزی
قرار گیرد؛ این در حالی است که بانکمرکزی
ب��ر این اعتقاد بود که صادرکنندگان باید ۱۰۰

Jahane Madan

درص��د ارز حاصل از ص��ادرات خود را به
چرخه اقتصاد کش��ور بازگردانن��د تا رفع
تعهد ارزی برای آنها منظور شود.
اکنون در بخش��نامه جدید بندی در مورد
میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود
ندارد و تنها سقف زمانی برای بازگرداندن
ارز تعیین شده است؛ بهطوری که تا پایان
تیرماه امس��ال  ۶۳روز ب��ه صادرکنندگان
مهل��ت داده ش��ده اس��ت ت��ا رف��ع تعهد
ارزی خ��ود را انجام دهن��د .در صورتی که
صادرکنن��دگان در این ب��ازه زمانی تعهد
قانونی خ��ود را انج��ام ندهند؛ مش��مول
محدودیتهایی خواهند شد که قانونگذار
در بسته سیاس��تی بازگشت ارز حاصل از
صادرات معین کرده است.
این بخشنامه در حالی از طرف سیاستگذار
پولی منتش��ر شده اس��ت که جدیدترین
نشس��ت کمیس��یون تس��هیل تج��ارت و
توس��عه صادرات اتاق بازرگانی تهران هم
به فرصتی ب��رای طرح دغدغههای تجاری
این روزها از جمله موضوع رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان کش��ور تبدیل شد .چکیده
اظهارات فعاالن حول این محور بود که در
شرایط فعلی که آسیبهای ناشی از کرونا
فض��ای تجارت خارجی کش��ور را بیش از
گذشته متاثر کرده است؛ سیاستگذار باید
به س��متی گام بردارد ک��ه بتواند از موانع
خودساخته تجاری بهویژه موانع صادراتی
عبور کند.
نماین��دگان بخ��ش خصوصی ب��ر این امر
تاکید کردند که تصور سیاس��تگذار نسبت
ب��ه فع��االن صادرات��ی باید تغیی��ر کند و
آنها را کس��انی نبینند ک��ه صرفا به دنبال
منافع ش��خصی خود هستند .با این وجود
بخشنامه جدید بانکمرکزی تاکید میکند
که با توجه به تکلیف تمامی صادرکنندگان
به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتص��ادی کش��ور از تاری��خ  ۲۲فروردین
ماه س��ال  ۹۷طبق مصوبات هیاتوزیران
و ش��ورایعالی هماهنگ��ی اقتص��ادی و به
منظور بهرهمندی از مش��وقها و خدمات
دس��تگاههای اجرایی؛ صادرکنندگانباید
تا پایان تیرماه س��ال  ۹۹نس��بت به ایفاء
تعه��دات ارزی صادرات��ی س��ال  ۹۸خود
اق��دام کنند؛ در غیر این صورت مش��مول
محدودیتهای قانونی خواهند شد.

اما شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل
تجارت و توس��عه صادرات ات��اق تهران به
منظور بررس��ی مقررات رف��ع تعهد ارزی
س��الهای  ۹۸و  ۹۹و همچنی��ن الزامات
«جهش تولید» در س��ال پی��شرو برگزار
ش��د .در این جلس��ه که به صورت ویدئو
کنفرانس برپا ش��د؛ جملگی اعضاء نسبت
به رفع موانع صادرات و کاهش فش��ارها بر
صادرکنندگان تاکید کردند.
در آغ��از این نشس��ت رئیس کمیس��یون
تسهیل تجارتوتوسعه صادرات اتاق تهران
با اش��اره به اینکه پ��س از کشوقوسهای
فراوان س��رانجام بانکمرکزی اخیرا پیش
دس��تورالعمل رفع تعهد ارزی س��الهای
 ۹۸و  ۹۹را اب�لاغ کرد ،توضیحداد :به رغم
آنکه در جلس��ات و توافقات مقرر شده بود
که ضوابط رفع تعهد ارزی س��الهای ۹۸
و  ۹۹مانند س��ال  ۹۷در نظر گرفته شود،
اما در آخرین لحظ��ات این تصمیم تغییر
کرده است.
چنانک��ه مطاب��ق ش��یوه س��ال  ۹۷اگ��ر
صادرکنن��دهای پ��س از کس��ر  ۲۰درصد
از کل ص��ادرات ۵۶درص��د از ارز حاصل
از ص��ادرات خ��ود را به روشه��ای مورد
تائی��د بانکمرک��زی به چرخ��ه اقتصادی
بازمیگرداند؛ میتوانس��ت از معافیتهای
مالیاتی بهرهمند ش��ود ،اما در بخش��نامه
جدید این  ۲۰درصد حذف ش��ده و میزان
 ۵۶درصد به  ۷۰درصد افزایش پیدا کرده
است .یعنی اگر صادرکنندهای  ۱۰۰واحد
صادرات داش��ته باشد؛ تنها در صورتی که
 ۷۰واحد آن را بازگرداند؛ میتواند مشمول
معافیتها شود.
محم��د الهوتی ادامه داد :پس از ابالغ این
دس��تورالعمل جلسات متعددی با مقامات
بانکمرک��زی برگ��زار کردیم و اس��تدالل
آنه��ا ای��ن اس��ت ک��ه صادرکنن��دگان با
تعدیل پایههای صادراتی از طریق گمرک
مش��کالت خود را حل کنند .وی با اشاره
به اینکه در بخش��نامه جدید بانکمرکزی
هزینههای ناش��ی از تحری��م و هزینههای
نامتعارف��ی که صرف��ا ب��ر صادرکنندگان
ایرانی تحمیلمیشود نادیده انگاشته شده
اس��ت ،گفت :در تعیی��ن آن  ۲۰درصد در
دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال  ۹۷تنها
موضوع تعدیل پایهه��ای صادراتی مطرح

نب��ود .چه آنکه در زم��ان تعدیل پایههای
صادراتی ن��رخ ارز نیما  ۸۷۰۰تومان بود و
اکن��ون این نرخ به ح��دود  ۱۳هزار تومان
رسیده است.
الهوتی افزود :این مس��ائل را در ش��ورای
گفتوگ��وی دول��ت و بخ��ش خصوصی و
در حض��ور وزیر امور اقتصادودارایی مطرح
کردی��م .وزیر اقتصاد گفتن��د که در مورد
تعدی��ل پایههای صادراتی نهایت همکاری
را کردهایم و نرخها حدود  ۳۰درصد تعدیل
ش��ده اس��ت .در نهایت از اعضای جلس��ه
نظرخواهی صورت گرفت و مقرر ش��د در
مورد رفع تعه��د ارزی فرمول بینابینی به
وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
رئی��س کمیس��یون تس��هیل تج��ارت و
توس��عه صادرات اتاق ته��ران همچنین از
آغاز اس��ترداد مالیات ارزشافزوده س��ال
 ۹۸صادرکنن��دگان از ابت��دای خردادماه
سالجاری خبر داد و گفت :امیدواریم منابع
بلوک��ه ش��ده صادرکنندگان ب��ا این اقدام
عودت داده شود.
در ادامه این جلسه محمدمهدی طباطبایی
مش��اور کنفدراسیون صادرات ایران به این
نکته اش��اره کرد که چنانچه نرخ س��نا به
جای نرخ نیما در تعیین نرخ پایه گمرکی
مبنا قرار گیرد؛ نرخهای پایه گمرکی  ۱۰تا
 ۱۵درصد تعدیلمیشود که این بخشی از
مشکالت صادرکنندگان را برطرفمیکند.
الهوتی در این خصوص توضیحداد :تعیین
نرخهای پایه صادرات��ی در زمان صادرات
انجام نمیگیرد .چنانک��ه اگر امروز نرخها
 ۳۰درص��د کاهش یافته؛ ای��ن مربوط به
صادرات س��ال گذشته اس��ت .البته اینکه
گم��رک برای ب��ه روزرس��انی قیمت پایه
کاالهای صادراتی هر روز تش��کیل جلسه
دهد؛ امکانپذیر نیست .اما آنچه که معموال
از ناحیه مقامات دولت��ی مغفولمیماند؛
این اس��ت که بیش از  ۸۰درصد صادرات
بر اس��اس قیمتهای جهانی اس��ت .آنچه
ما در مورد واقعیس��ازی نرخها و توجه به
هزینههای صادرات مطرحمیکنیم؛ بیشتر
شامل محصوالت کشاورزی و صنعتی است
که ارزش کل صادرات آن شاید حدود ۱۰
میلیارد دالر باشد و درخواست ما تنها برای
این بخش س��ایر کاالهاست و کل صادرات
غیرنفتی را شامل نمیشود.

رئیس
کنفدراسیون
صادرات عنوان
میکند که این
سیاستها تا
امروز برای
صادرکنندگانی
اعمال شده که
حتی یک دالر
هم ارز صادراتی
خود را به کشور
باز نگرداندهاند.
به گفته وی
رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان
باید به صورت
صد درصد صورت
گیرد ،اما چنانچه
 ۷۰درصد از
ارز صادراتی
نیز بازگردانده
شود؛ میتوانند
از معافیتهای
مالیاتی بهرهمند
شوند

27
ماهنامه جهان معدن شماره چهلم اردیبهشت 99

Jahane Madan
Jahane Madan

معاون توسعه بازار و معامالت اقتصادی بورس کاالی ایران تشریح کرد؛

ضرورت ها و پیامدهای
گواهی سپرده کاالیی

ای�ن روزه�ا صحب�ت از بیثبات�ی نرخها در
عموم بازارهای کاالیی بر س�ر زبانهاس�ت.
ای�ن بیثباتی که به دنبال تاثیر وحش�تناک
ویروس�ی کوچ�ک در دنی�ا اتف�اق افت�اده،
همچ�ون تلنگری ب�رای بازبین�ی چگونگی
رفت�ار بازاره�ا در آینده ،عمل کرده اس�ت.
بیدرنگ راهکارهایی که بتواند اثرات ملتهب
رخداده�ای این چنین�ی را بر بدن�ه بازارها
کمرنگ کند ،به ذهن میرسد .در ادبیات بازار
سرمایه تالش در جهت تعمیق بازارها یکی از
موثرتری�ن راهکارها در نظرگرفته میش�ود؛
زیرا هرچه ژرفای بازار بیش�تر باش�د ،بسیار
کمتر از تکانههای قیمتی تاثیر میپذیرد .به
عبارت س�ادهتر هرچه عمق بازارهای مالی-
کاالیی بیشتر باشد ،شوکهای قیمتی دامنه
اثر کمتری بر بازار خواهند داش�ت .بنابراین
طراحی و توس�عه ابزارهای مالی گوناگون به
تولیدکنندگان و خریداران کمک میکند که
در طول دورههای بحران ،آس�یب کمتری را
متحمل شوند.
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بورس کاال بهعنوان نقطه عطف پوش��ش ریس��ک
ناش��ی از نوس��ان قیمتها ،مس��یری هموار برای
عملی کردن این راهکار اس��ت ک��ه تاکنون موفق
به طراح��ی ابزارهای گوناگونی ب��ا تاثیرات مثبت
ش��ده اس��ت .اما برخی چالشها برای مدت زمان
زیادی اس��ت که حرکت به س��مت توسعه و بسط
هرچه بیشتر این ابزارهای مالی را با مشکل مواجه
کرده اس��ت .بهط��وری که در ح��ال حاضر عموم
دادو س��تدهای انجام شده در بورس کاال ،از کانال
بازار فیزیکی انجام میش��ود .این موضوع به وضوح
گواه آن اس��ت که با وجود تالش بورس کاال برای
استفاده حداکثری از ظرفیت ابزارهای مالی نوین،
موانعی بر س��ر این راه وج��ود دارد که عزم جدی
برای رفع آن را میطلبد .بهصورت دقیقتر تمرکز
معامالت بر بازار فیزیکی به جای رونق داد و ستد
همین کاالها در چارچوب گواهی س��پرده کاالیی
یک نقیصه جدی در این بازار به شمار میرود .این
در حالی اس��ت که در بازار محصوالت کش��اورزی
همچون زعفران بهدلیل ویژگیهای فنی آن شاهد

هس��تیم که معام�لات بر گواهی س��پرده کاالیی
تمرکز دارد.
همانگونه که عنوان شد گواهی سپرده کاالیی یکی
از مهمترین ابزارهایی است که از طرف کارشناسان
مود توجه قرار گرفته است .در صورت به کارگیری
همهجانبه این گواهی ب��رای عموم کاالهای مورد
معامل��ه در بورس کاال ،نه تنها میتوان از ریس��ک
ناش��ی از کمبود نقدینگی و م��واد اولیه جلوگیری
کرد بلکه میتوان ابزارهای بیش��تری بر بس��تر آن
راهان��دازی کرد .از ای��ن رو در گفتوگو با علیرضا
ناصرپور ،معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاالی ایران ،به کارکردها و موانع پیشروی
راهاندازی اوراق گواهی سپرده کاالیی ،پرداختیم.
دکت��ر علیرضا ناصرپور در ارائه مفهومی س��اده از
گواهی س��پرده کاالیی بیان کرد :گواهی س��پرده
کاالی��ی ،اوراق بهادار مبتنی ب��ر کاالی موجود در
انبار است که به پشتوانه قبض انباری که برای آن
کاال صادر ش��ده ،منتشر میش��ود .به ازای گواهی
س��پرده کاالیی ،در انبار ،دارایی نگهداری میشود.
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بنابراین پایه و اس��اس گواهی س��پرده مساله
انبار و انبارداری اس��ت .وی ادام��ه داد :برای
آنک��ه بتوان گواهی س��پرده را درخصوص هر
دارایی راهاندازی کرد الزم اس��ت که در ابتدا
انبارهای مرتبط با دارایی توس��ط بورس کاال
پذیرش شود.
گواهی س��پرده کاالیی ،ابزار مالی قدرتمندی
اس��ت که در ای��ن روزهای آش��فته کرونایی
که بازاره��ای کاالیی با مش��کالت عدیدهای
همچون نوس��ان قیمتها و کمبود مواد اولیه
مواجه هستند ،میتواند پرتحرکتر از قبل به
میدان بیاید و جو حاکم را به آرامش نس��بی
دعوت کند .اما راهاندازی بازار گواهی س��پرده
ب��رای عم��وم محصوالتی که در ب��ورس کاال
عرضه میش��وند در کنار مزیتهای بسیاری
که خواهد داشت ،با چالشهایی همراه است.
دکتر ناصرپور چالشهای استفاده از این ابزار
کارآمد در بورس کاال را محدودیتهای تجاری
و مالیاتی مربوط به هر کاال دانست و ادامه داد:
شروع استفاده از اوراق گواهی سپرده کاالیی با
محصوالت کشاورزی بوده است اما این اوراق
قابلیت ای��ن را دارد که برای محصوالت دیگر
نظی��ر محصوالت پتروش��یمی و فرآوردههای
نفت��ی و محص��والت صنعت��ی و معدنی هم
راهاندازی ش��ود .بسط این ابزار مالی به عموم
محصوالت عرضهشده در بورس کاال ،با مسائل
مهمی مواجه اس��ت؛ موض��وع اول مربوط به
بحث قطع زنجیره اعتبار مالیات ارزشافزوده
درخص��وص کاالهای مش��مول مالیات ارزش
افزوده است .در حال حاضر کاالهای مربوط به
بخش کش��اورزی و سکه طال از طریق گواهی
سپرده کاالیی مورد داد و ستد قرار میگیرند.
ای��ن کاالها قب��ل از تبدیل ش��دن به گواهی
س��پرده کاالیی معاف از مالیات ارزش افزوده
هس��تند .بنابراین تحت ای��ن گواهی قابلیت
معامله داشته و اکنون در بورس کاال از طریق
گواهی سپرده کاالیی قابلمعامله هستند.
اما درخصوص کاالهایی که مش��مول مالیات
ارزش افزوده هس��تند ،معامالت انجام ش��ده
در قال��ب گواهی س��پرده کاالیی ،مش��مول
مالیات ارزش افزوده نمیش��ود .از این جهت
مس��الهای متوجه این ابزار مالی نیس��ت ،زیرا
مطابق قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی،
ابزارهایی ک��ه ذیل بند  24ماده  1قانون بازار
اوراق بهادار تعریف میشوند ،معاف از مالیات
هس��تند .اما موضوع اصلی این اس��ت که این
کاال قب��ل از تبدیل به گواه��ی ،در بازار خارج
از ب��ورس مورد معامله قرار گرفته و مش��مول
مالیات ارزش افزوده اس��ت .لذا کسی که این
کاال را در انبار س��پرده میکن��د دارای اعتبار

مالیاتی است .برای جلوگیری از قطع زنجیره
مالیات ارزش افزوده ،این اعتبار باید از کاال به
گواهی سپرده منتقل شود تا زمانی که کاال از
انبار تحویل گرفته میشود و از حالت گواهی
خارج میش��ود ،این اعتبار ب��ه تحویلگیرنده
کاال منتقل شود.
استفاده از اوراق گواهی سپرده کاال ،در زمینه
محصوالت پاالیشی ،پتروشیمی و محصوالت
صنعتی و معدنی ،بهرغم اینکه بارها در بورس
کاال مورد توجه ق��رار گرفته و در حال حاضر
نیز تصمیم بر راهاندازی آن همواره پابرجاست،
متاس��فانه تاکنون امکانپذیر نشده است .این
کااله��ا پیش از آنکه تبدیل ب��ه اوراق گواهی
س��پرده کاالیی شوند ،مش��مول ارزش افزوده
هس��تند .هنگامیک��ه وارد انباره��ای م��ورد
پذیرش بورس کاال ش��ده و تبدیل به گواهی
سپرده کاالیی میشوند ،زنجیره اعتبار مالیات
ارزش افزوده قطع خواهد شد .این گسستگی
ت��ا زمان خ��روج کاال از انب��ار و تبدیل دوباره
آن از اوراق گواه��ی س��پرده کاالیی به کاالی
قابلمعامل��ه ت��داوم مییابد .در ای��ن مرحله
مجددا بحث مالیات ارزش افزوده روی کاالی
مورد نظر مطرح میشود که باید پرداخت شود.
به این ترتیب در حوزه کاالهایی که مش��مول
مالی��ات ارزش افزوده میش��وند ،بازار گواهی
سپرده کاالیی بهدلیل وجود این ابهام مالیاتی
تاکنون نتوانس��ته شکل بگیرد .دکتر ناصرپور
عنوان کرد با وجود بررسیها و جلسات مکرر
که از س��ال  96بین بورس کاال و سازمان امور
مالیاتی برگزار شد ،سازمان امور مالیاتی هنوز
به جمعبندی نرس��یده و بخشنامهای از سوی
این سازمان مبنی بر مرتفع شدن این موضوع
ابالغ نش��ده است ،تا با اس��تناد بر آن بتوانیم
به راهاندازی گواهی سپرده کاالیی برای سایر
محصوالت اقدام کنیم.
علیرضا ناصرپور درخصوص مدل پیش��نهادی
ب��ورس کاال برای حل این مس��اله اظهار کرد،
میت��وان راه��کاری اندیش��ید ک��ه از طریق
آن اعتب��ار مالیاتی کاال که قب��ل از تبدیل به
گواهی س��پرده روی کاال وجود دارد ،به نماد
معامالتی گواهی س��پرده منتقل ش��ود و در
زمان خروج کاال از انبار ،این اعتبار مالیاتی به
کاال اختصاص یابد .براین اساس اکنون اعتبار
مالیاتی متوجه دارنده کاال اس��ت و با توجه به
آن میتوان��د اق��دام به ف��روش کاال کند و در
پرداخته��ا و دریافتهای گزارشهای فصلی
ای��ن اعتبار را لحاظ کن��د .در حال حاضر این
بسته پیش��نهادی در دس��ت بررسی است و
امیدواریم که به نتیجه مورد قبول برسد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس

کاالی ایران ،معتقد اس��ت که گواهی سپرده
کاالیی در حوزه محصوالت کشاورزی ،عمدتا
در مورد کاالهایی راهاندازی شده که در سطح
کش��ور با مازاد عرضه قابلتوج��ه همراه بوده
است .مانند زعفران ،پسته و زیره .صادرات این
کاالها به ش��کل وسیع انجام میشود و از این
رو ،بحث مازاد تقاضا و قیمتها چندان ایجاد
مشکل نمیکند.
اما در مورد سایر کاالها عالوهبر بحث مالیات
ارزش اف��زوده ،مالحظات دیگ��ری نیز وجود
دارد که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
بهطور خ��اص محصوالت پتروش��یمیایی ،از
طریق سهمیههای بهینیاب که توسط وزارت
صمت تعیین میش��ود ،در بورس کاال معامله
میشوند .در صورتی که برای راهاندازی گواهی
سپرده کاالیی ،این موضوع باید بهطور جدی
مدنظر قرار گیرد که در راس��تای به کارگیری
ای��ن ابزار مالی ،این مدل س��همیهبندی کنار
گذاش��ته میش��ود یا اینکه بر مبنای سهمیه
بهینی��اب ،گواهی س��پرده تعریف میش��ود.
بهطور کلی این موضوعات در حیطه مس��ائل
تجاری و عملیاتی قرار میگیرند که باید کاال
به کاال مورد بررس��ی قرار گی��رد .حل آن نیز
نیازمند یک اجماع نظر بین مسووالن متولی
و بورس کاال است تا به راهاندازی بازار گواهی
سپرده کاال برای اکثر کاالهای عرضه شده در
بورس کاال بینجامد.
علیرض��ا ناصرپور در پایان گفت :اوراق گواهی
س��پرده کاالی��ی ای��ن پتانس��یل را دارد که
ابزارهای دیگری به پش��توانه آن تعریف شود.
صندوقه��ای کاالیی که ام��روزه مورد بحث
بس��یاری از اهالی فن هستند ،مبتنی بر اوراق
بهادار کاالیی اس��ت .در این مدل ،سازوکار به
گونهای اس��ت که خود کاال در صندوق ،خرید
و نگهداری نمیشود؛ بلکه اوراق بهادار کاالیی
مورد معامله قرار میگیرد.
براس��اس نوع کاال و ابزار طراحی ش��ده روی
آن ،اوراق به��ادار مبتنی ب��ر کاال قابلتعریف
هس��تند .از جمله این اوراق ،گواهی س��پرده
کاال ،قرارداده��ای آتی و قراردادهای آپش��ن
هس��تند .مهمتری��ن اوراق به��ادار مبتنی بر
کاالی��ی که صن��دوق در آن س��رمایهگذاری
میکند ،گواهی س��پرده کاالیی است .درحال
حاضر صندوقهای طال در بورس کاال فعالیت
میکنند و مجوزهای راهاندازی اولین صندوق
کاالی کش��اورزی نیز توسط س��ازمان بورس
و اوراق به��ادار صادر ش��ده اس��ت .امیدواریم
با راهاندازی گواهی س��پرده کاال برای س��ایر
محص��والت ،صندوقه��ای مرتب��ط ب��ا آن
محصوالت نیز راهاندازی شود.

گواهی سپرده
کاالیی ،ابزار
مالی قدرتمندی
است که در این
روزهای آشفته
کرونایی که
بازارهای کاالیی
با مشکالت
عدیدهای
همچون نوسان
قیمتها و کمبود
مواد اولیه مواجه
هستند ،میتواند
پرتحرکتر از
قبل به میدان
بیاید و جو
حاکم را به
آرامش نسبی
دعوت کند .اما
راهاندازی بازار
گواهی سپرده
برای عموم
محصوالتی
که در بورس
کاال عرضه
میشوند در
کنار مزیتهای
بسیاری که
خواهد داشت،
با چالشهایی
همراه است
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تاثیر ویروس کرونا بر بازار بورس؛

شرکتهای معدنی تعادل
«اوراق بهادار» را حفظ کردند

ج�داول آماری  ۷۲ش�رکت ح�وزه معدن و
صنایعمعدن�ی در بورس ته�ران گویای آن
اس�ت که این شرکتها س�ال گذشته بیش
از  ۱۵۶هزار میلیارد تومان فروش داشتهاند
که نس�بت به سال  ۹۷رش�د  ۶۰درصدی را
نشان میدهد.شرکت ملی صنایعمس ایران
با  ۲۲.۷ه�زار میلیارد توم�ان افزایش ۱۲۵
درصدی فروش را در مقایس�ه با سال  ۹۷به
دست آورد .شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
نیز در س�ال  ۹۸به فروش  ۱۳هزار میلیارد
تومانی رسید که در مقایسه با سال  ۹۷بالغ
بر  ۴۶درصد رشد داشته است .دکتر خداداد
غریبپور رئیس هیاتعامل ایمیدرو در این
خصوص اعالم کرد ک�ه از  ۳۴هزار میلیارد
30
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تومان س�ود انباشته ش�رکتهای بورسی؛
بی�ش از  ۱۶هزار میلیارد توم�ان متعلق به
بخش معدن و صنایعمعدنی بوده است.
افتتاح  ۳۱طرح معدنی
با سرمایهگذاری  ۲.۲میلیارد دالری

رئی��س هیاتعام��ل ایمی��درو همچنی��ن از
برنامهری��زی ب��رای افتت��اح  ۲.۲میلیارد دالر

ط��رح بخش معدن و صنایعمعدنی در س��ال
 ۹۹خبر داد .دکت��ر غریبپور گفت :ایمیدرو
و ش��رکتهای تابعه تا پایان امسال  ۳۱طرح
با س��رمایهگذاری  ۲میلی��ارد و  ۲۷۶میلیون
دالر در حوزههای فوالد ،مس ،طال ،آنتیموان،
نفلینسینیت ،فسفات ،زیرساختی و  ...افتتاح
میکند .وی در ادامه افزود :میزان «اش��تغال
مس��تقیم» این طرحها  ۴ه��زار و  ۱۱۳نفر و
«اشتغال غیرمس��تقیم»  ۲۳هزار و  ۲۸۰نفر
خواهد بود .رئیس هیاتعامل ایمیدرو با اشاره
به افتتاح یک میلیارد و  ۹۳میلیون دالر طرح
توسط بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو در
سال  ۹۹تصریحکرد :این طرحها شامل تولید
آبشیرینکن با ظرفیت  ۵۵هزار متر مکعب
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در روز (شرکت فوالدکاوه جنوب کیش)،
ف��از  ۲اح��داث کارخانه تولی��د بیلت به
ظرفیت  ۱.۲میلیون تن ( فوالدکاوه جنوب
کیش) و فوالدسازی زرند با ظرفیت تولید
س��االنه  ۱.۷میلیون تن شمش است .وی
ادام��ه داد :با راهان��دازی این طرحها برای
 ۴۷۹۰نفر به طور «مس��تقیم» اش��تغال
ایجاد میشود.
صمت برای بررس��ی وضعی��ت بورس در
ش��رایط فعلی و تاثیر ویروس کرونا بر آن
گزارشی تهیه کرده که در زیر میخوانید:
سود معدنیها در بورس

امیربیژن یثربی برگزیده بنیادملی نخبگان
در علومزمین درب��اره تاثیر ویروس کرونا
ب��ر ب��ورس گفت :ب��رای بررس��ی اوضاع
بورس همیش��ه باید روند تحوالت جهانی
را بررس��ی کنی��م .آنچ��ه ام��روز در دنیا
اهمیت ویژهای پیدا کرده؛ شیوع ویروس
کروناست .بر اس��اس اعالم اولیه صندوق
بینالملل��ی پ��ول این وی��روس  ۵درصد
اقتصاد دنیا را تحتتاثی��ر خود قرار داده
اس��ت ،ام��ا در ش��رایط حاض��ر تاثیر آن
افزایش یافت��ه و بهنوع��ی منجر به یک
فاجعه ش��ده است .بر اس��اس اعالم این
سازمان اگر شیوع ویروس کرونا با همین
شتابی که در اروپا و آمریکایشمالی ادامه
پیدا کند ممکن اس��ت تا یکس��ال دیگر
افزون بر یک میلیارد نفر ش��غل خود را از
دس��ت بدهند .در دنیایی که جمعیت آن
حدود  ۸میلیارد نفر است؛ از دست رفتن
این تعداد شغل فاجعهای است که دنیا تا
امروز به خود ندیده است.
برگزیده بنیادملی نخبگان در علومزمین
درباره تاثیر کرونا بر ش��رکتهای معدنی
ک��ه سهامش��ان در ب��ورس اوراق بهادار
دادوس��تد میش��ود ،گفت :ی��ک قاعده
کل��ی وجود دارد که ه��ر گاه صف خرید
ب��ه وجود میآید؛ ش��اخص بورس رش��د
میکن��د و هر گاه صف ف��روش ب ه وجود

میآید؛ شاخص بورس افت میکند .وقتی
کش��وری با بحران اقتصادی روبهرو شود؛
از بودجه عمرانی آن کاس��ته و به بودجه
ج��اری اف��زوده میش��ود .وقت��ی بودجه
عمرانی کاهش پیدا کند ،ساختوس��ازها
و پروژههای توسعهای کاهش مییابد؛ در
نتیج��ه تقاضا برای موادمعدنی نیز س��یر
نزولی پیدا میکند .وقتی با کاهش تقاضا
روبهرو شویم؛ از قیمت موادمعدنی کاسته
میشود و در نتیجه سهام شرکتهایی که
فعالی��ت معدنی میکنند و در بورسهای
معتبر خارجی عرضه میش��وند نیز افت
ش��دیدی پیدا میکند .بهطور مثال یکی
از موادمعدن��ی که میتوان��د تحت تاثیر
بحرانهای اقتصادی قرار گیرد؛ سنگآهن
اس��ت.یثربی با بیان اینکه بورس در ایران
با دنیا متفاوت اس��ت ،اظهارکرد :با توجه
ب��ه تحریمها؛ صادرات موادمعدنی کاهش
چشمگیری داشته اس��ت .از طرف دیگر
ما با کاهش ش��دید قیمت نف��ت روبهرو
ش��دهایم؛ ب�� ه نحویکه نفت ب��ه کاالیی
بیارزش تبدیل ش��ده اس��ت .در نتیجه
امسال ما با کسری بودجه روبهرو میشویم
و بهناچار باید به قانون بودجه متممهایی
اضاف��ه و یا کم کنیم .وی ادامه داد :دولت
ایران یکی از دولتهایی است که باالترین
بودجه جاری را دارد؛ در نتیجه با کاهش
پروژههای عمرانی روبهرو میش��ود و این
مهم بر ش��رکتهایی که در حوزه معدن
فعال هستند هم تاثیر میگذارد.
یثربی با اش��اره به خری��داران حقیقیو
حقوقی در سازمان بورس گفت :طی چند
س��ال اخیر برای اینکه س��ازمان بورس و
شاخصکل کاهش پیدا نکند؛ بار اصلی بر
دوش شخصیتهای حقوقی بوده است .به
طور مثال در روزهای اول ش��یوع ویروس
کرونا بهواس��طه ترس عموم��ی در افراد
حقیقی؛ صف فروش ایجاد شد.
برگزیده بنیادملی نخبگان در علومزمین
با بیان اینک��ه بورس اوراق به��ادار ایران
بهطور نس��بی به تعادل رسیده و خود را
حف��ظ میکند ،ادامه داد :بهدلیل کاهش
تقاضا برای موادمعدنی ما ش��اهد رش��د
قیم��ت نخواهی��م بود ،ام��ا از آنجاییکه
حقوقیها شروع به خرید میکنند؛ تعادل
بازار حفظ میش��ود .ب ه عبارتی بار اصلی

بر دوش حقوقیهاس��ت؛ در نتیجه ما بر
خالف س��ایر بورسهای دنیا ش��اهد افت
ش��دید بورس اوراقبه��ادار نخواهیم بود.
وی ادامه داد :بر اس��اس گفته بسیاری از
کارشناسان کرونا تا  ۲سال مهمان مردم
دنیا خواهد بود و بعد از آن دوباره ش��اهد
رشد اقتصادی در دنیا خواهیم بود .در این
شرایط حقوقیهایی که سهام حقیقیها را
خریدهاند؛ بهطور طبیعی رشد میکنند.
یثربی در پاس��خ به این س��وال که آینده
بورس در بخش معدن را چطور پیشبینی
میکنید ،گفت :نخس��ت اینکه بورس در
دنیا با کاهش چش��مگیری روبهرو خواهد
بود ،اما از آنجایی که همیش��ه در کش��ور
ما حقوقیها جور حقیقیها را میکشند؛
شاهد افتی که بورسهای دیگر دنیا دارند،
نیس��تیم و تعادل این حوزه در آینده نیز
حفظ میش��ود .دوم اینک��ه کاهش نرخ
س��ود بانکی در کشور باعث سرازیر شدن
س��رمایه به بورساوراقبهادار میشود که
رش��د س��ریع این بازار را ب ه دنبال خواهد
داش��ت؛ بنابرای��ن با توجه ب��ه عوامل یاد
ش��ده ،بازار دادوستد س��هام در ایران در
حالحاضر با رشد مواجه شده است.
رشد ارزش سهام کگل در یک هفته
در هفته گذش��ته شرکت معدنیوصنعتی
گلگهر رشد  ۲۱درصدی ارزش سهام را
برای سهامداران خود پدید آورد و ارمغان
جدیدی برای س��هامداران این ش��رکت
معدنی رقم خورد.
بر اساس این گزارش کگل بین  ۸۵شرکت
معدنی و صنایعمعدنی توانس��ت باالترین
جایگاه را کس��ب کند .با این رشد ارزش
بازار معدنیوصنعت��ی گلگهر به مرز ۶۴
هزار میلیارد تومان رسید .واپسین قیمت
هر برگ س��هام این شرکت در بورس ۱۳
ه��زار و  ۳۱۷ریال بوده اس��ت .در حال
حاضر ارزش  ۸۵شرکت در بورس به بیش
از  ۶۵۸هزار میلیارد تومان میرس��د که
بهاینترتیب «کگل» س��همی حدود ۱۰
درص��دی از کل این بخ��ش را در اختیار
گرفته است.
گفتن��ی اس��ت ش��رکت معدنیوصنعتی
گلگهر طی سال گذشته توانسته باالترین
می��زان رش��د تولید را بین ش��رکتهای
سنگآهنی بورسی کسب کند.

بورس اوراق
بهادار ایران به
طور نسبی به
تعادل رسیده
و خود را حفظ
میکند ،بهدلیل
کاهش تقاضا
برای موادمعدنی
ما شاهد
رشد قیمت
نخواهیم بود،
اما از آنجاییکه
حقوقیها شروع
به خرید میکنند؛
تعادل بازار
حفظ میشود.
ب ه عبارتی بار
اصلی بر دوش
حقوقیهاست؛
در نتیجه ما بر
خالف سایر
بورسهای
دنیا شاهد افت
شدید بورس
اوراقبهادار
نخواهیم بود
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در هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد؛

مطالبات بخش خصوصی برای «جهش تولید»

راهکارهای منتهی به «جهش تولید»
در هفدهمی�ن نشس�ت کمیس�یون
صنعت و مع�دن اتاق ته�ران ارزیابی
ش�د؛ ب�ه گفت�ه نماین�دگان بخ�ش
خصوصی یک�ی از راهکارهای جهش
تولید به کاهش آس�یبهای اقتصادی
ش�یوع گره خورده اس�ت و به همین
منظور بای�د برای رس�یدن به جهش
تولی�د ،بنگاههای تولی�دی را در این
مسیر همراهی کرد.
نمایندگان بخشخصوصی در این کمیسیون
ک��ه بهص��ورت غیرحض��وری و از طری��ق
ویدئوکنفرانس برگزار شد ،با ارائه راهکارهایی
چ��ون کاهش ن��رخ به��ره ،ارائه تس��هیالت
کمبهره ،خاموش کردن موتور تولید بخشنامه
32
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و دستورالعمل و حمایت از صادرات به مساله
چگونگی تحق��ق جهش تولی��د پرداختند و
کاهش زیانهای ناش��ی از کرون��ا را ارزیابی
کردند.
دس��تور نخس��ت این جلس��ه به بررس��ی
راهکاره��ای منته��ی ب��ه جه��ش تولی��د
اختصاص داش��ت و آنجا که موضوع اعطای
تس��هیالت بانکی ب��ه واحده��ای تولیدی
به می��ان آم��د ،علیرضا کاله��ی صمدی،
نایبرئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق
تهران با اشاره به اینکه تزریق این منابع به
سیس��تم بانکی تورمزاست ،توضیح داد :اگر
این منابع صرف فروش اعتبار ش��ود ،نوعی
تزریق غیرمس��تقیم نقدینگی به صنایع رخ
خواهد داد .در واقع منابعی که در سیس��تم

بانکی موجب رشد پایه پولیمیشود ،وارد
چرخه تولید خواهد شد .به این ترتیب هم
اثرات ضدتورمی داش��ته و هم قیمت تمام
شده کاالها را کاهشمیدهد .افزون بر این،
با توجه ب��ه اینکه بازار خارجی ش��رکتها
تخریب شده ،این روش به توسعه بازارهای
محلی نیز کمکمیکند.
او اف��زود :اگر صاحبان صنای��ع ،محدودیتی
برای تامین مواد اولیه نداش��ته باشند ،انگیزه
آنها به سوی افزایش تولید ارتقا پیدامیکند و
متعاقب افزایش تولید ،قیمت تمام شده کاال
نیز کاهش پیدامیکند .محمدمهدی فنایی،
دیگر عضو این کمیس��یون هم بر این عقیده
ب��ود که برای یافتن راهکارهای جهش تولید
باید تجربه کشورهای پیشرفته مورد مطالعه
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قرار گیرد .او افزود :برای مثال در آمریکا
ن��رخ بهره کاه��ش یافت��ه و کمکهای
بالعوض به صنایع ارائه شده است.
او با اش��اره ب��ه اینکه کش��ور در محقق
ساختن شعارهای سال گذشته نیز بهطور
کام��ل موفق نبوده اس��ت« ،کاهش نرخ
س��ود بانکی» و «متوقف س��اختن صدور
بخشنامه» را بهعنوان راهکارهای جهش
تولید برش��مرد .عباس آرگون نیز با بیان
اینکه وی��روس کرونا در ابعاد گس��ترده،
سالمت ،اش��تغال و رفاه مردم در سراسر
جهان را تحتالش��عاع قرار داده اس��ت،
ادام��ه داد :ایران عالوه ب��ر ویروس کرونا
با تحریم نیز دس��ت و پنجه نرممیکند.
کشور ما از گذشته مشکالتی داشته که با
آمدن این ویروس ،مضاعف شده است .در
چنین شرایطی اولویت ما باید حفظ تولید
باشد .یعنی باید نسبت به این امر اهتمام
داشته باشیم که تولید سال گذشته حفظ
ش��ود و هدفگذاریها به گونهای صورت
گیرد که قابل تحقق باشد .آرگون تعلیق
بدهیه��ای مالیاتی ،کنترل نرخ س��ود،
استفاده از تکنولوژی و افزایش بهرهوری،
بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد
و نیز خاموش شدن موتور تولید بخشنامه
و قان��ون جدی��د را از جمل��ه راهکارهای
جهش تولید عنوان کرد.
علیرضا میربل��وک ،دبیر خانه صنعت
و معدن اس��تان تهران با اشاره به اینکه
زیرس��اختهای جهش تولید را دولت
باید فراهم کند ،اف��زود :توانمندیهای
بس��یاری در بخش تولید وج��ود دارد.
اما الزم اس��ت از اتفاقات گذشته درس
بگیریم و کار تولی��د را به پیش برانیم.
شیوع ویروس کرونا ،انسانها را با تغییر
پارادایم مواجه کرده است .جهش تولید
با افزایش ق��درت خرید داخلی ،ارتقای
بهرهوری ب��ر مبنای پارادای��م جدید و
افزایش صادرات ممکن است.
فرصت طالیی
خرید ماشینآالت معدنی
محمدرض��ا بهرامن ،عضو کمیس��یون
صنع��ت و معدن ات��اق ته��ران ،نیز با
اش��اره به تهیه پروتکلهای بهداشتی-
انضباط��ی بخش معدن ب��رای مقابله با

ش��یوع کرونا در این بخ��ش گفت :این
پروتکلها به تایید دولت رسید و به اجرا
گذاشته ش��د ،به نحوی که به پشتوانه
این پروتکلها توانستیم مجوزهای مورد
نیاز برای جابهجایی محصوالت معدنی
را در ای��ام نوروز صادر کنیم .او با بیان
اینک��ه  ۲۵درص��د ارزآوری کش��ور در
سال گذشته به بخش معدن اختصاص
داشته اس��ت ،افزود :امروز ماشینآالت
این بخش ت��ا  ۲۵درصد کاهش قیمت
داش��ته و اکنون بهتری��ن فرصت برای
واردات ای��ن ماش��ینآالت اس��ت .ام��ا
متاس��فانه نوع نگرش سیاس��تگذاران
مان��ع از اقدام در این زمینهمیش��ود،
چراکه در  ۲۵فروردین اعالم کردند که
ورود ماشینآالت با عمر بیش از  ۵سال
ممنوع اس��ت .بهرام��ن همچنین گفت
واحده��ای کوچک و متوس��ط معدنی
با ش��یوع ویروس کرونا و افت تقاضا به
ورطه نابودیمیروند و بسیاری واحدها
ک��ه در ماههای اخیر تعطیل ش��دهاند
هنوز به چرخه تولید بازنگشتهاند.
ایجاد قرارگاه جهش تولید
در ادام��ه عل��ی لش��گری از جامع��ه
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان کفش،
توضیحاتی در مورد وضعیت این روزهای
صنع��ت کفش ارائه کرد و الزامات جهش
تولید در این بخش را مورد اشاره قرار داد.
او ب��ا بیان اینکه صنعت کفش در رده
چهارمین صنعت اش��تغالزای کش��ور
ق��رار دارد ،ادام��ه داد :در این صنعت
 ۱۲ه��زار واح��د صنف��ی– تولی��دی
فعالی��تمیکردن��د و ص��ادرات ای��ن
صنع��ت که ح��دود  ۱۰۵میلیون دالر
برآوردمیش��ود ،تا  ۵۰۰میلیون دالر
نیز قابل افزایش است .لشگری افزود:
بس��یاری از این واحده��ای تولیدی به
دلی��ل افت تقاضا زمینگیر ش��دهاند و
برای ش��روع کار با چکهای برگشتی
مواجه هستند .بنابراین هم تولید و هم
توزیع دچار اختالل شده است.
در ادامه این جلسه ،اعضای کمیسیون
صنعت و معدن ات��اق تهران به بحث و
بررس��ی در مورد راهکاره��ای کاهش
آس��یبهای اقتصادی کرونا پرداختند.

محمدرض��ا زهرهون��دی ک��ه ریاس��ت
کمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران
را ب��ر عه��ده دارد ،گف��ت :نخس��تین
آس��یب اقتصادی که ب��ر پیکره نحیف
صنعت و اصناف وارد ش��د ،تعطیلی دو
ماهه آنها بود .مس��اله مهم آن است که
موعد قراردادهای کارکنان با واحدهای
تولیدی ،پایان هر س��ال اس��ت و عدم
تمدی��د ای��ن قراردادها باع��ث بیکاری
گس��ترده خواهد ش��د .عباس آرگون،
عضو این کمیسیون هم پیشنهاد تعویق
بدهیهای مالیاتی و بیمهای و استمهال
بدهی بنگاهها به بانکها را مطرح کرد.
او همچنین با اش��اره به افزایش تقاضا
در بازار سرمایه از اتفاق خوب آزادسازی
س��هام عدالت در این بازار سخن گفت
و افزود :این س��هام ب��رای روز مبادا در
اختیار م��ردم قرار گرفته ب��ود و امروز
همان روز مباداس��ت و آزادسازی سهام
عدالت به درستی انجام گرفت.
س��هام عدالت ارزش مناسبی دارد و با
عرضه این سهام در بازار مردممیتوانند
تامین مالی کنن��د .محمدرضا بهرامن
نیز با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای
کمک ب��ه بنگاهها افزایش تقاضاس��ت،
توضی��ح داد :برای افزای��ش تقاضا باید
مس��یر صادرات هموار شود .هرچند که
از س��ال گذشته با چالشهای متعددی
در ای��ن زمینه روبهرو بودهایم و با وضع
عوارض بر صادرات مواد معدنی ،بسیاری
از بازارهایمان را از دست دادیم .اکنون
نیز میزان تقاضا کاهش پیدا کرده است.
او همچنی��ن از کاهش ن��رخ بهره برای
کمک به واحدهای تولیدی دفاع کرد و
گفت :سیاستگذاران ما از کاهش نرخ
بهره ابا دارند؛ در حالی که این سیاست
به س��رازیر شدن س��رمایهها به سمت
تولید کمکمیکند .لشگری نیز با بیان
اینکه آس��یبهای اقتص��ادی کرونا در
سایر کشورها بیش از ایران بوده است،
گفت :ایران دارای نیروی کار متخصص
و ارزان است .ما باید از این فرصت بهره
ب��رده و کااله��ای خود را ب��ه بازارهای
مصرفی اطراف گس��یل دهی��م.در این
مقطع وزارت امور خارج��ه نیز باید در
دیپلماسی اقتصادی فعالتر عمل کند.

صنعت کفش
در رده
چهارمین صنعت
اشتغالزای
کشور قرار دارد،
در این صنعت
 ۱۲هزار واحد
صنفی– تولیدی
فعالیت دارند
و صادرات این
صنعت که حدود
 ۱۰۵میلیون دالر
برآوردمیشود،
تا  ۵۰۰میلیون
دالر نیز قابل
افزایش است.
ولی هم اکنون
به خاطر ویروس
کرونا بسیاری
از این واحدهای
تولیدی به دلیل
افت تقاضا
زمینگیر شدهاند
و برای شروع
کار با چکهای
برگشتی مواجه
هستند .بنابراین
هم تولید و هم
توزیع دچار
اختالل شده
است
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بررسی بازار سنگآهن
در دوران اپیدمی کرونا

قیمت س�نگآهن در زم�ان بحران کرونا
با ثب�ات باقی مانده اس�ت؛ موضوعی که
ش�ماری از تحلیلگ�ران آن را ناش�ی از
بازگش�ایی بازار چین میدانن�د .در واقع
میت�وان گفت ،کمت�ر ب�ازاری از بحران
ویروس کرونا مصون مانده است .هرچند
در ب�ازار کاالهای حجیم نیز ش�اهد افت
قیمته�ا و کاه�ش تقاض�ا هس�تیم ،اما
قیمت س�نگآهن نس�بت به ای�ن روند
مقاوم�ت داش�ته و ثاب�ت مان�ده اس�ت.
همانط�ور ک�ه میدانی�م ،ش�رکتهای
سنگآهنی استرالیا مانند  BHPدر سال
گذشته بهدلیل اختالل در تامین منابع از
برزیل(مشکالت شرکت واله) و توفانهای
حارهای که باعث افزایش قیمت شد ،روند
مناسبی را پشت سر گذاشتند.
34
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در اوج بحران کرونا ،س��نگآهن ( ۶۲درصد)
تنه��ا به کمتری��ن قیمت س��ه ماهه کاهش
یاف��ت ،در حالی ک��ه م��س و آلومینیوم به
کمترین قیمتهای پنج ساله خود رسیدند.
کارشناسان میگویند ،سنگآهن در محدوده
 ۸۰دالر در ه��ر تن در نوس��ان بوده و عرضه
این کاال از همهگی��ری کرونا ،فقط  ۸درصد
آس��یب دیده است .در مورد دیگر فلزات این
رقم  ۵تا  ۲۵درصد متغیر بوده است.
افت تقاضا از سراسر جهان

ب��ا توجه به همهگیری ش��یوع کرونا که به
قفل کردن و بس��ته شدن کارخانهها منجر
شد ،تقاضای س��نگآهن در سراسر جهان
کاهش یافته اس��ت .بخش خودرو بهعنوان
مصرفکننده فوالد با س��ختترین سقوط

فروش و رکود خطوط تولید مواجه ش��ده
اس��ت .انتظار میرود ،ب��ازار آمریکا و اروپا،
امس��ال ش��اهد کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی
تقاضای س��نگآهن باشد.ش��رکت BHP
اعالم کرده که بهدلیل مشکالت لجستیکی
و کاهش تقاضا ،انتظار کاهش دو رقمی در
بازار جهان��ی را دارد .اگرچه نتایج گزارش
سه ماهه  BHPتا ماه مارس ،اعداد مناسبی
را نش��ان داده اس��ت ،اما شاید شرکتهای
استرالیایی در ماههای آینده کاهش جزئی
را شاهد باشند .با وجود این بازگشایی بازار
چین تس��کیندهنده خواهد ب��ود .پس از
شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور،
چین موفق به مهار آن شده است و صنایع
مختلف بهصورت مرحلهای در حال افتتاح
هس��تند .چین حدود  ۷۰درصد از تقاضای
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جهانی سنگآهن حمل شده از راه دریا
را تشکیل میدهد ،بنابراین احیای این
بخش ب��رای واردات  ۱ /۱میلیارد تنی
سنگآهن چین حائز اهمیت است.
اگرچه خطر عفون��ت هنوز وجود دارد،
ول��ی چین بنادر خ��ود را ب��از کرده و
واردات ای��ن م��اده معدن��ی را با حفظ
قیمت باال آغاز کرده است.
وضعیت تولید

ش��رکتهای معدنی در برزیل همچون
«واله» در ت�لاش ب��رای تامین تقاضا
هس��تند و بهدلی��ل مدیری��ت ضعیف
کنترل کرونا ،این بیماری به این کشور
خس��ارت وارد ک��رده اس��ت .برآوردها
نش��ان میده��د که تولید س��نگآهن
برزیل در س��ال  ۲۰۱۹بهدلیل بحران
شکستن سد باطله ش��رکت واله ۳۰۰
میلیون تن کاهش یافته است.در نقطه
مقاب��ل ،عملیات معدن��کاری «پیلبارا»
در اس��ترالیا هیچ ی��ک از این دردها را
احس��اس نکرده و در حال انجام است.
افزایش هزینه س��نگآهن ممکن است
باع��ث آس��یب جدی ب��ه وال��ه برزیل
ش��ود ،در حالی که شرکتهای بزرگ
اس��ترالیا نیز ف��روش بیش��تری دارند.
شرکت  BHPبرآورد کرده که استفاده
از روش ک��وره قوس الکتری��ک بعد از
اف��ت  ۱۲درصدی ،ح��دود  ۵۶درصد
بهبود یافته است .همچنین این شرکت
از رش��د  ۳درصدی تولی��د برای  ۹ماه
منتهی به پای��ان ماه مارس خبر داد.به
گزارش بلومبرگ ،گروه «ریوتینتو» که
هماکنون تولیدکننده برتر س��نگآهن
جه��ان اس��ت ،می��زان ص��ادرات و
محمولههای س��ه ماه نخست  ۲۰۲۰را
باالتر از مدت مش��ابه پارس��ال گزارش
کرد.ب��ه طور کلی بهدلیل تضعیف ارز و
افت قیم��ت نفت ،هزینههای تولید نیز

کاهش مییابد .صادرات کانادا ،آفریقای
جنوب��ی و هند که حدود  ۱۵۰میلیون
تن س��نگآهن یا ح��دود  ۱۰درصد از
عرض��ه جهانی حمل این کاال از دریا را
تشکیل میدهد ضربه خورده و ممکن
است مانع از عرضه سنگآهن آنها شود.
از طرفی تغییرات کاهشی قیمت فوالد
بهدلیل شیوع ویروس کرونا ممکن است
بر قیمت س��نگآهن نیز تاثیر بگذارد،
اما انتظار میرود با تقاضای سنگآهن
در بلندم��دت ،اص�لاح تدریج��ی در
قیمتگذاری انجام شود.هنوز مشخص
نیست روند مناسب تولید استرالیاییها
در این کاال چقدر ادامه خواهد داشت.
تولیدکنندگان دیگر ممکن است تولید
را دوباره آغ��از و به عرضه اضافه کنند.
ش��اید هم چین موج دیگری از ویروس
را ببیند ،دچار عقبگرد ش��ود و س��ال
غیرمنتظ��ره دیگری برای س��نگآهن
استرالیا رقم بخورد.
واردات بزرگترین خریدار سنگآهن

براساس دادههای رسمی گمرک چین،
واردات س��نگآهن این کش��ور در ماه
م��ارس  ۸۵میلیون و  ۹۱۰هزار تن بود.
این رقم در مقایس��ه با  ۸۶ /۴۲میلیون
تن مدت مشابه سال گذشته  ۰ /۶درصد
کاهش داشته اس��ت .میزان واردات در
دو ماه نخس��ت امس��ال (ژانویه و فوریه
 ۱۷۶ /۸ )۲۰۲۰میلی��ون ت��ن ب��رآورد
شد.با این حال ،بزرگترین تولیدکننده
فوالد جهان در س��ه ماه نخست امسال،
 ۲۶۲ /۷میلیون تن سنگآهن وارد کرد
که براس��اس دادههای رس��می گمرک
با رش��د  ۱ /۳درصدی نس��بت به مدت
مشابه پارسال مواجه شد.همچنین افت
قیمت قراضه فوالد س��بب ش��د ،تقاضا
برای قراضه در مقایس��ه با س��نگآهن
بیشتر ش��ود .قیمت قراضه فوالد حدود

 ۱۵درصد پایینتر از قیمتهای پارسال
اس��ت ،زی��را ش��رکتهای ف��رآوری و
پردازش قراضه ،قیمتهای خود را برای
حف��ظ نقدینگی پس از ش��یوع ویروس
کرون��ا کاه��ش دادهان��د«.ژو گوکی��و»
تحلیلگر شرکت «جینروی فیوچرز» بر
این باور است که تقاضای سنگآهن در
درازمدت انعطاف الزم را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارزانفروش��ی قراضه
فق��ط در کوتاهم��دت اتف��اق میافتد،
افزود :تقاضای سنگآهن متکی بر نرخ
بهرهبرداری از کورههای ذوب است که
هماکنون در حال افزایش هستند.نرخ
اس��تفاده از ظرفی��ت در  ۲۴۷کارخانه
ردیابی ش��ده توس��ط  Mysteelبرای
چهارمین هفت��ه پیاپی تا  ۱۰آوریل به
 ۷۸ /۸۱درصد افزایش یافت.وی پس از
انتشار این اطالعات گفت :از سرگیری
بخشه��ای پاییندس��تی ،تقاض��ای
س��نگآهن را بیش��تر خواه��د ک��رد.
دادههای ردیابی ش��ده از سوی شرکت
 Refinitivدر م��ورد محمولهه��ای
س��نگآهن حمل ش��ده از کش��تی به
چین نشان میدهد واردات دریایی این
کش��ور در ماه مارس به  ۷۵ /۹میلیون
تن افزایش یافته ،در حالی که این رقم
در ماه آوری��ل  ۷۱ /۴میلیون تن بوده
است.همچنین دادههای رسمی گمرک
نش��ان میدهد چین در ماه مارس /۴۸
 ۶میلیون تن محصوالت فوالدی صادر
کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال
 ۲ /۴درصد افزایش یافته است.
بهطور کلی چین در س��ه ماه نخس��ت
س��ال ۱۴ /۳ ،میلیون ت��ن محصوالت
فوالدی صادر کرده است که نسبت به
مدت مش��ابه پارسال ۱۶درصد کاهش
داش��ته و این کاه��ش بهدلی��ل تاثیر
گسترش ویروس کووید ۱۹-بر تقاضای
جهانی بوده است.

شرکتهای
معدنی در برزیل
همچون «واله»
در تالش برای
تامین تقاضا
هستند و بهدلیل
مدیریت ضعیف
کنترل کرونا ،این
بیماری به این
کشور خسارت
وارد کرده است.
برآوردها نشان
میدهد که تولید
سنگآهن برزیل
در سال ۲۰۱۹
بهدلیل بحران
شکستن سد
باطله شرکت
واله  ۳۰۰میلیون
تن کاهش
یافته است
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ریس�کهای بنگاهداری
درای�ران
محمدرضا بهرامن

مدیرعامل شرکت صبا بهپر ایرانیان

هم��ه دوس��ت دارن��د کس��بوکاری
پُرس��ود و بادوام داشته باشند ،اما تمام
ش��رکتها در طول فعالیتشان ،فراز و
فرودهای بس��یاری را تجربه کردهاند و
کسبو کارشان با خطر شکست مواجه
شده است.
در این میان رقبا همیشه یکی از مهمترین
چالشه��ای اصلی در هر کس��بوکاری
بودهان��د .امروزه با پیش��رفت تکنولوژی
به دانش جدیدی برای توس��عه و رش��د
کس��بوکارها نی��از داری��م .چالشهای
شرکتداری در اصل همان موانع جذب
سرمایهگذاری در ایران به شمار میروند.
این موانع ش��امل موانع اقتصادی ،موانع
حقوقی و موانع سیاسی هستند .در طول
عمر یک شرکت و بنگاه اقتصادی ممکن
است بارها و بارها برای مدیران مجموعه
این نوع دستاندازها چالشبرانگیز شود
و مسیر رشد بنگاه را مسدود کند.موانع
اقتص��ادی که طی س��الهای گذش��ته
بهعن��وان ی��ک فع��ال اقتص��ادی با آن
روبهرو بودهام شامل «مالیات مضاعف»،
«تغیی��رات زود هنگام مق��ررات ارزی،
پول��ی و گمرکی»« ،موانع نظام بانکی»،
«موانع اطالعرس��انی»« ،مساله تقاضا»،
«ع��دم ام��کان تبدیل مس��تقیم درآمد
ناشی از تورم» بوده است ،اما در این بین
موانع حقوقی هم در بس��یاری از مواقع
سد راه بودهاند .از موانع حقوقی میتوان
ب��ه «قوانین گمرک��ی ،مالیاتی تجاری»
و «قوانی��ن دس��توپاگیر» اش��اره کرد.
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همچنین قوانین اصولی از قانون اساسی
(اص��ل  )۴۶ ،۷۷ ،۸۱ ،۱۳۹و س��اختار
حقوقی ناهنجار قوانین س��رمایهگذاری
خارجی ،توس��عه اقتصادی کشور را در
چنبره خود محبوس کرده است .حال با
ارائه تصویری از چالشهایی که در طول
سالهای گذشته در بخش شرکتداری
تجربه ک��ردهام به چند پیش��نهاد برای
تس��هیل فض��ای کس��بوکار در ایران
اکتفا میکنم.
برق��راری رواب��ط دیپلماتی��ک قوی در
عرص��ه جهان��ی ،عضوی��ت در مجام��ع
بینالمللی ،انعقاد پیمانهای چندجانبه
س��رمایهگذاری و پرهی��ز از تن��ش در
مناس��بات بینالمللی ب��ه منظور جلب
اعتماد سرمایهگذاران خارجی ،مهمترین
اقداماتی اس��ت که سیاستگذاران باید
در دس��تور کار قرار دهند .از سوی دیگر
مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی
و محترم شمردن آن نیز امری است که
در طول سالهای گذشته مغفول مانده و
باید به آن توجه ویژهای داشت .برقراری
وضعیت مناسبی که در آن شرکتهای
داخلی بتوانند به صورت مس��تقیم وارد
مذاکره با س��رمایهگذاران خارجی شوند
یکی دیگر از الزاماتی است که برای بهبود
محیط کس��بوکار و توس��عه شرکتها
نیاز اس��ت .همچنین اص�لاح قانون کار
به گونهای که آزادی عمل بیش��تری به
کارفرما داده ش��ود به مدی��ران بنگاهها
کم��ک فراوانی خواهد کرد تا در صورت

مواجه ش��دن با عدم کارآی��ی کارگران،
بتوانند آنها را از کار برکنار کنند .برقراری
کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور
و مبارزه جدی با فس��اد اداری و مالی از
دیگر گلوگاههایی اس��ت ک��ه باید برای
سامان بخشیدن به آن ممارست صورت
بگی��رد .همچنین اجرای سیاس��تهای
آزادس��ازی و خصوصیسازی به صورت
برنامهریزی ش��ده ،کام�لا تدریجی و با
حضور س��رمایهگذاران خارجی از دیگر
گامهایی اس��ت که باید برداش��ته شود.
به این معنا که س��رمایهگذاران خارجی
هم در برنامههای خصوصیسازی سهیم
باش��ند ،اما اعمال سیاس��تهای شفاف
اقتصادی ،اصالح ساختار اقتصاد و تعهد
به اقتصاد بازار از دیگر مواردی است که
میتواند دستاندازهای شرکتداری در
ایران را از میان بردارد.
از س��وی دیگ��ر ایج��اد سیاس��تهای
هماهنگ پولی و مالی ،کنترل کس��ری
بودج��ه و ت��ورم و اس��تقرار ی��ک رژیم
باثب��ات ارزی بهعن��وان ش��اخصهای
س�لامت اقتص��اد کش��ور ب��رای بهبود
محیط کس��بوکار و رفع چالشها نیاز
اس��ت .ایج��اد زیرس��اختهای فیزیکی
مناس��ب نظیر سیس��تم ارتباط��ی ،راه،
بندر و فرودگاه ب��ه خصوص در مناطق
آزاد را ه��م به این لیس��ت اضافه کنید.
همه و همه از چالشهایی هس��تند که
در صورت رفع آنها ،مدیریت بنگاهها در
کشور مطلوب میشود.

Jahane Madan

ت�داوم تامی�ننی�از
۳ه�زار واح�د تولی�دی
حمیدرضا عظیمیان

مدیر عامل فوالد مبارکه
ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت
فوالدی کشور با حدود سه دهه تجربه در تولید انواع
محصوالت تخت فوالدی ،نقش محوری در توس��عه
صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته
اس��ت .این شرکت در سال  ۹۸با تولید  ۷ /۵میلیون
تن انواع محصوالت ف��والدی عملکرد قابل توجهی
داش��ته و در همین س��ال از رش��دی بالغ بر ۱۲ /۵
درصدنس��بت به برنامه و  ۶۷درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل برخوردار شد.
یکی از اساس��یترین چالشهای چشمانداز اقتصاد
ایران ،پدیده جهانی ش��دن اس��ت که در راس��تای
آن برخورداری از صنع��ت رقابتپذیر برای اقتصاد
اجتنابناپذی��ر اس��ت .به نظر میرس��د از اقدامات
اساس��ی و مهم کشور در دستیابی به اهداف ترسیم
ش��ده ،بهبود فض��ای کس��ب و کار و رقابتی کردن
آن در کش��ور اس��ت .فضای کس��ب و کار از جمله
ش��اخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر
کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و
تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.
به همین دلیل صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع
مهم ،اس��تراتژیک و قابل رقابت ،میتواند با افزایش
قابلیتها و توانمندیهای خود دراین راس��تا سهم
قابل توجهی در بهبود فضای کس��ب و کار کش��ور
ایفا کند.

رشد و تعالی آیندۀ صنعت فوالد

بهطورکلی آیندۀ صنعت فوالد کش��ور به عواملی از
قبیل تغییرات تکنولوژیک در صنایع پاییندس��ت
(از قبیل صنایع خودروسازی) ،تکنولوژی دیجیتال
و انقالب صنعتی چهارم ،سرانۀ مصرف فوالد ،بودجۀ
عمرانی کش��ور ،نحوۀ مصرف انرژی و آب وابس��ته
خواهد ب��ود .همچنین با توجه ب��ه عوامل مذکور و
بهکارگی��ری مفاهیم برنامهریزی اس��تراتژیک ،این
ش��رکت اقداماتی از قبیل احداث و توس��عۀ خطوط
تولی��دی (پروژۀ ن��ورد گرم  ،)2س��رمایهگذاری در

تولید اقالم استراتژیک مصرفی صنعت فوالد ازجمله
الکت��رود گرافیت��ی و س��رمایهگذاری در طرحهای
معدنی را در دس��تور کار خود قرار داده است .البته
مانند س��ایر ش��رکتهای بزرگ تولیدی و فعال در
صنعت کش��ور ،ب��ا چالشها و مش��کالتی در حوزۀ
تأمین مواد اولیه (از قبیل س��نگآهن ،کنس��انتره
و گندل��ه) ،محدودیت زیرس��اختهای حملونقل،
تولی��د و توزیع حاملهای ان��رژی ،نرخ تأمین مالی
باال و تحریمهای خارجی مواجه است و سعی کرده
با بهرهگیری از قابلیته��ا و توانمندیهای خود (از
قبیل وجود سرمایۀ انس��انی باتجربه ،سیستمهای
تولیدی و پشتیبانی کارا ،افزایش چابکی و بهرهوری
فرایندهای تولی��دی و )...تا ح��دود قابلتوجهی بر
مش��کالت یادشده فائق آید.فوالد مبارکه با استفاده
از تجارب ارزنده خود در طول مسیر تعالی ،مرزهای
تولید را پشت سر گذاشته و عالوه بر آن برای ارتقای
جایگاه رقابتی خود و به تبع آن صنعت فوالد کشور
گامهای بلندی در حوزه بومیس��ازی ،ارتقای سطح
تکنول��وژی و کس��ب و انتقال دان��ش فنی صنعت
فوالد برداش��ته و امید است در آینده بتواند فراتر از
تولیدکننده فوالد به شرکت دارای تکنولوژی ساخت
کارخانههای فوالدسازی تبدیل شود.

مهمترین دستاورد های اخیر
فوالد مبارکه در حوزۀ تولید

شعار س��ال  99با عنوان جهش تولید در سایه رشد
صنایع مادر محقق میش��ود که در این میان فوالد
مبارکه ب��ه عنوان یکی از بزرگترین ش��رکتهای
تولیدی کش��ور و تامینکننده نیاز بی��ش از 3هزار
واحد تولیدی میتواند نقش بس��زایی در تحقق این
ش��عار ایفا کند .یکی دیگر از گامهای اساسی فوالد
مبارک��ه حرکت به س��وی تولید محص��والت ویژه
خصوصا تولید ورقهای مورداس��تفاده در س��اخت
لوله انتقال گاز ترش اس��ت که با دس��تیابی به این
تکنولوژی توانست در سال  98نخستین اسلبهای

 APIرا ک��ه یک��ی از نیازهای اساس��ی وزارت نفت
اس��ت در ماشین ریختهگری ش��ماره  5خود تولید
کند و گام مهمی در بینیازی از واردات این محصول
بردارد .فوالدمبارکه همراه با شرکتهای گروه خود
غیر از مرکز ایران از جنوبیترین نقطه کش��ور یعنی
فوالد هرمزگان در بندرعباس گرفته تا فوالد سنگان
در ش��مال ش��رقی کشور ،عالوه بر توس��عه تولید و
درآمدزایی در نقاط مختلف ،کمک شایان توجهی به
اشتغالزایی و توسعه رفاه اجتماعی در سایر استانها
کرده است.

نقش و جایگاه فوالد مبارکه

یکی از اساس��یترین چالشهای چشمانداز اقتصاد
ایران ،پدیدۀ جهانی شدن اس��ت که برخورداری از
صنع��ت رقابتپذیر را برای اقتص��اد اجتنابناپذیر
میس��ازد .یکی از اقدامات اساس��ی و مهم کش��ور
در دس��تیابی به اهداف ترسیمش��ده ،بهبود فضای
کس��بوکار و رقابتی نمودن آن در کش��ور اس��ت.
فضای کسبوکار از جمله شاخصهای تعیینکنندۀ
وضعیت اقتصادی هر کش��ور اس��ت که با استناد به
آن میت��وان به بررس��ی و تجزیهوتحلیل ش��رایط
اقتصادی هر کشور پرداخت .به همین دلیل صنعت
ف��والد بهعن��وان یکی از صنایع مهم و اس��تراتژیک
و قابلرقاب��ت ،میتوان��د ب��ا افزای��ش قابلیته��ا و
توانمندیهای خود س��هم قابلتوجه��ی در بهبود
فضای کسبوکار کشور ایفا کند.

فوالد مبارکه به وسعت تمامی ایران

فوالد مبارکه همراه با شرکتهای گروه خود ،غیر از
مرکز ایران ،از جنوبیترین نقطۀ کشور یعنی فوالد
هرمزگان در بندرعباس تا فوالد س��نگان در شمال
ش��رقی کش��ور را پوش��ش داده و عالوه بر توسعۀ
تولید و درآمدزایی در نقاط مختلف ،کمک ش��ایان
توجهی به اش��تغالزایی و توسعۀ رفاه اجتماعی در
سایر استانها کرده است.
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دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

آغاز بهرهبرداری از طرحهای
«جهش تولید» در صنعت مس

رشد  10درصدی فروش شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال قبل

مدیرعامل ش�رکت مل�ی صنایع م�س ایران از
ثبت فروش چش�مگیر  34هزار و  110تنی کاتد
در اردیبهش�تماه س�الجاری و رش�د ارزش 10
درص�دی فروش ش�رکت مس نس�بت به مدت
مشابه سال قبل خبر داد.
دکتر اردش��یر سعدمحمدی با اشاره ب ه فروش  2هزار
و  775میلیارد تومانی فملی در اردیبهشتماه افزود:
ش��رکت ملی مس طی دو ماهه نخس��ت امس��ال در
مجموع موفق به فروش  3هزار و  433میلیارد تومان
ش��د که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 312
میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س با بیان اینکه با
این میزان فروش؛ فروش فملی طی دو ماهه نخست
 99نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  10درصدی
داش��ته است ،اضافهکرد :رش��د در فروش شرکت در
حالی به دس��ت آمده که قیمت جهانی مس طی دو
ماهه س��الجاری نس��بت به دو ماهه سال گذشته به
میزان  1273دالر پایینتر است.
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رشد بیش از  12درصدی تولید کاتد
در سال «جهش تولید»
وی همچنین از ثبت رکورد تولید کاتد در اردیبهشتماه
امس��ال به می��زان  9ه��زار و  316تن در پاالیش��گاه
خاتونآباد مجتمع مس شهر بابک خبر داد.
دکتر س��عدمحمدی با اشاره به ثبت افزایش تولید 14
درصدی آند در فروردین ماه امسال گفت :به لطف الهی
و همت کارکنان مجتمع مس شهر بابک؛ امور پاالیشگاه
خاتونآباد در راستای تحقق منویات مقاممعظمرهبری
و در س��ال «جهش تولید» موفق به ثبت رکورد تازهای
در تولی��د کات��د ش��دند.وی اف��زود :در همین راس��تا
پاالیشگاه خاتونآباد در اردیبهشتماه موفق به تولید 9
هزار و  316تن کاتد شد که این میزان نسبت به برنامه
تولید  12،4درصد و نس��بت به رکورد قبلی  2،5درصد
افزایش داشته است .دکتر سعدمحمدی تاکیدکرد :این
رکورد در حالی ثبت شده که از نظر کیفی نیز بیش از
 94درصد کاتد تولیدی اردیبهشت ماه با برچسب سبز
و کیفیت صادراتی تولید شده است.

آغاز بهرهبرداری از طرحهای «جهش تولید»
در صنعت مس
بر اس��اس این گزارش با دستور دکتر حسن روحانی
رئیسجمه��ور و ب��ا حضور دکتر رض��ا رحمانی وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت و دکتر خ��داداد غریبپور
رئی��س هیأتعام��ل ایمیدرو در مجتمع مس ش��هر
بابک؛ طرح توس��عه ذوب م��س خاتونآباد که منجر
به افزایش  50درص��دی تولید مس آندی و کارخانه
اسیدسولفوریک خاتونآباد با ظرفیت تولید  600هزار
تن اسیدسولفوریک در سال افتتاح رسمی شد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران با بیان
اینک��ه عالوه ب��ر این دو ط��رح کارخانه اکس��یژن و
انبار کنس��انتره نیز افتتاح ش��د ،اظهارداشت :ارزش
سرمایهگذاری این  4طرح جمعا  252میلیون یورو به
عالوه  221میلیارد تومان است و منجر به اشتغالزایی
برای  248نفر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه
طرح توس��عه ذوب مس خاتونآباد ش��امل دو طرح
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پروژه احداث انبار کنس��انتره م��س به ظرفیت
 60هزار تن در س��ال و کارخانه تولید اکس��یژن
به ظرفیت  440تن در روز اس��ت ،اظهارداشت:
طرح توس��عه ذوب مس خاتون با هدف افزایش
 50درص��دی تولید مس آن��دی از  80هزار تن
به  120هزار تن در س��ال تعریف و طراحی شد
و ب��ا اتکاء به توان داخلی تنها ظرف مدت  5ماه
به بهرهبرداری رس��ید که یک رک��ورد زمانی در
راهاندازی این کارخانه محس��وب میشود .وی با
اشاره به س��رمایهگذاری  118میلیون یورویی و
 111میلیارد تومانی طرح توسعه ذوب خاتونآباد
و اشتغالزایی  120نفری این طرح گفت :برای دو
پروژه احداث انبار کنسانتره مس و کارخانه تولید
اکسیژن نیز جمعا  34میلیون یورو و  35میلیارد
تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است و منجر
به اشتغالزایی برای  63نفر خواهد شد.
دکت��ر س��عدمحمدی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه با
بهرهب��رداری از انبار کنس��انتره م��س از اتالف
فیزیکی ماده ارزشمند کنسانتره مس جلوگیری
میش��ود ،بیانکرد :پروژه احداث کارخانه تولید
اسیدسولفوریک خاتونآباد که یکی از مهمترین
محیط زیس��تی صنعت مس اس��ت و

طرحهای
با ه��دف تولید  600هزار تن اسیدس��ولفوریک
در س��ال طراح��یش��ده اس��ت نیز با دس��تور
رئیسجمه��ور به بهرهبرداری رس��ید .وی افزود:
این طرح با س��رمایهگذاری  100میلیون یورو و
 75میلیارد تومان و با ظرفیت اشتغال برای 65
نفر به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته با هدف افزایش
ظرفی��ت تولی��د اقدامات و س��رمایهگذاریهای
خوب��ی در زمین��ه تعریف طرحهای توس��عهای
جدی��د و همچنی��ن نوس��ازی سیس��تم تولید
انجام دادیم ،اظهارداش��ت :قطعا در س��الجاری
با همت تمام پرس��نل س��ختکوش صنعت مس
ش��اهد «جهش تولید» در شرکت مس خواهیم
بود و همانطور که س��ال گذش��ته موفق به خلق
رکوردهای خوب در حوزه تولید و فروش شدیم؛
امس��ال نیز رکوردهای ماندگار و بیسابقهای در
همه حوزهها خلق خواهیم کرد.
«جهش تولید» در گرو شتاب بخشیدن به
طرحهای توسعه است
دکتر سعدمحمدی همچنین در دیدار با معاونان
و مجریان طرحهای توس��عه ش��رکت ملی مس

گفت :آینده اقتصادی هر شرکتی به توسعههایش
گره خورده اس��ت و این ح��وزه با توجه به اینکه
زمینهساز جهش تولید است؛ تحت هیچ شرایطی
نباید متوقف شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس با اشاره به
ذخایر خوب معدنی مس کش��ور که فرصتهای
خوبی برای توسعه صنعت مس ایران مهیا کرده
است ،گفت :برای «جهش تولید» نیازمند بازنگری
در س��طح پیمان��کاران و شناس��ایی پیمانکاران
توانمند و اس��تفاده بیشتر از ظرفیتهای بخش
خصوصی هس��تیم تا ارزش حضور شرکت ملی
صنایع مس در بخش خصوصی بیشتر شود.
دکتر س��عدمحمدی با بیان اینکه با این کار هم
فضای رقابت و هم بهرهوری و س��رعت در انجام
امور بیشتر خواهد شد ،اظهارداشت :صنعت مس
ایران از ظرفیتهای فراوانی برای ایجاد اشتغال و
افزایش تولید و در اختیار گرفتن سهم بیشتری
از اقتصاد کشور برخوردار است که الزمه این کار
انجام طرحهای توسعه و تعریف طرحهای توسعه
جدید بر پایه مطالعات اقتصادی است .مدیرعامل
شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به اینکه در
بس��یاری از صنایعمعدنی بحث صنایع جایگزین
مطرح ش��ده است ،گفت :صنعت جایگزین زنگ
خطری برای بسیاری از صنایعمعدنی است تا از
منابع موجود بهترین استفاده را کنند و طرحهای
توس��عه خ��ود را گس��ترش دهند تا بیش��ترین
سودآوری را برای کشور داشته باشند.
عضویت دائم شرکت مس در بخش ایمنی
معادن انجمن بینالمللی تامیناجتماعی
دکتر سعدمحمدی همچنین گفت :با پیگیریها
ش زیاد ش��رکت ملی صنایع مس ایران به
و تال 
عنوان اولین ش��رکت ایرانی؛ ب��ه عضویت دائم
بخش ایمنی معادن ()ISSA Miningانجمن
بینالمللی تامیناجتماعی پذیرفته ش��د .وی با
تأکید بر اینکه تم��ام برنامهریزیها در صنعت
مس از س��ال گذش��ته بر مبنای ارتقاء س��طح
ایمنی در کار صورت گرفته است ،اظهارداشت:
بر ای��ن باوریم ک��ه هرگونه حرکت در مس��یر
«جه��ش تولید» باید بر مبنای افزایش س��طح
ایمنی در کار و حفظ س�لامت سرمایه انسانی
ش��رکت صورت گی��رد .وی با تأکی��د بر اینکه
صنعت مس ای��ران در بین صنایعمعدنی ایران
جزو یکی از بهترین صنایع در حوزه ایمنی است

و طی سالهای اخیر میزان حوادث ناشی از کار
بهش��دت در این صنعت بزرگ و مادر کش��ور
کاهش پیدا کرده اس��ت ،اف��زود :با هدف ارتقاء
س��طح ایمنی دو رخداد مهم در س��ال گذشته
در ای��ن حوزه صورت گرفت .نخس��ت برگزاری
همایش ایمنی معادن و دوم برگزاری استارتاپ
ویکند ایمنی بود.
دکتر سعدمحمدی با اشاره به برگزاری همایش
ایمن��ی در مجتم��ع مس سرچش��مه گفت :در
این همای��ش دو روزه مقاالتی در زمینه ایمنی
مع��ادن و صنایعمعادن��ی ارائ��ه و همچنی��ن
کارگاههای��ی در زمینه رعایت م��وارد ایمنی در
معادن برگزار ش��د .عالوه بر این در حاشیه این
همایش و بر پایه مذاکرات انجامشده با هلموت
هین��ز ( )Helmut Ehnesدبی��رکل اتحادیه
بینالمللی تأمیناجتماعی ( )ISSAشرکت ملی
صنایع م��س ایران به عضویت افتخاری اتحادیه
بینالملل��ی تأمیناجتماع��ی در بخ��ش ایمنی
معادن درآمد .وی با تأکید بر اینکه این عضویت
باع��ث افزایش س��طح ایمن��ی و به��رهوری در
صنعت مس و نزدیک شدن بیشتر حوزه ایمنی
شرکت مس به استانداردهای بینالمللی خواهد
ش زیاد
ش��د ،اظهارداش��ت :با پیگیریه��ا و تال 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران بهعنوان اولین
ش��رکت ایرانی به عضویت دائ��م بخش ایمنی
مع��ادن ()ISSA Mining؛ انجمن بینالمللی
تأمیناجتماعی پذیرفته شد تا با حضور مؤثرتر
و پررنگت��ر در این اتحادی��ه اقدامات جدیتر و
آیندهنگرانهتری در حوزه ایمنی انجام دهد.
دکت��ر س��عدمحمدی به برگ��زاری اس��تارتاپ
ویکن��د ایمنی بهعنوان دومی��ن رخداد مهم در
ح��وزه ایمنی اش��اره و بیانکرد :ع�لاوه بر این
سال گذش��ته اولین اس��تارتاپ ویکند ایمنی با
محوری��ت تکنولوژیهای هوش��مند در مجتمع
مس سرچش��مه اجرا ش��د تا بهتری��ن ایدهها و
طرحها در حوزه پیش��گیری از ح��وادث و ارتقاء
سطح ایمنی معادن شناسایی و جذب شوند .وی
با اش��اره به انتخاب  10ایده برتر در جریان این
استارتاپ ویکند برای پیادهسازی در شرکت ملی
صنایع مس گفت :ش��رکت مس بهطور قطع از
تمام��ی ایدهها و خالقیته��ای جدید در حوزه
افزایش س��طح ایمنی و شناسایی نقاط احتمال
بروز حوادث اس��تقبال میکند و از این ایدههای
جدید حمایت خواهد کرد.

پاالیشگاه
خاتونآباد در
اردیبهشتماه
موفق به تولید
 9هزار و 316
تن کاتد شد که
این میزان نسبت
به برنامه تولید
 12،4درصد و
نسبت به رکورد
قبلی  2،5درصد
افزایش داشته
است .دکتر
سعدمحمدی
تاکیدکرد :این
رکورد در حالی
ثبت شده که
از نظر کیفی
نیز بیش از
 94درصد
کاتد تولیدی
اردیبهشت ماه با
برچسب سبز و
کیفیت صادراتی
تولید شده است
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لزومتوجهبهفناوریه�اینوی�ن
ارتباطی برای پویایی س�ازمانی
ایرج ترابی

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

از زمان ورود روابط عمومی به ادبیات بوروکراسی
و اداری ایران تا به امروز این حوزه همواره تعریف
و کارکردی س��هل و ممتنع داشته است .سهل از
ای��ن جهت که دیدگاه عموم مردم نس��بت به آن
سطحی و بدون شناخت کافی و دقیقِ علمی بوده
است و کارکرد آن برای انجام فعالیتهای اجرایی
سادهای چون چاپ و پاسخگوییهای رایج تصور
شده است .ممتنع اما برای صاحبان فن و اندیشه
که میدانند از همان روزهای اولیه شکلگیری این
واژه و متداول شدن آن تا به امروز ،روابط عمومی
همواره یک حوزه پیچیده و تاثیرگذار بوده اس��ت
که کارکرد آن برای سازمانها و ارگانها حیاتیتر
از آن چیزی است که در ذهن عموم وجود دارد.
بر اس��اس مجموع تعاری��ف ذکر ش��ده از روابط
عمومی ،میت��وان کارکردهای زیادی را برای این
حوزه نام برد .روابط عمومی روحیه پرسشگری را
بسط میدهد ،قدرت اقناع دارد ،هدایت و نفوذ در
افکار عمومی را برنامهریزی میکند ،تنظیمکننده
رواب��ط درون و بی��رون از س��ازمان اس��ت ،روی
بهبود س��رمایه اجتماعی س��ازمان موثر اس��ت و
میتواند مش��ارکت در فعالیتها را افزایش دهد،
اینها گوش��های از ویژگیه��ا و کارکردهای روابط
عمومی ب ر اس��اس تعاریف کالس��یک از آن است.
کارکردهایی که به مرور شکل گرفته است و امروز
و با رشد فناوری ارتباطات و اطالعات بسیار بیشتر
هم شده است.
پیشرفت تکنولوژی به خصوص در حوزه ارتباطات
و حرکت به سمت دیجیتال و آنالین شدن دنیای
جدیدی را به روابط عمومی باز کرده است ،دنیایی
ک��ه حداقل در ایران ،در ابتدای راه آن هس��تیم و
مسیرهای بس��یاری را هنوز در آن طی نکردهایم.
وجود تکنولوژیهای نوین ،روابط عمومی را ملزم
میکند که با فاصله گرفتن از الگوهای س��نتی و
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قدیم��ی و اس��تفاده صرف از رس��انههای اصلی و
کالس��یک به سمت رسانههای جدید و اجتماعی
حرکت کند .تکنولوژی امروز باعث شده الگوهای
خطی و یک طرفه به الگوهای تعاملی تبدیل شود.
برقراری ارتباط و انتقال اطالعات به سیاستگذاران
و برنامهری��زان س��ازمان و همچنی��ن س��رعت،
ش��فافیت و جهتدهی صحیح اطالعرس��انی از
مدیریت سازمان به مخاطبان وظیفه اصلی روابط
عمومی را تش��کیل میدهد .انجام این ماموریت
نیازمند دانستن شیوهها و روشهای تازه و کاربرد
تجهیزات ارتباطی نوین است .روشهای قدیمی
دستیابی و نگهداری اطالعات و پردازش و انتقال
آن در عص��ر کنونی که عصر انق�لاب اطالعات و
ارتباطات اس��ت ،روابط عمومی را با سکون مواجه
خواهد کرد .امروز از عص��ری که با یک رپرتاژ در
یک نش��ریه پر مخاطب میش��د پیام خ��ود را به
مخاطب برسانیم مدتهاست فاصله گرفتهایم.
پیش��رفتهای ارتباطی باعث شده افکار عمومی
ام��روز توس��عه پیدا کن��د و تفس��یر قدیمی که
روابط عمومی را تنها در دایره تعامل با رس��انهها
محدود نگه میداشت بیاعتبار شود .دنیای جدید
ارتباط��ات ،ما را ملزم به ایج��اد و حفظ تعامالت
گسترده نه تنها با رسانههای گروهی که با گروهها
و اش��خاص مرجع اجتماعی میکند و این دنیای
جدیدی است که در پیش روی ما است.
در میان تغییرات گستردهای که در حوزه ارتباطات
و روابط عمومی روی داده است یکی از مهمترین
و راهبردیترین آنها «هوش مصنوعی» و تاثیر آن
روی فناوریهای حوزه روابط عمومی بوده است.
تاثی��ر این تکنولوژی امروز در حوزههای مختلفی
مانن��د آنالی��ز و ارتباط و ش��بکههای اجتماعی و
دادهکاوی مش��خص است .پیشرفت این حوزه به
قدری بوده است که امروز «باتها» یا «روباتها»

بهعنوان دستیار در روابط عمومیها مورد استفاده
قرار میگیرند و هر روز به تنوع و شمار آنها افزوده
میشود.
جم��عآوری اطالع��ات بهص��ورت هوش��مند و با
استفاده از هوش مصنوعی نه تنها در میزان وقت
صرفهجوی��ی کرده ،بلکه باعث کاهش هزینههای
مربوط��ه به دلیل اس��تفاده به صرفهت��ر از نیروی
انسانی شده است .از طرفی دقت هوش مصنوعی
به دلیل دخیل نبودن عناصری مانند خس��تگی،
کم بودن انگیزه ،شرایط نامساعد روحی ،اختالفات
درون س��ازمانی و ...بهرهوری را باال برده است .اما
نکتهای که تنها در استفاده از این تکنولوژی باید
مورد توجه قرار گیرد آن اس��ت که نیاز اس��ت تا
این تکنول��وژی و فرآوریهای آن در کنار نیروی
انس��انی و همراه ب��ا عواطف و احس��اس و درک
انس��ان به کار رود .گرچه ب��ا تعریف الگوریتمها و
کد نویسیها میتوان به تجزیه اطالعات و تحلیل
آن توسط هوش مصنوعی نزدیک شد و قدمهای
بس��یار موثری نیز در دنیا در این حوزه برداش��ته
ش��ده اس��ت ،اما کماکان نمیتوان از نقش کاربر
انسانی برای تحلیل دقیقتر و صحیحتر اطالعات
چشمپوشی کرد .ش��هود و عواطف و درک انسان
مسالهای است که هنوز تکنولوژی به آن نتوانسته
وارد ش��ود .در حال حاضر بهترین راه برای روابط
عمومیها ترکیب هوش مصنوعی و نیروی انسانی
اس��ت .عدم توجه و اس��تفاده از این فناوریهای
ارتباطی و بسنده کردن به الگوهای قدیمی منجر
به مرگ یک س��ازمان و رکود در آن میش��ود .در
عصری که اطالعات در حال انفجار اس��ت و حجم
اطالعات به نحو بیس��ابقهای رش��د داشته دیگر
نمیت��وان ب��دون فناوریهای وابس��ته به هوش
مصنوعی مانند «تحلیل بی��گ دیتا» از تغییرات
و افکار عمومی مطلع بود و با آن تعامل داشت.
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قیمتگذاری در زنجیره ف�والد
مانعی برای جهش تولید

دکتر محسن محمدی

معاون توسعه و برنامهریزی شرکت گلگهر
حس��ب نظر مقام معظم رهبری ،امس��ال بهنام جهش
تولید نامگذاری شده است ،جهشی که جز با رفع موانع
تولید ،امکانپذیر نخواه��د بود .یکی از موانع با اهمیت
در زنجیره فوالد ،چالش قیمتگذاری بین دو قس��مت
زنجیره فوالد؛ یعنی معدن و تولیدکنندگان فوالد است.
چالش��ی که شاید با توجه بیش��تر به منافع کشور و نه
تمرکز بر افزایش منافع بنگاهی ،مرتفع میشود .نگارنده
معتقد است ،اگر روشی مناسب برای قیمتگذاری اتخاذ
نشود ،با کاهش تامین نهادههای تولید یا کاهش انگیزه
برای ایجاد واحدهای تولیدکننده ابتدای زنجیره ،تولید
انتهای زنجیره فوالد نیز پایدار نبوده و با چالشهایی در
تامین مواد اولیه روبهرو خواهد شد.
در چشمانداز  ۱۴۰۴کشور ،تولید  ۵۵میلیون تن فوالد
در نظر گرفته ش��ده اس��ت .تولیدی که خوشبینانه به
حداقل  ۱۶۰میلیون تن س��نگ آهن نیاز دارد .در حال
حاضر نصف این مقدار تامین میشود ،بدیهی است هر
عاملی که انگیزه س��رمایهگذاری را برای افزایش تامین
مواد اولیه کاهش دهد ،عمال دستیابی به این چشمانداز
را غیرممکن میسازد .متاسفانه زیرساختهای کشور،
منابع ارزی و سیس��تمهای انتقال ارز ،قیمت تمام شده
واردات و زیرس��اختهای تجهیزاتی واردات مواد اولیه،
چشمانداز روشنی از امکان واردات مواد اولیه را جز برای
تولیدکنندگان اندکی ،ارائه نمیدهد .از این رو افزایش
تولید در کشور و از منابع داخلی بسیار اهمیت دارد.
از سال  ۱۳۸۸قیمتگذاری محصوالت ابتدایی و میانی
زنجیره فوالد بر اساس درصدی از شمش فوالد خوزستان،
بهعنوان تنها تولیدکننده س��ه محص��ول بیلت ،بلوم و
اسلب آن زمان ،صورت میگیرد ،مبنایی که شاید در آن
زمان بر اساس محاسب ه کارشناسی قیمت تمام شده هر
جزء از زنجیره و توزیع عادالنه سود بین بنگاههای میان
زنجیره ،مورد پذیرش قرار گرفته بوده اس��ت .بر اساس
این مبنا ،قیمت کنسانتره از  ۱۱تا  ۱۶درصد و گندله /۵
 ۲۳و آهن اسفنجی تا  ۵۰درصد شمش فوالد خوزستان
بود .زنجیرهای که با توسعه اجزای آن ،افزایش هزینهها
بنا به مکانیابیهای نادرست ،اضافه شدن هزینههایی

مانند بهره مالکانه ،وضع عوارض صادراتی ،بعضا حمایت
از بخش��ی خاص از زنجیره ،عمیقتر شدن استخراج از
معادن اصلی و افزایش هزینههای استخراج ،ناتوانی در
خرید حملکنندههای معدنی ،توقف یا کاهش صادرات
و در نتیجه ناتوانی تولیدکننده س��نگ و کنس��انتره در
تامین ارز و در نتیجه عدم تامین تجهیزات اس��تخراج و
فرآوری و ...ب��ه مرور ،با کاهش منافع و حتی ضرردهی
معدن��کاران ،موجب ایج��اد چالش بی��ن معدنکاران و
فوالدسازان شد .الزم به ذکر است بررسی نسبت قیمت
کنس��انتره به شمش در بازارهای جهانی تا  ۳۰درصد را
نیز در مواقعی نشان داده است.
زنجی��ره فوالد ،از اس��تخراج از معدن آغاز و بر اس��اس
روش تولید ،با تولید کنس��انتره ،گندله،آهن اسفنجی و
ش��مش و پس از آن تولی��د محصوالت فوالدی تکمیل
میشود .قیمت تمام شده در نقاط مختلف زنجیره فوالد
متفاوت و در نتیجه مناف��ع نیز به همین ترتیب در هر
قس��مت متفاوت اس��ت .دیگر قیمت تمام شده در هر
بخ��ش زنجیره ،دائما در حال تغییر اس��ت .تغییری که
متناسب با تغییر قیمت محصول نهایی یا درصد ثابتی از
آن نیست .همچنین تولید هر بخش متناظر در زنجیره
نیز مشابه نیس��ت .به عبارت دیگر ،بسته به هزینههای
منطقهای و مکانیاب��ی و نزدیکی به تامینکننده مواد
اولیه یا مع��دن ،هزینه هر بخش مش��ابه زنجیره ،برابر
نیست .قطعا تولید کنسانتره ،گندله یا آهن اسفنجی در
هر واحد متفاوت است .مکانیابیهای نادرست در ایجاد
تولیدکنن��دگان میانی یا نهایی نیز مزید بر علت ش��ده
است .بدیهی اس��ت در این حالت ثابت دیدن قیمت بر
اساس درصدی از محصول نهایی زنجیره ،شاید موجب
تضمین سود انتهای زنجیره شود ،ولی با کاهش حاشیه
سو ِد اجزای میانی و ابتدایی زنجیره ،در بلندمدت ،تامین
مواد اولیه انتهای زنجیره را با مخاطره روبهرو میسازد.
تالش دولت بر ثبات قیمتی ش��مش ،با افزایش قیمت
تمام ش��ده معدن ،در تقابل اس��ت .از دیگر ناپایداریها
در طول زنجیره فوالد ،حرکت میزان عرضه و تقاضا در
نقاط مختلف زنجیره اس��ت .بهصورت دیگر ،با افزایش

حاش��یه س��ود در هر بخش زنجیره ،انگیزه برای ایجاد
آن محصول میانی افزایش مییابد .مکانیابیهای غلط،
کندی روند ایجاد واحد تولیدی یا افزایش سرمایهگذاری
بنا به شرایط اقتصادی کشور ،منجر به غیرموجه شدن
برخی س��رمایهگذاریها در زنجیره میانی فوالد ش��ده
اس��ت .بهعن��وان مثال زمان��ی کمبود آهن اس��فنجی
موجب افزایش تقاضا و افزایش انگیزه برای ایجاد واحد
تولیدی آهن اسفنجی شده است ،ولی مکانیابی غلط،
کندی ایجاد کارخانه ،افزایش نرخ ارز و ...موجب ش��د،
زمان راهان��دازی تولید آهن اس��فنجی ،دقیقا در زمان
کاه��ش تقاضا یا کاهش قیمت ق��رار بگیرد .بهترین و
منطقیترین سیس��تم قیمتگذاری ،سیستم عرضه و
تقاضاست .روشهای دستوری یا کنترلی قیمتگذاری،
معموال برای برخی ایجاد رانت یا حمایتهای غیرعادالنه
میکند .در قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا ،آنکه
قابلیت رقابتپذیری باالت��ری دارد ،در عرصه میماند،
یعنی هر شرکتی که بهرهورتر و هرکه در شرایط مکانی
بهت��ر و نزدیکتر به منابع ،انرژی و هزینه کمتر باش��د؛
قاعدتا این روش ،بس��یاری از تولیدکنندگان که چنین
مزایای��ی را ندارند ،با مخاطره روبه رو خواهد س��اخت،
تولی��د را به تولید بر اس��اس مزیت نس��بی منطقهای
منطبق خواهد ک��رد ،ولی عوارض اجتماعی زیادی نیز
دارد .روش فعلی قیمتگذاری نیز تامین کنس��انتره و
همچنین انگیزه را برای ایجاد واحدهای کنس��انتره در
آین��ده با مخاطره روبهرو خواهد س��اخت .گرچه برخی
از تولیدکنندگان انتهایی زنجیره ،با درآمدهای حاصل
از رانت قیمتگ��ذاری ،موفق به تملک برخی از معادن
و ایجاد حاش��یهای امن ش��دهاند ،ولی آنها که دیرتر به
این فرآیند اضافه ش��ده یا از این روش بازماندهاند قطعا
با مش��کالت زیادی روبهرو خواهند شد .از نگاه نگارنده
بهترین روش برای قیمتگذاری ،ایجاد مدلی منعطف
برای محاسبه حدود قیمت بر اساس نرخ تبدیل ،میزان
س��رمایهگذاری ،قیمت حمل تا هر خریدار ،بر اس��اس
مدلهای علمی تحقی��ق در عملیات در زمان معامله و
در انتها توافق بین خریدار و فروشنده است.
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بهبودهای مستمر فوالد خراسان
در عرصه حفاظت از محیط زیست

شرکت مجتمع فوالد خراسان همگام با توسعه
کمی ظرفیت تولی�د و افزایش تنوع و کیفیت
محصوالت ،اقداماتی اساس�ی را ب�رای بهبود
مس�تمر وضعی�ت زیس�ت محیطی ب�ه انجام
رسانده است.
دکتر کسری غفوری مدیرعامل مجتمع فوالدخراسان
با بیان اینکه بهبود مستمر در حوزه محیطزیست ناشی
از تعه��د مجتمع بر حفظ و صیانت از محیطزیس��ت و
رعایت الزامات قانونی و مقررات ملی و بینالمللی است،
گفت :این مجتمع با تالش مضاعف و صرف هزینههای
ارزی و ریالی اقدام به تعریف و اجرای پروژههای موثری
در قالب طرحهای بازس��ازی ،بهس��ازی و نوسازی در
بخشهای هوا ،آب ،پس��اب ،پسماند و انرژی کرده که
این خود بیانگر اعتقاد راسخ مجتمع به مقوله حفاظت
از محیطزیست است.
دکتر غفوری با اش��اره به اقدامات انجام شده در حوزه
محیط زیس��ت در دو دسته طرح جامع بهبود کیفیت
ه��وا و آب افزود :ایجاد «کمربند س��بز» و اجرای طرح
«مطالعه تراکم و تنوع پوش��ش گیاه��ی» در محدوده
مجتمع از جمله اجزای طرح «بهبود کیفیت هوا» بوده
و در طرح جامع آب نیز با اصالحات صورت گرفته روی
سیس��تم آب و مدیریت مص��رف مجتمع آب مصرفی
ساالنه تا میزان 40درصد کاهش یافته است.
مدیر بهداش��ت ،ایمنی و محیطزیست فوالد خراسان
نیز به مناس��بت هفته محیط زیست با تشریح اقدامات
صورت گرفته برای به حداقل رس��اندن میزان مصرف
آب در مجتمع فوالد خراس��ان ،اس��تفاده از پسابهای
صنعتی و انس��انی پس از تصفیه و استفاده از سیستم
های آبیاری نوین ،تجهیز  95درصد از گس��تره فضای
س��بز شرکت به سیستم قطرهای و بارانی را از اقداماتی
عنوان کرد که همزمان با افزایش س��طح فضای س��بز
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مصرف ساالنه آب را بسیار کاهش داده است.
مهندس ناصر فتحعلیان تغیی��ر فرآیند غبارگیر واحد
احیاء از تر به خشک برای افزایش راندمان و صرفهجویی
در مص��رف آب و همچنین انجام پروژههای مختلف در
واحد آبرسانی از قبیل اصالح مکانیسم کالریفایر احیاء،
پیش تصفیه فیزیکی و تیکنر گندلهس��ازی را از دیگر
اقدامات حوزه  Hseبرشمرد.
به گفته وی اجرای پروژه «ش��بکه جمعآوری و انتقال
پسابهای نواحی گندلهس��ازی و احیاء به دریاچه 160
هزار متر مکعبی» و «کاهش مستمر میزان برداشت از
آبهای زیرزمینی (چاه ها)» و تالش در «اس��تفاده از
آب سدبار و پسابهای تصفیه شده در فرآیندهای تولید»
از دیگر اقدامات شرکت در حوزه صرفهجویی از مصرف
آب بوده است.
فتحعلیان درب��اره مهمترین اقدامات در حوزه «رعایت
اس��تانداردهای زیست محیطی فوالد خراسان» گفت:
علیرغم اینکه گاز و بخارهای خروجی از دودکشهای
خطوط تولید مجتمع در محدوده مجاز استانداردهای
زیس��ت محیطی است ،اما مجتمع به این موضوع اکتفا
نکرده و با هدف بهبود مستمر در این زمینه در حال عقد
قرارداد با ش��رکتهای ذیصالح برای تغییر بگفیلترها
با نوع س��رامیکی هس��تیم که این نوع فیلترها بازدهی
بهتری نسبت به نوع پارچه ای ( )bag filterدارند.
مدیر  HSEفوالد خراسان راهاندازی دستگاه کلریناتور
نواحی گندلهسازی ،افزایش مساحت زیرکشت فضای
س��بز به میزان  5هکتار در س��ال گذشته که منجر به
افزایش عرصه فضای س��بز به  278هکتار در س��ایت
ش��ده و نیز استفاده از گونههای سازگار با اقلیم منطقه
و کمآبی را از دیگر اقدامات انجام ش��ده در راس��تای
کاهش آلودگی هوا عنوان کرد.
راهاندازی کامل «تصفیهخانه بهداشتی فاز  »2مجتمع

ب��ا ظرفیت  100مت��ر مکعب در روز ب��ه روش تصفیه
بیولوژیک��ی« ،اجرای سیس��تم مدیریت پس��ماند» و
برنامهریزی برای کاهش پس��ماندها ،استفاده مجدد و
امحاء بهداش��تی و زیستمحیطی تمامی پسماندهای
صنعت��ی ،عمومی ،کش��اورزی و بیمارس��تانی از دیگر
اقدامات در راس��تای حفاظت از محیط در شرکت بوده
اس��ت.مدیر ایمنی ،بهداش��تی و محیطزیس��ت فوالد
خراس��ان از اجرای پروژه  revampدر فوالدس��ازی
ش��ماره  1ب��رای صرفهجویی در مص��رف انرژی برق،
رایزنی مستمر با ش��رکتهای تولید کنسانتره و تهیه
کنس��انتره با کیفیت باال و گوگ��رد پایین برای کنترل
میزان گاز  So2در کارخانه گندلهس��ازی ،ایزوالسیون
و عایقبندی اطراف کمپرس��ور سیل مدول یک احیاء
مستقیم برای کاهش آلودگی صوتی ،تمدید گواهینامه
سیستم مدیریت زیستمحیطی 2015-14001-Iso
ب��رای یک دوره دیگر ،افتتاح پارک کیفیت در س��ایت
صنعتی مجتمع ،برگزاری جلس��ات زیس��تمحیطی
( )HSEو کمیته انرژی به صورت مس��تمر و برگزاری
مسابقه نقاشی و عکاسی زیستمحیطی به مناسبت روز
هوای پاک با مش��ارکت ادارات محیط زیست و آموزش
و پرورش برای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی را از دیگر
اقدام��ات صورت گرفته در این حوزه طی ماههای اخیر
برشمرد.
گفتنی اس��ت تفکر س��ازگاری اح��داث مجتمع فوالد
خراسان با محیط زیست از ابتدای سال 1362با انتخاب
یک شرکت معتبر بینالمللی به نام کوبه استیل ژاپن به
عنوان مشاور پروژه شکل گرفت که پس از انجام مطالعه
امکانسنجی فنی و اقتصادی در خراسان بزرگ نهایتا
در س��ال  1368از بین هش��ت گزینه کاندیدا شده در
استان؛ منطقه نیش��ابور با توجه به جمیع جهات برای
احداث سومین قطب صنعت فوالد کشور پیشنهاد شد.
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مهندس یزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهان تشریحکرد؛

هدفگذاریهای ذوبآهن
برای سال «جهش تولید»
شرکت ذوبآهن اصفهان در سال 99با اضافهکردن
ورقه�ای ف�والدی  250و  300میلیمتر به س�بد
محصوالت خود عالوه بر اینکه گامی در راس�تای
خودکفای�ی و تامین نیاز داخلی گام برداش�ته؛ به
س�مت تولید محصوالت ب�ا ارزشاف�زوده باالتر
حرکت کرده که چش�مانداز افزای�ش درآمدزایی
برای این شرکت را ترسیم میکند.
شرکت ذوبآهن اصفهان در سال  98با وجود مشکالت
عدی��ده در خص��وص کمبود ش��دید مواداولیه ،ضعف
نقدینگی و ش��یوع بیماری کرونا موفق به ثبت رکورد
در تولید و صادرات فوالد ش��ده اس��ت؛ به همین دلیل
ظرفیتهای باالیی دارد تا هدفگذاریهای سالجاری
نیز که در ادامه سیاس��ت سال گذش��ته روی افزایش
تولید و فروش محصوالت با ارزشافزوده باالتر متمرکز
شده موفقیتآمیز باش��د.در همین خصوص مهندس
منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشاره
به اینکه سیاست افزایش تولید و فروش در این شرکت
به بار نشسته است ،گفت :سال گذشته در بخش تولید
ب��ا رکورد  2میلی��ون و  526هزار تن فوالد نس��بت به
س��ال  97افزایش��ی  5درصدی را محق��ق کردیم و در
بخش صادرات نیز با رش��د  28درصدی از سال  97که
می��زان صادرات 900هزارتن بود؛ رکورد یک میلیون و
 154هزار تن را به ثبت رساندیم .مدیرعامل ذوبآهن
اصفهان با تاکید بر اینکه نفوذ خوبی در بازارهای چند
کشور اروپایی و آس��یایی پیدا کردهایم ،افزود :با وجود
تحریمها س��ال گذش��ته موفق به تمدی��د گواهینامه
«سییی مارکتینگ» برای صادرات کاال به اروپا شدیم
که چش��ماندازی برای بهبود عملکرد شرکت در بخش
صادرات و فروش اس��ت ،همچنین سیاستهای ما در
راس��تای تولید محصوالت با ارزشافزوده باالتر است؛
از این رو س��ال جدید راهبرد ارتقاء صادرات را در کنار
افزایش تنوع محصوالت دنبال میکنیم.
افزایش تولیدات با ارزشافزوده باالتر
یکی از سیاس��تهایی که میتواند شرکتهای بزرگ
را ب��ه موفقیت نزدیک کند؛ ارتق��اء هدفگذاری تولید
و ص��ادرات ب��ا تمرک��ز ب��ر روی عرضه محص��والت با
ارزشافزوده باالتر اس��ت .از این رو معاون بهرهبرداری
ش��رکت ذوبآهن اصفهان نیز با اشاره به اینکه امسال
ورق س��ازههای فوالدی را به س��بد کاالیی خود اضافه

کردهایم ،گفت :در حال حاضر ورقهایی با عرض 300
میلیمتر و  250میلیمتر تولید کردهایم که شرکتهای
تولیدکننده سازههای فوالدی مشتری این محصوالت
هس��تند و در ش��رایط کنونی امکان تولید ورقهایی تا
عرض  400میلیمتر را داریم که این موضوع متناسب با
سفارش مشتری انجام میشود.مهرداد توالئیان با بیان
اینک��ه برآورد ما فروش 30تا  50تن ورق در بازار داخل
اس��ت ،افزود :در ش��رایط کنونی این ورقهای فوالدی
توس��ط برخی از مجموعهها تولید میش��ود ،اما ورق با
عرض  300میلیمتر و  250میلیمتر تنها توسط شرکت
ذوبآهن عرضه میشود.وی با تاکید بر اینکه نخستین
س��فارش ورقه��ای فوالدی حدود  12ت��ن بود که در
اس��فند  98به ش��رکت ذوبآهن داده شد ،اظهارکرد:
تاکنون  6هزار تن از ورقهای فوالدی تولیدی شرکت
ذوبآهن اصفهان به بازار عرضه شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت ذوبآهن اصفهان با اشاره
به اینکه در ش��رایط کنونی نی��از داخلی به ورقهای
فوالدی و ریل بیشتر از سالهای گذشته است ،گفت:
اولویت ما در س��ال  99تامین نیاز داخلی کش��ور به
محصوالت خاص است .اگر در آینده تقاضا برای این
محصوالت افزایش یابد یا نیاز به محصوالت جدیدی
به وجود بیاید برنامهریزی برای تامین این محصوالت
در دس��تور کار قرار میگیرد.توالئیان درباره وضعیت
تامین ریل در کش��ور اظهارک��رد :در حال حاضر اگر
کسی بخواهد ریل به کشور وارد کند؛ وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ب��ه ما اط�لاع میده��د و تائیدیه
میخواه��د .حال اگر ما اعالم کنیم که آن نوع خاص
از ریل جزو س��بد تولیدات ما نیست؛ وزارت صنعت،
معدن و تجارت اج��ازه واردات آن را میدهد؛ در غیر
این ص��ورت ب��ا واردات آن مخالفت میش��ود .برای
نمونه ریل  KP120برای تردد جرثقیلهای سنگین
استفاده میشود و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای
واردات این نوع خاص اگر از ما تائیدیه بخواهد؛ به طور
قطع اعالم میکنیم که ج��زو محصوالت تولیدی ما
نیس��ت و امکان واردات آن وجود دارد .بنابراین برای
تامین ریل موردنیاز کشور س��ازوکار ویژهای تنظیم
ش��ده و بر مبن��ای اطالعات موجود طی ش��ش ماه
گذش��ته هیچ مجوزی برای واردات ریل قطار و ریل
مترو صادر نش��ده اس��ت.معاون بهرهبرداری شرکت
ذوبآهن اصفهان با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور

و دغدغههای فوالدس��ازان در سالجاری اظهارکرد :با
توجه به مش��کالتی که طی این س��الها برای تامین
مواداولیه وجود داشته است؛ در سال  99نیز همچنان
نگرانیهایی برای تامین س��نگآهن هست و نظر به
مش��کالتی که در رابطه با انتش��ار وی��روس کرونا در
اقتص��اد رخ داده و تولی��د معادن کش��ور تا حدودی
کاه��ش یافته ،احتمال اخت�لال در تامین مواداولیه
باقی است؛ چراکه بسیاری از معادن در تعطیالت عید
فعالیتی نداشتند و حتی برخی از آنها بعد از عید نیز با
تعداد نیروی کمتر فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ از این
رو پیشبینی تولید دور از انتظار نیست.
وی با نگاهی به تاثیر ش��یوع کرونا بر قیمت محصوالت
معدنی زنجی��رهای فوالد تصریحک��رد :در حال حاضر
قیمت س��نگآهن ،کنس��انتره و  ...بر اساس ضریبی از
شمش فوالد خوزستان تعیین میشود؛ از این رو نوسان
قیمت در تمام حلقههای تولید زنجیره فوالد یکس��ان
اس��ت .هرچند باید توجه داشت که در شرایط کرونایی
اگر تقاضای خارجی ب��رای محصوالت معدنی کاهش
یافته باشد .میزان عرضه این محصوالت به بازار داخلی
بیشتر میشود و قطعا تامین داخلی تسهیل خواهد شد؛
بنابراین وضعیت قیمت و عرضه به فاکتورهای مختلفی
بستگی دارد و متناسب با تقاضای بازار داخلی و خارجی
تعیین میشود.شرکت ذوبآهن اصفهان در سال 98
با وجود مشکالت عدیده در کمبود شدید مواداولیه،
ضعف نقدینگی و ش��یوع بیماری کرونا موفق به ثبت
رکورد در تولید ،فروش و صادرات فوالد شده است؛ به
همین دلیل ظرفیتهای باالیی در این شرکت وجود
دارد که در س��الجاری نیز در کنار ادامه افزایش تولید
و صادرات ،سیاس��تگذاری عرض��ه محصوالت جدید
ورقهای فوالدی  250و  300میلیمتری با موفقیت
اجرا شود.
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فعاالن اقتصادی احصا کردند ؛

موانعتولید
در سال جهش
راهکاره�ای رس�یدن ب�ه جهش تولید از س�وی
فعاالن بخش خصوصی بررس�ی ش�د .ب�ه اعتقاد
فعاالن این بخش ح�ذف موانع تولید برای بهبود
کس�ب و کار از جمله مواردی اس�ت که میتواند
به جهش تولید منجر ش�ود و آنچه مس�لم است
راهه�ای جه�ش تولید به موانع عم�ده پیش پای
کسب و کارها گره خورده است.
در هفدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب
و کار و رف��ع موان��ع تولید» اتاق ته��ران ،فعاالن بخش
خصوصی عمده موانع پیش روی تولید برای رسیدن به
جهش تولید را بررسی کردند.
در این جلسه فعاالن این بخش با بررسی راههای تحقق
جهش تولید ،به موانع عمده پیش پای کسبوکارها ،از
بیثباتی کالن اقتصاد تا مجوزهای موردی پرداخته و
از ضرورت عملگرایی و باور به عدم مداخله مانند حذف
قیمتگذاری سخن گفتند .اعضای این کمیسیون در
این نشس��ت تاکید کردند که نظارت پیشینی باید به
نظارت پس��ینی تبدیل شود تا به این طریق بخشی از
مشکالت بنگاههای تولیدی برطرف شود .در این جلسه
پیشنهادهای متعددی برای افزایش تولید ارائه شد که
اغل��ب آنها به بهبود محیط کس��ب و کار معطوف بود
که از جملهمیتوان به حذف قیمتگذاری ،گش��ایش
الس��ی ریالی و ارزی ،هدایت صحی��ح منابع بانکی و
جایگزینی نظارتهای پس��ینی به ج��ای نظارتهای
پیشینی برای تسهیل ش��روع کسب و کار اشاره کرد.
از سوی دیگر ،فعاالن بخش خصوصی در این نشست
پیشنهاد کردند که کارگروهی برای جمعبندی نظرات
ارائه شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران در رابطه
با جهش تولید تش��کیل شود و اجرای این پیشنهادها
را م��ورد پیگیری قرار دهد .بر اس��اس گ��زارش اتاق
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تهران ،محمدرضا نجفیمنش ،رئیس کمیسیون بهبود
محیط کس��بوکار و رفع موانع تولید ،در این نشست
به برخی راهکارها که در هفتههای گذش��ته از سوی
کارشناس��ان برای جهش تولید مطرح شده بود ،اشاره
کرد و گفت :در هفتههای گذش��ته ،پیش��نهادهایی از
سوی اتاقهای تهران ،ایران و سایر کارشناسان مطرح
شده و دستگاههای اجرایی نیز هر یک برنامههای خود
را برای جهش تولید اعالم کردهاند .البته همهمیدانیم
که دولت پولی در بساط ندارد و راهکارها باید کمترین
بار مالی را داشته باشد.
او ادامه داد :نخس��تین گام ب��رای تحقق جهش تولید
این است که دولت از هزینههای غیرضرور خود بکاهد،
لزوم��ی ندارد که دولت بر اس��اس ش��رایط عادی ،در
کش��ور هزینه کند .او با اشاره به اینکه یکی از الزامات
جهش تولید ،تامین نقدینگی اس��ت ،توضیح داد :در
ح��ال حاضر ،طبق برآوردها ،رق��م نقدینگی از ۲۳۰۰
هزار میلیارد تومان عبور کرده و در نقاطی حبس شده
ک��ه به کار تولی��دنمیآید.میتوان ب��ه بانک مرکزی
پیش��نهاد کرد که ام��کان اس��تفاده تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران از رقم مازاد وثایق قبلی را برای افزایش
تولید فراهم کند .پیشنهاد دیگر نجفیمنش ،اجتناب
دولت از قیمتگذاری بود .او گفت :قیمتگذاری باعث
کاهش نقدینگ��ی واحدهای تولیدیمیش��ود .برای
مثال ،صنعت خودرو در سال گذشته معادل  ۳۴هزار
میلی��ارد تومان فروش داش��ته ،در حالی که  ۵۰هزار
میلیارد تومان هزینه کرده اس��ت .ای��ن روند موجب
کاهش تولید خواهد ش��د .بنابراین پیش��نهاد ما این
اس��ت که دولت بهصورت آزمایشی حدود شش ماه از
قیمتگذاری دست بردارد و چنانچه نتایج مثبت بود،
به این رویه ادامه دهد.

ضرورت تنشزدایی از تولید
محمدمهدی فنایی ،نایبرئیس این کمیس��یون نیز از
ضرورت اثرگذاری بخش خصوصی در تحقق این شعار
س��خن گفت و افزود :دولت آمریکا کمکهای بالعوض
به تولیدکنندگان خود ارائه کرده اس��ت .البته ما چنین
کمکهای��ی رانمیخواهیم؛ چراک��ه دولت منابعی در
اختیار ندارد .البته زمان��ی هم که درآمدهای نفتی باال
ب��ود ،کمکی به بخش تولید نش��ده اس��ت و ما دراین
مقاطع شاهد اختالسها و قوانین بودجه فاقد شفافیت
بودهایم.او مهمترین راهکار ب��رای جهش تولید را عدم
ایجاد تنش برای تولیدکنندگان برش��مرد و گفت :الزم
اس��ت دولت تولیدکنندگان موثر را مورد شناسایی قرار
داده و به آنها تس��هیالت با بهره کم ارائه کند .در عین
حال ،گش��ایش الس��ی ریالی و ارزی برای پروژههای
دولت��ی که بخش خصوصی آنها را به اجرامیگذارد نیز
بسیار کمککننده است .این عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران همچنین بازخوانی و اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را در افزایش تولید موثر دانست.
کشورهای همسایه به ما نیاز دارند
علی نقیب ،نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسب
وکار اتاق تهران ،نیز با اش��اره به اینکه حدود  ۹س��ال
اس��ت ،در نامگذاریها به مس��ائل اقتصادی توجه شده
است ،گفت :در این س��الها در قبال این نامگذاریها،
سخنهای بس��یاری رفته و برنامههای بسیاری تنظیم
شده است .در عین حال ،قوانین ضد و نقیض متعددی
به تصویب رسیده و بخش تولید در معرض برخوردهای
س��لیقهای قرار گرفته است.او در ادامه با تاکید بر اینکه
کشور ما از مزیتهای بزرگی در منطقه برخوردار است،
گفت :ایران در همس��ایگی کشورهایی است که از نظر
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صنعتی به ما نیاز دارن��د .همچنین برخورداری از
نیروه��ای جوان و تحصیلکرده نی��ز به این مزیت
افزوده اس��ت .بنابراین با افزایش تولید و صادرات
به این کش��ورها بخشی از مشکالت کشور برطرف
خواهد ش��د.نقیب ادامه داد :مس��اله این است که
زیرساختهای افزایش تولید فراهم نیست و بخش
خصوصی با دیوانس��االری دست به گریبان است.
در عین حال قوانین نیز اغلب بهصورت احساس��ی
و برای رفع مش��کالت مقطعی تصویبمیش��ود.
نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار در
ادامه خواستار الگوبرداری از تجربه ترکیه در رونق
تولید و اقتصاد شد.

جهش تولید با استفاده از منابع موجود
در ادام��ه علیاصغ��ر اژدری ،مدی��ر دفت��ر مطالعات
ان��رژی ،صنعت و معدن مرک��ز پژوهشهای مجلس
با بی��ان اینکه در کش��ور معموال مباح��ث بهصورت
نظری مطرحمیش��ود و فاقد عملگرایی است ،ادامه
داد :تاکنون هیچ مس��الهای را در کشور نتوانستهایم
بهصورت  ۱۰۰درصدی حل کنیم و در مواقع بحران
گویی قدرت تفکر از دس��تمیرود .ب��رای مثال در
اردیبهشت سال  ۱۳۹۷یک شوک ارزی در اثر خروج
آمری��کا از برجام ایجاد ش��د و حکمرانی اقتصادی را
دچار دس��تپاچگی کرد .به موجب این دس��تپاچگی،
بخش��نامههای متعددی صادر ش��د که نتیجه آن در
بوکار نمود یافت و
ش��اخصهای ۱۰گانه اجرای کس 
بیثبات��ی قوانین در رتبه نخس��ت چالشهای فضای
بوکار قرار گرفت.او با طرح این پرس��ش که با
کس�� 
وج��ود ارائه این میزان راهکار به چهدلیل مش��کالت
کشور حلنمیشود ،توضیح داد :داگالس نورث ،یکی
از اقتصاددانان نهادگرا بر این باور اس��ت که توس��عه
زمانی ایجادمیش��ود که توزیع مدیریتها بر اساس
شایستهساالری انجام شده باشد و کسانی که مدیریت
کارها را به عهده میگیرند ،به توس��عه اعتقاد داشته
باش��ند.اژدری در ادامه با اشاره به اینکه ساالنه حدود
 ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار میلیارد تومان تس��هیالت از سوی
بانکها پرداختمیش��ود ،افزود :از این میزان معادل
 ۳۰درصد یعنی ح��دود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان به
بخش صنعت و معدن پرداختمیشود .پرسش قابل
تامل این اس��ت که این تس��هیالت با چه معیاری و
به چه کس��انی پرداختمیشود .مساله این است که
رشد اقتصادی ایران تابع تسهیالت نظام بانکی نیست
و به تعبیر بهتر ،نظام بانکی در اختیار توسعه نیست و
بیشتر به دنبال نقدشوندگی منابع خود است .بر این
اس��اس برای جهش تولید الزم اس��ت ،بانک مرکزی
مکلف ش��ود که اعتبارات خود را به طرز شایستهای
به س��مت تولید هدایت کن��د .در واقع ،برای جهش
تولید ،نیازی به منابع جدید نیست ،بلکه منابع موجود
باید به شایس��تگی به سمت تولید هدایت شود.او در
ادامه با اشاره به اینکه نماگر شروع کسب و کار ایران
بدترین رتبه یعن��ی  ۱۷۸را دارد ،گفت :راهکاری که
برای بهبود این نماگر وجود دارد این است که دریافت
مجوزها اختیاری شود و در مقابل فعاالن اقتصادی بار

حقوقی تخلفات خود را بپذیرند .راهکار دیگر آن است
که زونهای تولیدی و صنعتی در کش��ور ایجاد شود
ک��ه افراد فعال در این زونها نیازی به دریافت مجوز
نداش��ته باشند.اژدری سپس نظارت بر اجرای بند ب
ماده  ۷و ماده  ۸قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
را در جهش تولید موثر دانست.

جهش تولید به چه معناست؟
در ادامه این جلس��ه ،فرش��اد مقیمی ،عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل ش��رکت ایران
خودرو که در این نشست حضور یافته بود ،با بیان
اینکه به نظرمیرس��د موضوع جهش تولید ،یک
هدف کالن کیفی است ،این پرسش را مطرح کرد
که آیا جه��ش تولید به معنای افزای��ش تیراژ در
همه حوزهها اعم از صنایع ساختمانی ،معدنی و ...
است؟ یا افزایش کیفیت و کاهش بهای تمامشده
مدنظر اس��ت؟ در حال��ی که در برخ��ی حوزهها،
کاه��ش تیراژ باید رخ دهد تا برآیند اقتصاد مثبت
نش��ان دهد .او افزود :به نظرمیرسد شفافسازی
در این مس��اله ،کاری اس��ت که اتاق باید به انجام
برساند .پس از نامگذاری سال جاری ،برخی نهادها
برنامههای خود را اعالم کردند که به نظرمیرسد،
این اقدامات بعضا ش��تابزده صورت گرفته است.
اگر قرار اس��ت جهش تولید تا پایان س��ال ۱۳۹۹
رقم بخ��ورد ،چن��داننمیت��وان روی اصالحات
اساسی نظیر اصالح قانون یا لغو مجوزها اقدام کرد.
اما مسالهای که الزم است تکلیف آن روشن شود،
این است که چه صنایعی باید جهش داشته و چه
صنایعی نباید جهش داشته باشند و اتاق بازرگانی
ی با بیان
بای��د در ای��ن زمین��ه ورود کند .مقیم�� 
اینکه یکی از پیشش��رطهای جهش تولید تامین
نقدینگی است ،توضیح داد :توجه به توانمندیهای
داخ��ل کش��ور نیز بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت.
بهعنوان مثال س��ال گذش��ته  ۵۰قطعه از قطعات
خودروسازی که توسط ایرانخودرو مورد استفاده
قرارمیگرفت و وارداتی بود ،داخلیسازی شد .این
اقدام مانع از خروج  ۵۳میلیون دالر ارز از کش��ور
ش��د و در عی��ن حال  ۱۰۰هزار اش��تغال را که از
دست رفته بود ،احیا کرد .او همچنین در پیشنهاد
دیگ��ری گفت که اگر ق��رار اس��ت قیمتگذاری
صورت گیرد ،این قیمتگذاری شامل کل زنجیره
تامین ش��ود و معطوف به حلقه آخر تولید نباشد.
مقیمی همچنین از ضرورت پش��تیبانی صنعت از
شرکتهای دانشبنیان سخن گفت.
ضرورت اقدام مجلس برای لغو مجوزها
محم��د اصابتی ،کارش��ناس کمیس��یون نیز بر این
عقیده اس��ت که پیشنهادها باید کاربردی و اجرایی
باشد .او بر همین اس��اس پیشنهاد کرد که مجلس
اقدام��یدر جهت لغو مجوزها به انجام برس��اند .او با
اش��اره به نامگذاریهایی که در س��الهای گذشته
صورت گرفته است ،گفت :نباید چرخ را از نو اختراع
کنیم ،بلک��همیت��وان از اقدامات و پیش��نهادهای

ارائه شده در س��الهای گذشته بهره گرفت و برای
دس��تگاههای اجرایی برنامه زمانبندی تنظیم کرد.
در عین ح��ال،میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای
خالی در بنگاههای تولیدی نسبت به افزایش تولید و
صادرات اقدام کرد.علیرضا فتحی که به نمایندگی از
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در این
نشست حضور یافته بود ،با بیان اینکه در کشورهای
در ح��ال توس��عه معموال حف��ظ قدرت ب��ر تامین
مناف��ع عمومی ارجحی��ت دارد و این مانع توس��عه
در این کش��ورها شده اس��ت ،گفت :وزارت اقتصاد
برنامهای مش��تمل ب��ر ۵محور ش��امل تامین مالی،
بوکار ،مولدسازی
سرمایهگذاری ،بهبود محیط کس 
داراییهای دولت و تجارت خارجی تهیه کرده است.
بوکار به دنبال آن
برای مثال در بخش محیط کس�� 
هستیم که برنامه نوشته شده صرفا روی کاغذ نماند.
او ادام��ه داد :ش��یوع وی��روس کرون��ا ،هزینههای
اقتصادی و اجتماعی بس��یاری را به کش��ور تحمیل
کرده اس��ت؛ اما تس��هیل برخی از امور تحت تاثیر
ش��یوع این ویروس بسیار راهگشا بود؛ مانند اتفاقی
که در مورد لغو مج��وز تولید الکل رخ داد .بنابراین
بوکار
الزم اس��ت نظارتهای پیشین در حوزه کس 
جای خود را به نظارتهای پس��ین بدهد و این نیاز
به جریانسازی دارد.فتحی همچنین عنوان کرد که
بخش خصوصی هیات مقرراتزدایی را در شناسایی
بوکار یاری کن��د .محمد تکلی،
قوانین مخل کس�� 
از س��ندیکای شرکتهای س��اختمانی نیز با انتقاد
از اینکه صرفا تولیدکنندگان مش��مول تس��هیالت
دولت قرارمیگیرند و بخش خدمات نادیده انگاشته
میش��ود ،گفت :بخش خدمات نی��ز بیمه و مالیات
میپ��ردازد ،اما زمانی که بحث تس��هیالت و امهال
ب��ه میانمیآی��د ،فعاالن بخش خدمات مش��مول
نمیش��وند.عباسهاش��می ،مش��اور عال��ی انجمن
صنای��ع لواز م خانگی ایران ه��م به ضرورت اجتناب
از عملکردهای جزیرهای اش��اره و نس��بت به اتصال
سیس��تماتیک به ش��بکه جهانی اقتصاد تاکید کرد.
او همچنین اس��ترداد به موقع مالیات ارزش افزوده
صادرکنندگان و هدایت نقدینگی به س��وی تولید را
بهعنوان راهکارهای کوتاهم��دت برای جهش تولید
مورد اش��اره ق��رار داد.احمدرضا رعنای��ی از انجمن
صنایع همگن نیز پیشنهاد تنظیم برنامه مدون برای
جهش تولی��د را مطرح کرد و گف��ت که کمیتهای
برای پیگیری این برنامه تشکیل شود .در عین حال
برای جهش تولید به انجمنها و س��تادهای تسهیل
اس��تانی تفویض اختیار صورت گیرد .او بهرهگیری
از ظرفیته��ای خالی واحدهای تولی��دی را نیز در
تحق��ق جهش تولی��د موثر توصیف ک��رد .در ادامه
این جلسه ،رئیس کمیس��یون بهبود محیط کسب
و کار اتاق تهران از ضرورت تش��کیل کارگروه ویژه،
برای جمعبندی نقطه نظرات ارائه شده برای جهش
تولید و نیز پیگیری اجرای پیش��نهادهای ارائه شده
که جلسات مستمری برگزار کند ،سخن گفت .او به
این نکته نیز اشاره کرد کهنظرات ارائه شده به هیات
رئیسه اتاق تهران ارائه خواهد شد.

محمدمهدی
فنایی یکی از
مهمترین
راهکار ها
برای جهش
تولید را عدم
ایجاد تنش برای
تولیدکنندگان
برشمرد و گفت:
الزم است دولت
تولیدکنندگان
موثر را مورد
شناسایی قرار
داده و به آنها
تسهیالت با
بهره کم ارائه
کند .در عین
حال ،گشایش
السی ریالی
و ارزی برای
پروژههای
دولتی که بخش
خصوصی آنها را
به اجرامیگذارد
نیز بسیار
کمککننده
است
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تامی�ن مال�ی
پیش�ران«جهش تولید»

دکتر سیدمحمد هاشمینژاد

مدیرعامل گروه مالی ساتا

مقام معظم رهبری چشمانداز یکساله ایران
را ت�لاش ب��رای «جهش تولی��د»« ،افزایش
خروجی اقتصاد» و «تقویت س��مت عرضه»
ترس��یم کردهاند .جهش تولید از یک دیدگاه
به معنی افزایش قابلتوجه سطح تولید ملی
فرات��ر از برنامههای افزایش فروش س��االنه
تولیدکنندگان و صنعتگران بوده و لزوم آن،
اجرایی کردن برنامههای توسعهای بلندمدت
و فراتر از یک سال است.
یک��ی از مهمترین پیشش��رطهای اجرایی
ک��ردن جهش تولید و پای��دار کردن آن در
اقتصاد ،تامین مالی طرحهای توسعهای است
که با قرارگیری در کن��ار دو مؤلفه «فراهم
س��اختن بازار مصرف کاالهای تولیدشده از
طریق قدرت بخشی به مصرفکننده نهایی»
و «مهیا کردن ش��رایط حضور در بازارهای
صادراتی برای تولیدکننده داخلی» ،میتواند
موفقی��ت ش��عار س��ال را تا ح��دود زیادی
تضمین کند.
تأمین مالی اقتصاد کش��ور ب��رای پروژههای
ب��زرگ ،نیاز مبرمی به تامی��ن مالی خارجی
دارد؛ چراک��ه ظرفیتهای داخلی کش��ور به
دلیل ش��رایط فعلی و فش��اری که بر ذخایر
ارزی کش��ور وجود دارد ،توانایی تامین مالی
طرحهای بس��یار ب��زرگ را ن��دارد .بهبیان
دیگر ،ب��رای تامین مالی چنی��ن طرحهایی
نیاز به افراد حرف��های در زمینه تامین مالی
(فاینانس��ور) اس��ت تا با فراهم کردن منابع
مالی بلندمدت بتوان با تطابق زمانی مناسب،
طرحه��ا را اجرایی و از ب��ازده جریان نقدی
طرحها ،بازپرداخت تامین مالی را انجام داد.
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ب��رای تامین مال��ی خارج��ی قابلتوجه،
نیاز به طراحی اس��تراتژی مناسب توسط
وزارتخانههای اقتصاد و امور خارجه است
تا در این مس��یر  -شاید حتی با همراهی
وزارتخانههای��ی ک��ه ارتباط مناس��بی با
کشورهای دوس��ت و صاحب منابع مالی
دارند -همراه شوند تا اهرمهای ارتباطات
مناس��ب در دیگر زمینهه��ای همکاری،
برای تس��هیل تامین مالی خارجی به کار
گرفته شوند.
بنابراین الزم است تا طرحهای کالن اقتصاد
ک��ه قابلیت ایجاد جهش بزرگ تولید در کل
اقتصاد را دارند و از سوی دیگر ،باعث کاهش
قابلتوج��ه بیکاری در کش��ور میش��وند ،با
عنایت ویژه با تامی��ن مالی خارجی از طرف
کش��ورهای دارای رابطه حس��نه مورد توجه
قرار گیرد.
تأمی��ن مال��ی در اقتصاد خ��رد و بنگاههای
کوچک به علت نیاز طرحهای توس��عهای به
مدتزم��ان اجرای طرح و بازگش��ت جریان
نقدی ایجاد ش��ده از طرحها نی��از به تطابق
زمان��ی طوالنیت��ر از ی��ک س��ال دارد .در
همین حال ،چون عمده منابع مالی کش��ور
در بانکه��ا متمرک��ز بوده و تطاب��ق زمانی
تسهیالت و تامین مالی بانکها برای سرمایه
در گردش بوده و کمتر از یک س��ال اس��ت،
باید با بهکارگیری استراتژیهای ذیل ،ضمن
تعمیق بازار سرمایه به تامین مالی طرحها از
طریق افراد فعال در بازار سرمایه پرداخت.
 تسهیل انتشار اوراق بدهی برای شرکتهایکوچک

 تس��هیل ش��رایط ثبت نزد س��ازمان برایشرکتهای کوچک
 اجازه شناور ش��دن بازدهی اوراق با توجهبه رعایت موازین ش��رعی و اس�لامی مدنظر
کمیته فقهی
 تس��هیل و تس��ریع فعالیت ش��رکتهایرتبهبندی اعتباری
 تکمیل زنجی��ره ارزش تامین مالی خرد باورود صندوقهای تخصصی هر صنعت
 گره زدن تامین مالی زنجیره ارزش با بازارسرمایه
 فرهنگسازی مشارکت و آشنایی عمومیجامعه با ابزارهای مالی اسالمی
 معرفی ابزارهای مالی جدید اسالمی برایارتقای تامین مالی از طریق بازار سرمایه
وق��وع بحرانهای مال��ی و اقتصادی ،۲۰۰۸
ض��رورت وجود و تقویت بازار بدهی بهعنوان
ابزار قاب��ل اتکا و نوین ب��رای تامین مالی را
در عرص��ه اقتص��اد جهانی بیش از گذش��ته
پررنگ س��اخته اس��ت .در عین حال ،تجربه
کشورهای نوظهور در راهاندازی و شکلدهی
به بازار بدهی نشان میدهد که در رویارویی
با بحران ک��ه پیامدهای اعتباری متعددی را
در پی داشت ،از این بازار بهعنوان سپر پولی
در برابر رکود به وجود آمده ناش��ی از بحران،
استفاده کردهاند .اهمیت انتشار منظم و روند
صع��ودی اوراق مال��ی بهوی��ژه اوراق مالی از
جنس بدهی ،ضمن اینکه بودجهریزی کالن
کشور را بهسوی ش��فافیت مالی و عملیاتی،
رهنمون میکند ،موجبات حرکت اقتصاد از
ک محوری به سرمایه محوری را نیز فراهم
بان 

Jahane Madan

میس��ازد .امری که تغییر آن بهواس��طه
سابقه بیش از یک قرن بانک محوری در
اقتصاد ایران ،بس��یار دشوار و طوالنی به
ن ح��ال با اتکا به
نظر میرس��د و در عی 
وجود بازار سرمایه رو به رشد در کشور و
پتانسیلهای ارزشمند آن ،چندان دور از
دسترس نخواهد بود.
در گام دیگر ،پس از مهیا کردن ش��رایط
تامی��ن مالی طرحها ،باید از دانش��گاهها
خواسته شود تا در انتقال دانش مدیریت
بهویژه دان��ش «مدیریت پ��روژه» برای
اجرای بهموقع و باکیفیت پروژهها دست
یاری ب��ه صنعتگ��ران و تولیدکنندگان
رس��انده و در این مس��یر مبارک جهش
اقتص��اد کش��ور س��هم ارزن��دهای را به
عهده بگیرن��د .همچنین دانش بازاریابی
برای تس��هیل فروش کااله��ا و خدمات
تولیدش��ده در ب��ازار داخل��ی و خارجی
میتوان��د برونگرایی اقتص��اد را برای ما
رقم بزند.
در مس��یر ایج��اد بازار و تصاحب س��هم
بازار بینالمللی برای برونگرایی اقتصاد
کش��ور ،وزارت امور خارج��ه میتواند با
طراح��ی واحدی ش��بیه ب��ه «تحقیقات
بازار» در کنسولگریها و نمایندگیهای
خارج��ی حداق��ل اطالعات اولی��های از
مصرفکنن��دگان هر کش��ور و ش��رایط
ب��ازار در کش��ورهای گوناگ��ون ب��رای
کارآفرینه��ای داخلی مهی��ا کند تا گره
اقتصادی کش��ور با دیگر کشورها قویتر
شود و تحریمناپذیری و تابآوری اقتصاد،
بیشتر شود.
ام��ا بانکه��ا ب��ه دلی��ل تطاب��ق زمانی
یکس��اله و کمتر از یک سال در تامین
مالی پروژههای توس��عهای ،شاید نتوانند
مش��ارکت مناسبی داش��ته باشند؛ ولی
با ارائه تس��هیالت خ��رد به عموم جامعه

بهوی��ژه روی کاالهای ب��ادوام ،میتوانند
ضم��ن قدرت بخش��ی به خری��د مردم،
چرخه جه��ش تولید را تکمی��ل کنند.
همچنی��ن میتوانن��د خری��د و مصرف
کاالهای تولیدش��ده را تضمین کنند تا
این تولیدات در اقتصاد کشور تداومیافته
و رش��د پایداری را برای کش��ور ،حاصل
کند.
به بی��ان دیگ��ر ،مهمتری��ن راهکارهای
اجرایی ک��ردن رهنمودهای مقام معظم
رهب��ری ،توج��ه به کلم��ه «جهش» در
ش��عار س��ال بوده که به معن��ی افزایش
قابلتوجه خروجی اقتصاد بوده و در این
راه تامین مالی مناسب ،اجرای برنامههای
توس��عهای ،ایجاد بازار مصرف مناسب و
تضمی��ن ف��روش کاالهای تولیدش��ده،
اهمیت دارد.
در این بین ،س��هم بازار س��رمایه فارغ از
کارآیی و اثربخش��ی مکانیزمهای آن ،به
دلی��ل اهمیتی که در ارتقای ش��فافیت
اطالعاتی و تامین مالی بلندمدت بنگاهها
دارد ،یکی از مهمترین مسیرهای تحقق
شعار جهش تولید بهشمار میرود .برای
درک صحی��ح کارکرد واقع��ی این بازار
ض��رورت دارد آثار آن��ی و آتی مهمترین
متغیرهای اصلی اقتص��اد ،همواره مورد
واکاوی و بررس��ی ق��رار داده ش��ود .این
ام��ر ،ضمن تصحیح خطاه��ای احتمالی
تحلیله��ا ،میتواند ابزار مناس��بی برای
تدوین سناریوهای برونرفت و بهرهمندی
از فضاهای فرصت-تهدید ناشی از نوسان
هر کدام از متغیرها را فراهم کند.
س��اختار اقتص��ادی کش��ور ب��ه دلی��ل
وابستگی باال به درآمدهای نفتی و درآمد
ارزش ناشی از فروش نفت ،همواره شاهد
نوسانات یکس��ان بازارهای مرتبط با این
فرآورده اس��ت و نرخ بازدهی بس��یاری

از بازارها از جمله بازار س��رمایه ،وابسته
ب��ه ای��ن کاالی اس��تراتژیک اس��ت .در
کنار این امر ،پارامترهای اصلی س��ازنده
اقتص��اد کالن از جمل��ه ن��رخ بازده��ی
بازارها ،نرخ بهره ،تورم ،نرخ تامین مالی،
تولی��د ناخالص داخلی ،رش��د اقتصادی
و بس��یاری دیگر ،س��هم قابلتوجهی در
مس��یر بازدهی و معامالتی بازار سرمایه
دارند .در عینحال ،نقش متغیرهای مهم
سیاست خارجی و فضای بینالمللی که
طی سالهای اخیر درنتیجه تحریمهای
یکطرف��ه ب��ه وج��ود آم��ده و مس��یر
سیاس��تگذاری و برنامهریزی کش��ور را
با شرایط خاصی روبهرو کرده که برآیند
آنه��ا در مجم��وع میتواند نق��ش بازار
س��رمایه را بیش از گذش��ته ،وارد عرصه
عملیاتی کند.
بهبیاندیگر ،بازارهای پول و س��رمایه در
کنار یکدیگر ،بهعنوان ارکان بخش مالی،
وظیفه تامین منابع را برای بخش حقیقی
اقتصاد بر عه��د ه دارند .کارآ بودن بخش
مالی سبب میش��ود تا تخصیص بهینه
منابع به بخشها و فعالیتهای اقتصادی
بهط��ور مطل��وب ،انج��ام ش��ود .نتیجه
چنی��ن فرآین��دی هم عالوه ب��ر تنظیم
مکانیزمهای مه��م اقتصادی ،نویدبخش
توسعه پسانداز و سرمایهگذاری و بهتبع
رشد اقتصاد ملی متناسب با ظرفیتهای
بالقوه اقتصاد ،میشود.
نتیجه بسیاری از مطالعات و تئوریهای
اقتصادی در دنیا ،نشان دادهاند که مسیر
توسعه و پیش��رفت اقتصادی از بازارهای
مالی کارآ میگذرد و با توجه به پتانسیل
بسیار فزاینده این بازارها در تامین مالی
بخ��ش حقیقی ،میتوان ش��اهد افزایش
تولید ،رش��د اش��تغال ،کاهش تورم و در
کل رشد اقتصادی بود.

مهمترین
راهکارهای
اجرایی کردن
رهنمودهای
مقام معظم
رهبری ،توجه به
کلمه «جهش»
در شعار سال
بوده که به
معنی افزایش
قابلتوجه
خروجی اقتصاد
بوده و در این
راه تامین مالی
مناسب ،اجرای
برنامههای
توسعهای ،ایجاد
بازار مصرف
مناسب و تضمین
فروش کاالهای
تولیدشده،
اهمیت دارد
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ش ه�ای
چ�ال� 
ش�رکتهایایرانی

سیدحمید حسینی

مدیرعامل گروه بینالمللی مرآت

بنگاهه��ای اقتصادی و کارآفرینان کش��ور با
توجه به فلس��فه کاری و اهدافی که در ورود
به فعالیت اقتصادی داش��تهاند ،دستاوردها و
چالشهای متفاوت��ی در زندگی کاری خود
تجربه کردهاند .من از سال  ۶۵وارد کار تجاری
خصوصا صادرات شدم ودر این رابطه دواصل
برایمان اهمیت داشت :الف :منافع سازمان و
ش��رکت باید در راستای منافع ملی باشد؛ ب:
به عنوان افراد تحصیلکرده جامعه ،فعالیت و
کاری را انجام دهیم که دیگران قادر به انجام
آن نیس��تند ،به عبارت دیگر به جای «کشف
فرصت»« ،خلق فرصت» کنیم.
قب��ل از آنکه به ریش��ه مش��کالت تجاری و
صادراتی کش��ور در  ۳۰س��اله اخیر بپردازم،
الزم میدان��م توضیحات مختص��ری درباره
نوآوریها و موفقیتها داش��ته باشم تا تاثیر
آن بر ارتقا و مرگ کسب وکارها آشکار شود،
ضمنا انگیزهای باشد برای نسل جدید کشور
تا به قول دکتر ش��ریعتی «راهی را بروند که
روندگانش کم باش��ند» و تقلی��د از دیگران
را س��رلوحه کار خود قرار ندهن��د .در اولین
س��الهای کاری همزمان با صادرات پسته با
همکاران تعاونیهای مرزنشینان و پیلهوران
در مناقصه مربوط به توزیع ش��یر پاستوریزه
تهران ش��رکت کردیم و سالها عمده توزیع
ش��یر یاران��های ته��ران توس��ط م��ا صورت
میگرفت و با پیش��نهاد و اص��رار ما توزیع از
صبح به س��حرگاه منتقل ش��د و هزینههای
توزیع و کیفیت توزیع تغییر اساسی پیدا کرد.
در صادرات پس��ته موفق ش��دیم سهم چند
درصدی در بازار کس��ب کنم و برای اولین بار
به کمک دانشجویان ایرانی در آلمان پسته را
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بو داده ودر بستهبندی سلفون به فروشگاهها
عرض��ه کردیم .پ��س از آنک��ه در دولت دوم
سازندگی «سیاستهای تعدیل» با «تثبیت»
جایگزین ش��د و ارز صادراتی توسط دولت با
۵۰درص��د قیمت بازار خریداری ش��د ،زیان
فراوانی متحمل ش��دیم و نهایت��ا از این بازار
خارج شدیم.
همزمان با این دوران با توجه به عطش کشور
به واردات ،بزرگترین فروش��گاه و نمایشگاه
را در ب��ازار فرانس��ویهای کی��ش راهاندازی
کردیم ویک برند جدید در زمینه الکترونیک
و لوازم خانگی را با تبلیغات ابتکاری (از طریق
مسابقات ورزش��ی و بیلبورد که در سالهای
دهه  ۶۰معمول نب��ود) در بازار جا انداختیم
و موفق ش��دیم ب��ا برندهایی نظیر س��ونی و
توش��یبا در ب��ازار ایران رقاب��ت کنیم رقبای
کرهای با برندهای گلداستار ،دوو و سامسونگ
در رقابت با  ۲۰۰ش��عبه ما در کش��ور ناتوان
بودند ،این بازار را با توجه به برخی ش��ایعات
در خصوص انتس��اب آن به برخی مقامات و
گس��ترش قاچاق کاال به داخل کشور پس از
 ۵س��ال رها کرده و از این بازار خارج ش��دیم
و حتی پیش��نهاد سامسونگ را برای پذیرش
نمایندگی آنها در ایران نپذیرفتیم  .از اواسط
دهه  ۷۰با توجه به تجربه ترانزیت و صادرات
لوازم الکترونیک به ترکمنس��تان با مشارکت
یک شرکت هندی مس��تقر در لندن و گروه
بهمن در کویت ،برای اولین بار اقدام به خرید
نفت خام در بورس ترکمنس��تان کردیم (هر
تن  ۲۰دالر) و سپس نفتخام را در پاالیشگاه
ای��ن کش��ور پاالیش کرده و بنزی��ن آن را به
قرقیزس��تان ،مازوت آن را به ایران و گازوئیل

ن را به ترکیه ارس��ال کردی��م .در این رابطه
آ
ب��رای اولین بار ترانزیت گازوئی��ل ار ایران به
ترکیه اس��تارت خ��ورد ،م��ازوت آن با روش
س��وآپ از طریق ریل تحویل نیروگاه مشهد
میشد و در مقابل از جنوب معادل آن مازوت
دریافت میکردیم و در س��قوط قیمت نفت
و کاهش مازوت به ۶۰دالر ،ش��رکت نفت به
اجب��ار یک محموله  ۶۰هزار تن��ی مازوت را
اجب��ارا تحویل داد و حداق��ل  2میلیون دالر
از مح��ل این س��وآپ ضرر کردیم و ش��رکت
نفت نیز ب��ا همکاری اس��تانداریهای غرب
کشور انواع کارشکنی در صادرات گازوئیل به
ترکی��ه اعمال کرد ،بنابراین ادامه کار متوقف
ش��د ،روشهایی که ما در راهاندازی ،ترانزیت
و س��وآپ فراورد ه انجام دادی��م ،برای اولین
بار توس��ط بخشخصوصی در کشور صورت
میگرفت.
ب��ا توجه به تجربه موفق نفت��ی وارد بازار قیر
ایران ش��دیم و در م��دت کوتاهی با بازاریابی
در چین و هند ،صادرات س��االنه کشور را که
در سال  ،۷۴حدود ۲۵هزار تن بود به بیش از
 ۳۰۰هزار تن رساندیم .
ام��روز صدها واح��د تولی��دی و صادراتی در
کش��ور ایجاد شده و  ۵درصد بازار جهانی قیر
در اختیار ایران است (صادرات  ۳میلیون تنی
کش��ور در سال) .بیش از ۱۰سال لیدری این
ب��ازار را به عهده داش��تیم و بزرگترین واحد
بس��تهبندی قیر را در اصفهان ایجاد کردیم،
ضمنا ب��رای اولین بار ب��ا روش ابتکاری ما و
استفاده از یک استخر سیار صادرات قیر فله را
از بوشهر شروع کردیم ،ضمنا در مسافرتهای
پی در پی به ش��رق آس��یا بازاره��ای ویتنام،
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س��ریالنکا ،بنگالدش و غ��رب آفریقا را با
استفاده از حمل کانتینری به تصرف قیر
ایران درآوردیم و در س��الهای  ۷۹و۸۱
صادرکننده نمونه کشور شدیم .در اواسط
دهه  ۸۰با چند ش��رکت عض��و اتحادیه
کنسرس��یومی برای تجارت فرآوردههای
نفتی راهاندازی کردیم و این کنسرسیوم
در تامین فرآوردههای موردنیاز کشور در
شمال نقش پررنگی داش��ت و در دوران
تحریم نیز توانس��ت در خری��د و فروش
فرآوردهه��ای نفت��ی در جن��وب ایفای
نقش کند .متاسفانه پس از برجام ،با کم
توجهی امور بینالملل نفت مواجه شدیم
و این تجربه ارزش��مند که میتوانس��ت
در تحریمه��ای مرحله دوم برای کش��ور
نقش بارزی داشته باشد ،بالاستفاده رها
ش��د .با اش��اره به برخ��ی از عملکردها و
نوآوریهای��ی که در رابطه با انتخاب نوع
کاال ،روشهای جدی��د تجاری و تصرف
بازارها داش��تیم به مهمترین مشکالت و
چالشهایی که اجازه رش��د و بینالمللی
شدن را از شرکتهای ایرانی سلب کرده
است ،به صورت تیتروار اشاره میکنم:
 -۱بیثبات��ی در قوانی��ن و مق��ررات و
روابط با کش��ورها :در این رابطه میتوان
به سیاس��تهای تثبی��ت اقتصادی ،اخذ
پیم��ان ارزی ،اخراج ایرانیه��ا از امارات
و تنش در روابط ایران با ترکمنس��تان و
تاجیکستان اشاره کرد.
 -۲کمب��ود در زیر س��اختهای تجاری
نظیر بندر ،اس��کله ،خطوط کش��تیرانی،
مخ��ازن ذخی��ره خصوصا ب��رای بخش
خصوص��ی کش��ور و اس��تفاده حداقلی
از ظرفی��ت ترانزیت��ی ای��ران در رابطه با
فرآوردههای نفتی.
 -۳تحریمها و قفل شدن روابط بانکی و
بیمهای و همکاری با ش��رکتهای معتبر
دنیا .در این زمینه نیز همه ش��رکتهای

ب��زرگ نفت��ی نظیر ش��ل ،ترافیگ��ورا،
هیوندایی ،دوو ،اینوک و شرکتهای نفت
تایلند ،مالزی که با تالش فراوان رجیستر
شده بودیم و از مشتریان دائمی ما بودند
از ب��ازار ای��ران خارج ش��دند و همکاری
تج��اری و پروژهه��ای س��رمایهگذاری
مشترک رها شد.
 -۴کمبود نیروی تخصصی و کارآمد در
زمین��ه بازاریاب��ی ،فناوریهای اطالعات
و مال��ی .در حالیک��ه دانش��گاههای
کش��ور س��االنه دهها هزار فارغالتحصیل
کارشناس��ی و کارشناسی ارش��د به بازار
روانه میکنند ،ولی قادر به رفع نیازهای
بنگاهه��ای صادرات��ی و تولیدی کش��ور
در زمین��ه مهندس��ی صنای��ع ،بازاریابی
بینالمل��ل ،آیت��ی ،فن��اوری اطالعات،
مالی ،فاینانس و تبلیغات نیستند و نظام
آموزش��ی کش��ور نیاز به تغییر و تحول
اساسی دارد ،اصوال دانشگاههای کشور و
نظام آموزشی قادر به پرورش کارآفرین و
نیروی متخصص کارآمد نیستند.
 -۵دس��ت ب��ه دس��ت ش��دن س��کان
تصمیمگی��ری در م��ورد ص��ادرات بین
س��ازمان توس��عه تجارت ،بانک مرکزی،
وزارت صم��ت و گم��رک و تصمیم��ات
خلقالساعه.
متاس��فانه تصمیمات خلقالساعهای که
در مواقع بحرانی در کشور اتخاذ میشود
(نظیر تبدیل سیاست تعدیل به تثبیت یا
دالر  ۴۲۰۰تومانی) آث��ار زیانباری برای
اقتصاد کش��ور و بخشخصوصی داش��ته
است.
متاس��فانه س��کان تصمیمگیری در امور
تجاری و صادراتی در این سالها بستگی
به ت��وان و قدرت روس��ای بانکمرکزی،
گمرک ،س��ازمان توس��عه ،وزارت صمت
بین این س��ازمانها دست به دست شده
و صادرکنن��ده را ب��ا مش��کالت فراوانی

مواجه ک��رده ،بهطور نمون��ه خروج ما از
بازار جهانی پس��ته به علت سیاستهای
ارزی ی��ا ب��ه حداق��ل رس��یدن ترانزیت
فرآوردهها به علت سیاستهای گمرکی
و دستورالعملهای ستاد مبارزه با قاچاق
ارز وکاال.
 -۶نبود نظ��ام رگوالتوری برای تنظیم
ب��ازار ورقابت همراه ب��ا دخالت دولت در
بازار نفت وطال:
در ای��ن رابطه میتوان ب��ه رقابت وزارت
نفت با ترانزیتکنندگان گازوئیل به ترکیه
و کارش��کنی در ص��ادرات هیدروکرب��ور
تولیدی بخش خصوصی به بازار کشورهای
همسایه ،انحصار بانکمرکزی در بازار طال
اش��اره کرد که باعث وابس��تگی کشور به
ورود ش��مش ط�لا ،تعطیل��ی واحدهای
مجهز داخلی و عقبافتادگی کش��ور در
صنعت طال شده است.
 -۷چاب��ک نب��ودن سیس��تم قضایی و
اطاله دادرس��یها :متاسفانه همه فعاالن
اقتص��ادی در این س��الها گرفت��ار افراد
ش��یاد و کالهبردار شدهاند که بعضا همه
دستاورد چند ساله آنان را به تاراج برده،
ول��ی قوهقضائیه به عل��ت کمبود قضات
کارش��ناس و دادس��رای ویژه اقتصادی
حمای��ت و پش��تیبانی الزم را از فعاالن
اقتصادی به عمل نیاورده و پرونده گاهی
چند س��ال در دادگاهها معط��ل مانده و
مدتها طول کش��یده تا فعال اقتصادی
بتواند حق خود را دریافت کند.
بنابرای��ن در صورتی کش��ور میتواند در
راس��تای «جهش تولید» گام بردارد که
موانع فوق برطرف ش��ود و ص��ادرات در
مرکز توجه کشور قرار گیرد،
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،بازنگ��ری در قوانین و
مقررات کش��ور ،بهبود در فضای کس��ب
وکار و اص�لاح در رفتار مقامات با فعاالن
اقتصادی ضروری است.

دست به دست
شدن سکان
تصمیمگیری در
مورد صادرات
بین سازمان
توسعه تجارت،
بانک مرکزی،
وزارت صمت
و گمرک و
تصمیمات
خلقالساعه.
متاسفانه
تصمیمات
خلقالساعهای
که در مواقع
بحرانی در کشور
اتخاذ میشود
آثار زیانباری
برای اقتصاد
کشور و
بخشخصوصی
داشته است
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حفظصنعتس�یمان
ب�ا افزای�شن�رخ

محمدرضا احسانفر

نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

صنع��ت س��یمان بهعن��وان ی��ک صنع��ت
استراتژیک نقش بسزایی در توسعه و عمران
کش��ور دارد ،به نحوی که کمبود آن مانع امر
توس��عه و تامی��ن آن به می��زان مکفی باعث
تسهیل رشد و پیشرفت کشور در عرصههای
گوناگون است.
میزان مصرف س��رانه س��یمان در کشورهای
در حال توس��عه یکی از ش��اخصهای اصلی
رشد و میزان توس��عه یافتگی کشور قلمداد
میش��ود و سرمایهگذاری دولتها در ایجاد و
گسترش کارخانههای تولید سیمان ،با توجه
به نیاز کشور همواره دغدغه دولتمردان بوده
اس��ت .چنانچه پس از انقالب اسالمی ایران،
س��رمایهگذاری قابل مالحظ��های در زمینه
افزایش ظرفیت تولید سیمان صورت پذیرفت
و ظرفیت تولید س��یمان کشور از  ۷میلیون
تن در س��ال  ۱۳۵۷به قریب  ۸۷میلیون تن
در حال حاضر افزای��ش یافته و میزان تولید
بر مصرف فزونی قابل مالحظه گرفته اس��ت.
این��ک باتوجه ب��ه ظرفیت تولید یادش��ده و
مص��رف داخلی س��ال  ۱۳۹۸ک��ه تنها ۵۳
میلیون تن بوده اس��ت ،مازاد ظرفیت نسبت
به مصرف ۳۷ ،میلیون تن برآورد میشود.
نظر به اهمیت فوالد و سیمان و نقش آفرینی
آن در توس��عه همواره در سنوات گذشته و به
انحای مختلف ،بهای این کاالهای استراتژیک
تحت کنترل دولته��ای پس از انقالب بوده
اس��ت .همچنین س��رمایهگذاری در زمینه
تکثیر کارخانهها و افزایش ظرفیت تولید نیز
تا حدود  ۱۵س��ال پیش در صنایع س��یمان
و فوالد توس��ط دولت و نهادهای وابس��ته به
دولت صورت میپذیرفته و از  ۱۵س��ال اخیر
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در اج��رای فرم��ان رهبر معظ��م انقالب در
تفسیر موسع از اصل  ۴۴قانون اساسی ،بخش
خصوصی نیز اقدام به اح��داث کارخانههای
مختلف تولید سیمان و فوالد در اقصی نقاط
کشور کرد.
با اجرای طرح هدفمندی در سال  ۱۳۸۹مسیر
اداره ،توس��عه و قیمتگ��ذاری کارخانههای
س��یمان و فوالد تغییر یافت و فوالد با خروج
از قی��د و بند دول��ت در قیمتگذاری و ورود
به ب��ورس کاال و صادراتپذی��ری جهانی آن
توانست ضمن سودآوری مناسب برای اهالی
این صنعت ،مسیر توسعه ظرفیت تولید خود را
نیز تعقیب کند ولی با کمال تعجب سیمان در
چنبره هزارتوی کنترل قیمتی دولت گرفتار
آمد و برخالف تمامی اصول اقتصاد آزاد و در
حالیک��ه  ۳۷میلیون تن مازاد ظرفیت تولید
نسبت به مصرف دارد با کمال تعجب کماکان
برای قیمتگ��ذاری تحت فش��ار دولت قرار
دارد .به واقع اگر قرار است روزی دولت اجازه
دهد قیمت کاالی��ی بر مبنای عرضه و تقاضا
در بازار تعیین ش��ود برای سیمان آن روز چه
روزی خواهد بود!؟
متاس��فانه دخالت و کنترل قیمتی نامناسب
دولت در  ۱۰سال گذشته موجب عدم تعادل
هزینههای تولید و درآمد ش��ده بهنحوی که
صنعت س��یمان را در مسیر سقوط قرار داده
اس��ت و هم اینک بس��یاری از کارخانههای
زیانده یا با س��ودی حداقلی مواجهند که به
هیچ وجه تناس��بی با حجم س��رمایهگذاری
حداقل  ۱۳۰تا  ۱۵۰میلیون دالری برای یک
واحد یک میلیون تنی ندارد.
از آنجا که حس��ابداری واحدهای تولیدی در

کشور حسابداری تاریخی است و بهرغم تورم
باال ،حسابداری تورمی در واحدهای تولیدی
اعمال نمیش��ود ،لذا نشان دادن سود کاذب
که بهواقع بخشی کوچک از ارزش جایگزینی
واحدها اس��ت یک خطای محاسباتی را رقم
زده و معیاری نادرست را بر قیمت تمام شده
نهاده است .در ادامه این مطلب ،تحلیل نوسان
قیمت سیمان با توجه به نوسانهای بهای ارز
و ن��رخ تورم پس از پیروزی انقالب اس�لامی
ای��ران در دو بازه زمانی  ۳۱س��اله ()۵۷-۸۸
بهعنوان دوره کمبود عرضه نسبت به تقاضا و
 ۱۰ساله اخیر ( )۸۸-۹۸بهعنوان دوره فزونی
تولید نسبت به تقاضا صورت گرفته است:
در دوره اول ب��ا وجود نیاز جامعه به س��یمان
و ع��دم تولید مکفی ،بنا به ضرورت س��یمان
ب��ا کنت��رل قیمتی و ب��ا حواله ،حس��ب نیاز
مصرفکننده توزیع میش��ده ،به گونهای که
بهای سیمان که به ازای هر تن  ۲۲۰۰ریال در
سال  ۱۳۵۷بوده در سال  ۱۳۶۰با ۴۰درصد
افزایش به  ۳۱۰۰ریال رسیده است .در ادامه
نیز با افزایش بهای متناس��ب با تورم در سال
 ،۱۳۷۰هرتن سیمان یک هزارتومان افزایش
قیمت یافت که نسبت به سال ماقبل افزایش
 ۸۵درصدی را تجربه کرده اس��ت .تش��دید
تورم و ع��دم افزایشهای قبلی متناس��ب با
ت��ورم ،افزای��ش بهای  ۴۰۰درص��دی آن در
سال  ۱۳۷۳نسبت به سال  ۱۳۷۱را به دنبال
داش��ت .به گونهای فنر فش��رده شده قیمت
توسط دولت رها شد .در سالهای پس از آن
تالش ش��د تا افزایش قیمت هرساله تناسبی
از نرخ تورم باش��د که ع��دم رعایت مجدد آن
موجب افزایش بهای قریب  ۵۰درصدی یکبار
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در سال  ۱۳۸۱و همچنین تجدید آن در
سال  ۱۳۸۸شد .در نهایت بهای سیمان
در س��ال مذکور به ۴۸۵هزار ریال رسید.
بهطور اجمال بهای س��یمان در این بازه
 ۳۱ساله از  ۲۲۰۰ریال به ۴۸۵هزار ریال
معادل  ۲۲۰برابر افزایش یافته اس��ت .در
حالیکه به��ای ارز آزاد در همین س��ال
۱۰هزار ریال بوده ،فروش سیمان معادل
 ۴۸ /۵دالر و در تناسب منطقی با قیمت
جهانی آنکه حدود  ۷۵تا  ۸۰دالر اس��ت
قرار میگیرد.
افزایش نرخ تورم معادل  ۲۱۲برابر در بازه
زمانی  ۳۱ساله پس از انقالب (دوره اول)
در مقابل افزایش بهای سیمان به میزان
 ۲۲۰برابر نشانگر افزایش بهای سیمان به
میزان  ۸برابر بیش از رشد تورم در همان
دوره و قیمتگ��ذاری صحی��ح در جهت
تامی��ن منافع منطقی صنع��ت و امکان
توسعه آن ارزیابی میشود .از سال ۱۳۸۸
تاکن��ون (دوره دوم و دوره مازاد تولید بر
مصرف) بهای سیمان از ۴۸۵هزار ریال به
یک میلی��ون و ۷۶۰هزار و ۴۲ریال درب
کارخانه رسیده و بهواقع  ۳ /۶۸برابر شده
است .این در حالی است که طی سالهای
 ۱۳۹۴ ،۱۳۸۹و  ۱۳۹۶اساسا با مخالفت
دولت هیچگونه افزایش قیمتی نداش��ته
است .حال آنکه در همین دوره  ۱۰ساله
ش��اخص تورم تولیدکننده  ۵ /۴۲برابر و
نرخ ارز  ۱۶برابر ش��ده است .جهشهای
نرخ ارز در سال  ۱۳۹۰به میزان ۶۳درصد
و بالفاصل��ه س��ال بع��د از آن ب��ه میزان
۲۰۳درصد و در نهایت طی س��ال ۱۳۹۷
ب��ه می��زان ۳۵۶درصد و حص��ول آن به
۱۶۰هزار ریال ،این صنعت را در تنگنای
بسیار شدید تامین قطعات و تجهیزات و
ماش��ینآالت خارجی و همچنین تامین
م��واد اولیه برای آن قس��مت از س��اخت
داخل که نیاز ارزی دارد ،قرار داده است.

ع�لاوه ب��ر آن کنترل قیمت نامناس��ب
صورت پذیرفته (برخالف  ۳۱ساله پس از
انقالب و افزایش  ۸برابری قیمت نسبت
به میزان تورم در همان دوره) باید قیمت
فعلی به میزان ۱۷۴درصد افزایش یابد تا
بهای سیمان حداقل معادل شاخص تورم
تا انتهای س��ال قبل ،رش��د داشته باشد
و ب��رای حصول به نرخ رش��د ارز حداقل
بای��د ۱۲۰۰درصد افزای��ش قیمت یابد.
انجمن س��یمان کش��ور در سال گذشته
در جلسهای با حضور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ضمن تش��ریح عق��ب ماندگی
بهای س��یمان که موج��ب رقابت صنفی
کارخانهها در فضای ناچار کسر نقدینگی و
کاهش شدید قیمت صادراتی سیمان نیز
شده درخواست جبران این عقبماندگی
را به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت
خواستار ش��د که با موافقت کلی ایشان
برای افزایش ۱۰۰درصدی در دو نوبت در
همان س��ال و افزایش تدریجی بعدی آن
متناس��ب با تورم شد که در مقام عمل با
اعتراضات خیابانی ناشی از افزایش بهای
بنزین در آبانم��اه و توقف کلیه افزایش
قیمتها و سپس بروز کرونا ،عملی نشد.
ه��م اینک هیاترئیس��ه جدی��د انجمن
درخواس��ت افزایش حداقل ۶۳درصد به
قیمت فعل��ی را برای ت��داوم امکان بقا و
حیات صنعت س��یمان به وزارت صمت
تسلیم و از تعویق چند باره اتخاذ تصمیم
در ای��ن خص��وص بهش��دت گالیهمند
هستند .با توجه به رکود اقتصادی و تولید
زیر ظرفیت اسمی غالب کارخانهها ،از این
حیث نیز هزینههای تولید افزایش یافته
و توان نقدینگی صنعت را بهشدت تقلیل
داده است .الزم به توجه جدی است بهای
آه��ک به ازای هر ت��ن  ۲۲۰۰ریال درب
کارخان��ه و همچنین گچ ه��م اینک در
قیمت فروش باالتری قرار دارد که بهرغم

نسبت س��رمایهگذاری ناچیز این دو کاال
نس��بت به سیمان ،این امر ظلم مفرط به
س��یمان در قیمتگذاری دولت را نشان
میدهد که باید بالفاصله جبران شود .در
مقایس��ه با فوالد نیز ک��ه هر دو از جنس
صنایع معدنی انرژیبر هس��تند نس��بت
منطق��ی و بینالمللی بهای آن نش��انگر
حدود  ۶-۷برابری بهای فوالد به سیمان
است که در گذش��ته در ایران نیز صادق
ب��وده ولی با کمال تاس��ف با کنترلهای
ص��ورت پذیرفته در حال حاضر در ایران،
نس��بت بهای فوالد به سیمان به بیش از
 ۳۰برابر رسیده است!؟
یعنی یک تن س��یمان در بازار داخلی در
حال حاض��ر  ۱۱ /۳دالر و یک تن فوالد
در بازار بیش از  ۳۰برابر آن است .از آنجا
که قیمت صادراتی س��یمان نیز تابعی از
بهای داخلی آن اس��ت ،در نتیجه ارزش
صادرات و نقدینگی تحصیل ش��ده از آن
بهواقع پوش��ش هزینههای انرژی آن به
قیمته��ای بینالملل��ی را نمیکند .در
نهایت این امر خسارت جدی به مملکت و
واحدهای تولیدی را فراهم ساخته است.
نتیجهگی��ری :به لحاظ ض��رورت حفظ
حیات و پایداری صنعت س��یمان کشور
ای��ن انجم��ن از وزیر و معاون��ت محترم
ذیرب��ط وزارت صمت درخواس��ت دارد
ضمن تصوی��ب ۶۳درصد افزایش قیمت
وعده داده ش��ده س��ال قبل نس��بت به
قیمت قبلی ،سیمان را با توجه به افزایش
قریب  ۳۵میلیون تنی نس��بت به حجم
مصرف داخلی از ش��مول بند ج مقررات
قیمتگ��ذاری خ��ارج و اختی��ار تعیین
قیم��ت را به انجمن صنف��ی کارفرمایان
صنع��ت س��یمان تفویض ،تا ب��ا رعایت
شرایط عرضه و تقاضا این امر را به تدریج
و متناس��ب با تورم بهنحوی که صنعت و
بازار آسیب نبیند ،به انجام رساند.

با اجرای طرح
هدفمندی در
سال ۱۳۸۹
مسیر اداره،
توسعه و
قیمتگذاری
کارخانههای
سیمان و فوالد
تغییر یافت و
فوالد با خروج از
قید و بند دولت
در قیمتگذاری
و ورود به
بورس کاال و
صادراتپذیری
جهانی آن
توانست ضمن
سودآوری
مناسب برای
اهالی این
صنعت ،مسیر
توسعه ظرفیت
تولید خود را نیز
تعقیب کند
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داستان زندگی و کار محمدکریم فضلی ،بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ

خداحافظی با کارآفرین خودساخته

عاش�ق ای�ران ب�ود و دغدغ�هاش اعتالی
صنع�ت کش�ور .مردی ب�ه معن�ای واقعی
کلم�ه خودس�اخته ،خود اتکا و خس�تگی
ناپذی�ر .حاج محمدکری�م فضلی به چنین
خصلتهایی شناخته میشد.
کس��ی که از دوران کودک��ی نزد پدرش در یک
عطاری س��اده کار ک��رد و بعدها ب��ا راهاندازی
«گ��روه صنعت��ی گلرن��گ» تبدیل ب��ه یکی از
بنامتری��ن کارآفرین��ان ای��ران ش��د .او پیش از
انق�لاب و در س��ال  ۱۳۵۱ش��رکت تولی��دی
«پاکشو» را بنیانگذاری کرد و پس از انقالب و
در سال  ۱۳۸۲به همراه فرزندش مهدی فضلی،
هلدینگ بزرگ گلرن��گ را بنیان نهاد که امروز
یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور
در بخش خصوصی اس��ت .اما حاج محمدکریم
فضلی که بود و چگونه توانست نهال شرکتی را
بکارد که امروز نه تنها در داخل کشور ،بلکه در
آنسوی مرزها نیز به برندی شناخته شده بدل
شده است؟
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حاج کریم فضلی در هفتم اردیبهش��ت ماه سال
 ۱۳۱۱در ش��هر تویسرکان استان همدان به دنیا
آمد .او در خانوادهای مذهبی بزرگ شد و پدرش
از کسبه خوشنام بود .پس از پشت سر گذاشتن
دوران نوجوانی ،محمد کریم مس��وولیت تشکیل
خانواده را پذیرفت و در  ۲۰س��الگی ازدواج کرد.
بعدها برای بهتر کردن ش��رایط زندگیاش ابتدا
راهی همدان ش��د و بعد به پایتخت آمد تا شاید
بتواند ش��غل بهتری پیدا کند .او از سنین کم در
عطاری پ��در کار کرده ب��ود ،روحیاتش با گل و
گیاه و عطر انواع رستنیها و شویندههای طبیعی
آمیخته ش��ده بود ،همان چیزی که در آینده هم
مسیر زندگی و سرنوشتش را عوض کرد.
بعد از دو ،س��ه س��ال تجربه فعالیت و کارهای
مختل��ف ،فکری ویژه به ذه��ن محمدکریم آمد
و ش��اید همین موض��وع بود ک��ه زندگیاش را
بهطور جدی با شویندهها آمیخته کرد و منتج به
راهاندازی واحدهای تولیدی مختلفی شد .مرحوم
فضل��ی در جایی گفته ب��ود«:تصمیم گرفتم با
توج��ه به تجربه کودکی ،صابونس��ازی و تولید

محصوالت شوینده را شروع کنم ،خودم کارگاه
کوچکی دایر ک��ردم و بازاریابی محصوالت خود
را بهطور گس��ترده در دست گرفتم .محصوالتم
را با عنوان موسسه تولیدی و شیمیایی گلرنگ
به بسیاری از بیمارستانها ،هتلها و سازمانها
میفروخت��م و این روند ت��ا اوایل دهه  ۵۰ادامه
داشت تا اینکه بهصورت رسمی شرکت پاکشو را
تاس��یس کردم و فعالیتهایم را بیش از گذشته
توسعه دادم».
البته در آن سالها مقیاس کار حاج محمدکریم
چندان بزرگ نبود ،اما رفته رفته و سال به سال
با تالش و برنامهریزی دقیق ،پیشرفت و توسعه
بیش��تری در واحده��ای تولی��دیاش رخ داد و
همزمان بر تع��داد کارگران و کارمندانش اضافه
ش��د .کار او چنان گس��ترش پیدا کرد که او به
یک کارآفرین واقعی تبدیل شد و رویاهایش که
راهان��دازی کارهای بزرگ ب��ود رنگ واقعیت به
خود گرفت .این روند تا به امروز ادامه پیدا کرده
است ،بهطوری که باید شرکت گلرنگ را یکی از
بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور بنامیم.

Jahane Madan

نمونهای بس��یار موفق از شرکتهای عظیم
متعل��ق به بخ��ش خصوصی ک��ه به معنی
واقعی کلمه از هیچ ش��روع کرده و حاال به
همه چیز رس��یده و همچنان در حال رشد
و توسعه است .گلرنگ مجموعهای صنعتی
است که از همه جهت میتواند الگویی برای
دیگر ش��رکتهای دولتی و خصوصی باشد،
مجموع��های صنعتی با بیش از  ۴۰برند که
در گروهه��ای متن��وع تولی��د کاال از انرژی
گرفت��ه ت��ا دارو و از تولید ش��وینده تا مواد
غذای��ی فعالیت دارد و بیش از  ۱۷هزار نفر
در آن مش��غول به کار هستند .شرکتی که
بهصورت خانوادگی اداره میشود.
گلرنگ حاال به نقطهای رسیده که به جرات
میتوان گفت تا کنون کمتر شرکت بخش
خصوصی در ایران به آن نقطه رسیده است.
مجموع��های صنعتی که تنها میتوان آن را
با گروههای صنعتی مانند صنایع بهشهر در
پیش از پیروزی انقالب مقایسه کرد.
یکی از مهمترین تحوالت سالهای اخیر در
مجموعه گلرنگ راهاندازی هلدینگ گلرنگ
یا هم��ان گ��روه صنعتی گلرنگ در س��ال
 ۱۳۸۲بوده اس��ت که شرکتهای مختلفی
مانند پاکش��و ،گلپخش اول ،گلرنگ پخش،
پدیده ش��یمی نیلی ،پدیده ش��یمی پایدار،
گلب��رگ بهاران ،ماریناس��ان ،پدیده پایدار،
آرین پخش پیشرو و ...را شامل میشود.
ای��ن مجموعه عالوه ب��ر حضور در صنایع
آرایش��ی  -بهداشتی در یک دهه گذشته
بخش��ی از تمرک��ز خ��ود را روی تولی��د
محص��والت خوراک��ی همچ��ون روغ��ن
نباتی گذاش��ته اس��ت .به غی��ر از اینها،
راهاندازی س��وپرمارکتهای افق کوروش،
احداث مجتمع کوروش و س��رمایهگذاری
در س��اخت فیلم ،س��ریال و توزیع و ...از
دیگر فعالیتها و اقدام��ات این مجموعه
بوده است .بر اس��اس آنچه از سوی گروه
صنعت��ی گلرنگ اعالم ش��ده اس��ت ،هم
اکن��ون بعد از نزدیک به نیم قرن فعالیت،
بی��ش از  ۱۷ه��زار نفر کارمن��د و کارگر
در این مجموعه مش��غول به کار هستند.
هدفگذاری مدیران گروه صنعتی گلرنگ،
ورود گلرنگ به فهرست  ۵۰۰شرکت برتر
جهان تا سال  ۱۴۰۴است ،به گونهای که
 ۴۰درصد از ف��روش این گروه صنعتی از
طریق صادرات باشد.
اما یکی از چالشهای بزرگ در مجموعههای
صنعت��ی بخش خصوصی در ای��ران که در
بس��یاری از مواقع هم گروههای صنعتی را
با مشکل روبهرو میکند ،دوران انتقال بین

نسلی اس��ت ،کاری که حاج محمدکریم به
خوب��ی آن را انجام داد .زمانی که موس��س
مجموع��ه کار را به فرزند ی��ا فرزندان خود
منتق��ل میکند ،نظام و س��اختار مجموعه
صنعت��ی یکب��اره به هم میخ��ورد و حتی
اختالفهایی شکل میگیرد ،اتفاقی که در
مجموعه صنعتی گلرنگ با مدیریت درست
کریم فضلی رخ نداد و واگذاری مدیریت به
نسل بعد ،نه تنها جلوی پیشرفت مجموعه
را نگرفت ،بلک��ه خونی تازه در رگهای آن
تزری��ق کرد و باعث ش��د مجموعه صنعتی
گلرن��گ به هلدینگ ب��زرگ گلرنگ تبدیل
ش��ود و با اس��تفاده از اصول مدیریت روز،
توسعه کمی و کیفی پیدا کند.
یکی از خصلتهای مهم حاج محمد کریم،
اعتقاد به نس��ل ج��وان تحصیلکرده بود .به
دلی��ل وجود همی��ن روحیه ،او ب��ه تدریج
هدای��ت واحدهایش را به پس��رش س��پرد.
از س��ال  ۱۳۷۲حاج محم��د کریم هدایت
واحده��ای تولی��دی را به پس��رش مهدی
فضلی س��پرد و خ��ود نقش پ��در معنوی،
هدایتگر مجموعه و ریاس��ت هیات مدیره
را بر عهده گرفت.
در طول نیم ق��رن فعالیت صنعتی ،محمد
کریم فضلی و فرزندش همیشه در کنار کار
ب��ه امور خیریه و مس��وولیت اجتماعی هم
اهمیت وی��ژهای دادهاند،به گونهای که هم
اکنون ای��ن مجموعه یک خیریه فعال دارد
و در زمینه همکاریهای صنعت و دانشگاه
گامهای بس��یاری برداشته و با دانشگاههای
ش��ریف و تهران پروژههای متعددی را اجرا
کرده اس��ت .مهدی فضلی فرزند حاج کریم
فضلی در جایی گفته اس��ت« :خدمت بهتر
و بیش��تر به این معنا ک��ه بتوانیم در جهت
مولفهه��ای مثبت رش��د اقتصادی کش��ور
در ح��د بضاعت و ت��وان ،قدمهای محکمتر
و بلندت��ری برداریم ه��دف اصلی مجموعه
گلرنگ اس��ت .ایده بنیادی م��ا این بود که
از طریق ایجاد صنای��ع مختلف ،بتوانیم در
جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات
با کیفیت جهانی که همانا اش��تغال بیشتر
را نیز در کش��ور به ارمغان میآورد بکوشیم
و س��طح باور و اعتم��اد مصرفکنندگان را
نس��بت به محصوالت ایرانی افزایش دهیم
و بهتر کنیم».
اما حاج محمدکریم فضلی در اواسط هفتهای
که گذش��ت در سن  ۸۸س��الگی چهره در
نقاب خاک کشید تا میراث بزرگی را بعد از
رفتنش به جا بگذارد که در خدمت اعتال و
پیشرفت صنعت کشور باشد .این کارآفرین

در سال  ۱۳۹۵از سوی اتاق بازرگانی تهران
در اولین مراس��م اعطای نشان امینالضرب
برنده این نشان شد تا برگی دیگر بر کارنامه
پر افتخارش افزوده شود.
مس��عود خوانس��اری ،رئیس اتاق بازرگانی
تهران ،پس از در گذش��ت حاج محمدکریم
فضلی در صفحه ش��خصی خ��ود درباره او
نوش��ت« :کریم فضلی به معنی واقعی یک
کارآفری��ن خودس��اخته ،م��ردی پرتالش
و خس��تگیناپذیر بود .ح��اج محمد کریم
فضل��ی در طول بیش از نی��م قرن فعالیت
تولیدی و صنعتی همیش��ه به توسعه کار و
اشتغالزایی فکر میکرد .او اعتقاد و اعتماد
بس��یاری ب��ه نیروهای ج��وان تحصیلکرده
داش��ت و یک وطنپرس��ت بود و پیشرفت
صنعتی ایران یکی از اهداف مهم زندگیاش
محسوب میش��د ».کریم فضلی در یکی از
مصاحبههایش گفته است« :همیشه نگران
و ناراح��ت بودم که چرا ما باید همه چیز را
وارد کنیم و خود نظارهگر کار و پیش��رفت
دیگ��ران باش��یم؟ ناراحتکنندهت��ر اینکه
میدی��دم هموطنانم به مص��رف کاالهای
خارج��ی افتخار هم میکنن��د و دنبال این
گونه کاالها هستند .بنابراین تصمیم گرفتم
با توجه به تجربه کودکی ،صابونس��ازی و
تولید محصوالت ش��وینده را ش��روع کنم و
نیاز کشور را تامین کنم».
نکات مهم:
گلرنگ بی��ش از  ۴۰برند که در گروههای
متن��وع تولید کاال از انرژی گرفت��ه تا دارو و از
تولید شوینده تا مواد غذایی فعالیت دارد و بیش
از  ۱۷هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
ه��م اکنون بع��د از نزدیک ب��ه نیم قرن
فعالیت ،بیش از  ۱۰هزار نفر کارمند و کارگر
در این مجموعه مشغول به کار هستند.
یک��ی از خصلتهای مه��م حاج محمد
کریم ،اعتقاد به نسل جوان تحصیلکرده بود.
به دلیل وجود همی��ن روحیه ،او به تدریج
هدایت واحدهایش را به پسرش سپرد.

یکی از
خصلتهای
مهم حاج محمد
کریم ،اعتقاد
به نسل جوان
تحصیلکرده بود.
به دلیل وجود
همین روحیه ،او
به تدریج هدایت
واحدهایش را به
پسرش سپرد.
از سال ۱۳۷۲
حاج محمد کریم
هدایت واحدهای
تولیدی را به
پسرش مهدی
فضلی سپرد
و خود نقش
پدر معنوی،
هدایتگر
مجموعه و
ریاست هیات
مدیره را بر
عهده گرفت
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