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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

گزارشی برای آغاز 40 سالگی
عــدد 40 در ادبیــات ایرانــی و اســامی نمــاد کمــال یافتگــی اســت و دهــه فجــر 
ــوری  ــتقرار جمه ــالگی اس ــل س ــاز چه ــن 1396، آغ ــامی در بهم ــاب اس انق
ــزب  ــچ ح ــت هی ــاخته اند و من ــردم س ــه م ــی ک ــت. حکومت ــران اس ــامی ای اس
ــردن او  ــان شــرافتمند برگ ــی ایرانی ــر از اســام خواه ــه غی ــروه و دســته ای ب و گ

نیســت.
ــط  ــر فق ــای دیگ ــه ی انقاب ه ــاب آن، برخــاف هم ــه شــورای انق ــی ک حاکمیت
ــردم  ــران برم ــامی ای ــوری اس ــذار جمه ــرار بنیان گ ــرد و اص ــت ک ــال فعالی یکس
ــک را  ــای دموکراتی ــردم نهاده ــا رای م ــی ب ــای حاکمیت ــاد نهاده ــاالری و ایج س

ــرد. ــن شــورای انتســابی انقــاب اســامی ک جایگزی
ــاب  ــه انق ــادی ب ــی زی ــی و خارج ــای داخل ــته، آفت ه ــال گذش ــول 39 س در ط
مــردم ایــران و ارزش هــای آن هجــوم آورده انــد. از تجزیــه طلبــی، جنــگ، تــاش 
ــی و  ــی های سیاس ــو کش ــم، الگ ــادی، تحری ــره اقتص ــا، محاص ــب ارزش ه در قل
دیپلماتیــک غربــی و صهیونیســتی بــا کمــک عوامــل منطقــه ای، در کنــار ضعف هــا 
ــتقل ترین  ــه مس ــی را ب ــتمر و بی امان ــوم مس ــی هج ــل داخل ــات عوام و انحراف
ــد.  ــد دی ــاً خواهن ــد و مطمئن ــده و می بینن ــدارک دی ــا ت ــی دنی ــت مردم حاکمی
امــا ملــت ایــران بــا تکیــه بــر آموزه هــای اهــل بیــت پیامبــر عظیم الشــأن اســام 
علیهــم الســام و بــا آییــن مــردم ســاالری توانســته اند راه فــاح و اصــاح را برســر 

ــد. ــم بزنن ــای رای رق صندوق ه
ســال ســی و نهــم انقــاب اســامی نیــز مزیــن بــه 2 انتخابــات رییــس جمهــور 
دوازدهــم و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بــوده کــه در ایــن ویژه نامــه، تــاش 
می کنیــم، گزارشــی هــر چنــد مختصــر و در حــد بضاعــت خــود از فعالیت هــای 

اقتصــادی کشــور در ســی و نهمیــن ســال انقــاب اســامی را ارئــه دهیــم.
ــا  ــای دشــمنان دان ــی و منفی بافی ه ــان یأس آفرین ــن طوف ــه در ای ــد اســت ک امی
ــئوالن  ــت و مس ــای مل ــروزی را در تاش ه ــد و به ــای امی ــادان زوای ــتان ن و دوس

نظــام بــه نمایــش بگذاریــم.
صدیقه فرشی جاللی
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بــا گذشــت 39 ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران امــور اقتصــادی 
ــاد  ــر اقتص ــلط ب ــت. تس ــرده اس ــپری ک ــددی را س ــورمراحل متع کش
ــون اساســی  طاغــوت زده رژیــم گذشــته ، تنظیــم اصــول اقتصــادی قان
ــت  ــامی ، مدیری ــام اس ــوب نظ ــتمر در چارچ ــت مس ــی مدیری ، طراح
ــدس،  ــاع مق ــد دوران دف ــی مانن ــرایط متفاوت ــوادث و ش ــادی ح اقتص
ــناد  ــعه و اس ــاله توس ــج س ــای پن ــه ه ــرای برنام ــم اج ــازی ، تنظی بازس
راهبــردی ماننــد قانــون اجرایــی اصــل 44 قانــون اساســی ، ایــران 1404 
ــادی در 39  ــت اقتص ــم مدیری ــع مه ــه وقای ــی ازجمل ــاد مقاومت و اقتص

ــوده اســت. ســال گذشــته ب
امــا وجــود ذی نفعــان مختلــف المنافــع ذی مدخــل درنظریــه پــردازی 
ومدیریــت اقتصــادی کشــور در کنــار جوســازی هــای شــفاهی و کتبــی 
ــی را در  ــیر ناصواب ــر و تفاس ــته ، تعابی ــم گذش ــرر رژی ــتگان متض دلبس
ــی  ــرح م ــران مط ــامی ای ــوری اس ــادی جمه ــات اقتص ــورد تصمیمی م

ــد. کنن
یکــی از مصادیــق ایــن جعــل و وارونــه جلــوه دادن تصمیمــات اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــت ک ــع کشوراس ــت از صنای ــون حفاظ ــه قان ــوط ب ــور مرب کش
پیشــنهاد دولــت موقــت و تصویــب شــورای انقــاب از اوایــل ســال 1358 

ــی شــد. اجرای
ــم  ــده از رژی ــع بازمان ــان صنای ــه صاحب ــوه داده میشــود ک ــه جل ــن گون متاســفانه  ای
ــع  ــال اداره صنای ــق در ح ــی و موف ــت علم ــت و مدیری ــاص و صداق ــا اخ ــته ب گذش
ــی  ــات انقاب ــتفاده از احساس ــوء اس ــا س ــر ب ــگ نظ ــده ای تن ــد و ع ــوده ان ــور ب کش
ــد کــه زحمــات خادمــان ملــت و ایــران  مــردم ، قانونــی را تصویــب و اجــرا کــرده ان

ــد. ــرده ان ــب ک را تخری
ــنده  ــی نویس ــل عظیم ــر میکایی ــراغ دکت ــه س ــوع ب ــازی موض ــفاف س ــرای ش ب
کتاب«روایــت ســازمانی کــه بــود« کــه بررســی محققانــه ای در خصــوص سرنوشــت 

ــم.  ــت ، رفتی ــته اس ــاب داش ــه اول انق ــور در ده ــع کش صنای
مدیر ویژه نامه

مریــم حســینی، نظــام شاهنشــاهی ضمــن حمایــت ظاهــری ازصنایــع کشــورکه بــه 
ــرای  ــائلی ب ــه صــورت وس ــع  را ب ــن صنای ــل می آوردای ــه عم ــا ب ــودی آنه ــای ناب به
ــه  ــران ب ــه دســت عمــال خــود و وابســتگی اقتصــاد ای ــی  ب ــاول ســرمایه های مل چپ
ــر  ــران ب ــع ای ــود. صنای ــی ســاختن کشــور درآورده ب ســرمایه داری خارجــی و مصرف
پایــه صنعــت و اقتصــاد وابســته بــه ســرمایه داری غارتگــر جهانــی بــه وجــود آمــده 
ــامانی  ــار این نابس ــود. آث ــامانی ش ــار نابس ــا زود دچ ــر ی ــه دی ــود ک ــی ب ــود و طبیع ب
ــال 1357  ــات س ــد و در اعتصاب ــر می ش ــه روز نمایان ت ــر روز ب ــال اخی ــه س در دو س
ــری  ــفتگی روابط کارگ ــر آش ــید و در اث ــی رس ــد اعل ــه ح ــم ب ــقوط رژی ــد از س و بع
ــروش  ــه و ف ــواد اولی ــفارش م ــکات س ــرف و مش ــک ط ــت از ی ــت و مالکی و مدیری
کاالهــای ســاخته شــده از طــرف دیگــر دچــار بحــران شــدید گردیــد و اینــک  نجــات 
صنعــت و اقتصــاد کشــور ایجــاب مــی کــرد اقدامــی قاطــع در جهــت احیــاء و اداره 
صحیــح و توســعه آنهــا بــه عمــل آیــد. کتــاب »روایــت ســازمانی کــه بــود« اثــر دکتــر 
ــر در ســال 1394  ــه در 192 صفحــه و توســط انتشــارات کوی ــل عظیمــی ک میکائی
بــه چــاپ رســیده اســت بــه شــکل گیــری، عملکــرد و آثــار »ســازمان صنایــع ملــی 
ایــران« مــی پــردازد. در همیــن رابطــه بــا نویســنده ایــن کتــاب بــه گفتگــو نشســته 

ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

  قانون »حفاظت از صنایع« چه بود و برای چه تدوین شد؟
- در تیرمــاه ســال 58 نخســت وزیــر وقــت آقــای مهنــدس بــازرگان در یــک مصاحبــه  

ــده  ــی ش ــور مل ــع کش ــی از صنای ــش بزرگ ــه بخ ــرد ک ــام  ک ــی اع ــو تلویزیون رادی
اســت. در واقــع  دولــت موقــت و شــوراي انقــاب بــراي حفاظــت از صنایــع و تشــویق 
ــور،  ــي کش ــام صنعت ــي در نظ ــادهاي احتمال ــکاالت و فس ــع اش ــرمایه گذاري و رف س
ــع« تنظیــم و به تصویــب رســاند. ــون »حفاظــت و توســعه صنای ــام قان ــه ن ــي ب قانون

بــر اســاس ایــن قانــون برخــی از صنایــع و معــادن بــزرگ بــه تملــک دولــت درآمــد 
و فهرســتی منتشــر شــد کــه در آن  نــام  51 نفــر آورده شــده بــود کــه مشــمول بنــد 
ب ایــن قانــون شــده بودنــد و در ادامــه  بــا اضافــه شــدن دو نــام دیگــر بــه فهرســت، 

بــه«53 نفــر« مشــهور شــدند.
ایــن افــراد، صاحــب کارخانه هایــی و جــزو صنایــع اصلــی اقتصــاد ایــران بودنــد کــه 
برخــی از انهــا تعطیــل و برخــی هنــوز تولیــد می کننــد. بدیــن ترتیــب صنایــع اصلــی 
و بــزرگ کشــور بــر اســاس قانون«حفاظــت و توســعه صنایــع«  ملــی اعــام شــدند 
یعنــی از مالکیــت خصوصــی خــارج شــدند و ایــن در حالــی بــود کــه البتــه بــه نظــر 

مــن، خیلــی هــا بــه نادرســت اینــکار را بــه عنــوان مصــادره معرفــی می کننــد.
ــر  ــر منتش ــام 166 نف ــکل از ن ــری متش ــت دیگ ــز، فهرس ــس از آن نی ــاه پ ــد م چن
مــی شــود کــه امــوال اینهــا هــم ملــی اعــام و مشــمول قانــون حفاظــت و توســعه 
صنایــع« مــی شــوند. بنابرایــن در آن زمــان تقریبــا صنعتــی بــرای بخــش خصوصــی 

ــد.  ــی نمــی مان باق
 چــرا یــک دولــت انقالبــی بایــد دســت بــه چنیــن کاری بزنــد و چــرا 

ایــن تصمیــم در دولــت موقــت اتفــاق افتــاد؟ 
- چــون یــک طــرف ایــن معادلــه دولــت و یــک طــرف دیگــر بخــش خصوصــی بــوده 
اســت. مهنــدس بــازرگان خــودش دو کارخانــه و دو مجتمــع صنعتــی داشــت اعضــای 
ــی در  ــان شــاه ســالهای طوالن ــه در زم ــد ک ــرادی بودن ــم اف ــت ه ــت موق دیگــر دول

صنعــت فعالیــت مــی کردنــد. 
بــه نظــر مــن مهمتریــن تصمیــم اقتصــادی کــه ظاهــرا، یــک ظاهــر کمونیســیت 
ــش  ــردی و من ــی ف ــه زندگ ــود ک ــی ش ــه م ــی گرفت ــط کس ــی دارد توس دولتگرای
سیاســی و اجتماعــی اش کامــا خــاف ایــن ماجراســت و مهنــدس بــازرگان را کــه 
از ســامت مالــی برخــوردار بــود نمــی تــوان بــه فســادی کــه ایــن روزهــا درگیــرش 
هســتیم متهــم کــرد؛ همیــن مســاله نیــز یکــی از دالیــل اصلــی مــن بــرای نوشــتن 
ایــن کتــاب بــود خاطــره ای کــه در مــورد ایشــان نقــل مــی کنــم نشــان مــی دهــد 
ــی را از  ــان مبلغ ــار ایش ــود؛ یکب ــی ب ــرع و مذهب ــان متش ــه انس ــرد چ ــن ف ــه ای ک
حقــوق خــود کــم کردنــد و در بیــان علــت آن گفتنــد کــه یــک روز کــه همسرشــان 

گفتگو با نویسنده کتاب«روایت سازمانی که بود«

ابهام زدایی از یک سند عالمانه  اقتصادی انقالب
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ناهــار نپختــه بــود از آشــپزخانه  نخســت وزیــری بــرای وی ناهــار فرســتاده بودنــد 
ــه اعــام  ــن آدمــی دســت ب ــد چنی ــول آن را از حقوقــش کــم کــرده بود،ببینی و پ
ــام بســتگان و  ــه ن ملــی شــدن زده اســت و ماننــد امــروز نبــوده کــه آن امــوال را ب

دوســتان خــود بزنــد.

  چرا ایشان قانون حفاظت از توسعه صنایع را امضا کرد؟ 
ــن تصمیمهــای اقتصــادی  ــون  یکــی از بزرگتری ــن قان - مــن معتقــد هســتم کــه ای
ــی  ــاد خیل ــاق افت ــن اتف ــرا ای ــه چ ــن ک ــا ای ــت. ام ــوده اس ــاب ب ــد از انق ــت بع دول
خاصــه بگویــم دو نکتــه اســت؛خیلی هــا مــی گوینــد دولــت بعــد از انقــاب، دولتــی 
بــا مشــی چــپ و مشــی سوسیالیســتی بــوده اســت و ایــن حــرف را هــم بــه  اظهارنظــر 
رهبــران انقــاب در آن زمــان اســتناد مــی کنــم امــا وقتــی شــما اســناد آن موقــع را 
نــگاه مــی کنیــد متوجــه مــی شــوید کــه قانــون، برآمــده از گرایشــهای ایدئولوژیکــی 
چــپ نبــوده اســت و در واقــع دولتــی نبــوده کــه بخــش خصوصــی را قبــول نداشــته 

باشــد و در اجــرای ایــن ایدئولــوژی بخواهــد صنایــع را ملــی کنــد. 
بــه اســتناد اســناد موجــودی کــه مــن پیــدا کــردم مــی تــوان گفــت کــه ایــن قانــون 
یــک ســیر بســیار منطقــی طــی کــرده اســت زیــرا وقتــی بــه نقــاط عطــف تحولــی 
کــه منجــر بــه تصویــب ایــن قانــون شــد نــگاه مــی کنیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه 
ــش  ــردن بخ ــی از محدودک ــا بحث ــون اص ــن قان ــدگان ای ــن کنن ــال، تدوی در آن س

ــد. خصوصــی ندارن
  تفکــر تدویــن کننــدگان ابــن قانــون چــه بــود  و آیــا توانســت در آن 

مقطــع بــه مدیریــت منابــع کشــور کمــک کنــد؟
- از آبــان 57 بــه تدریــج  خــارج رفتــن صاحبــان کارخانــه هــا و صنایــع  شــروع شــد 
و هرچــه بــه انقــاب نزدیــک تــر مــی شــد ایــن آمــار افزایــش مــی یافــت. بــا نگاهــی 
ــا 58 اگرچــه نمــی  ــران در ســالهای 56 ت ــای ای ــراز پرداخته ــای ت ــدد و رقمه ــه ع ب
توانیــم بــا اطمینــان کامــل بگوییــم کــه چــه میــزان ســرمایه از ایــران خــارج شــده 
اســت امــا مقایســه اجــزای تــراز پرداختهــا بــه قاطعیــت نشــان مــی دهــد کــه جریــان 

خــروج ســرمایه از ایــران در مبالــغ باالیــی بــوده اســت.
ــه حاضــر  ــزرگ در محــل کارخان ــع ب ــان برخــی از صنای پــس  از انقــاب نیــز صاحب
نمــی شــدند زیــرا از ترسشــان یــا مخفــی شــده و یــا از ایــران خــارج شــده بودنــد. در 
مــوارد بســیار اندکــی، مخالفــان ایــن قانــون ســر کار خــود حاضــر مــی شــدند امــا 
ــه را در اتــاق یــا حتــی دستشــویی  مــواردی هــم بــوده کــه کارگــران مالــک کارخان
حبــس کــرده بودنــد. در واقــع در آن زمــان فضــای بســیار ملتهبــی علیــه صاحبــان 
ــا یکســری از صاحبــان  ــود و ایــن شــرایط باعــث شــد ت ــه بــه وجــود آمــده ب کارخان

صنایــع جــرات نکننــد در کارخانــه هــای خــود حضــور یابنــد. 
مــن اســم ایــن  شــرایط را رهاشــدگی صنایع گذاشــتم حتــی درکتابــم  شــواهدی آورده 
ام مبنــی بــر اینکــه یکســری افــراد نفــوذی چپهــای بســیار تنــدرو در بیــن کارگــران 
رخنــه کــرده بودنــد. در چنیــن شــرایطی، دولــت موقــت بــا افــت شــدید تولیــد صنایــع 
در کشــور مواجــه شــد بــه همیــن دلیــل در اوایــل بهــار 58 شــورایی بــه نــام شــورای 
»حفاظــت از صنایــع« در وزارت صنایــع تاســیس مــی کنــد و مســولیت ایــن شــورا را 
بــه عهــده شــخصی بــه نــام شــادروان »عــزت ا... ســحابی« مــی گذارنــد کــه در تدویــن 

قانــون »حفاظــت از توســعه صنایــع« مهمتریــن و پررنگتریــن فــرد بــوده اســت. 
ــی  ــی نظم ــه ب ــد و ب ــیدگي کن ــات رس ــور کارخانج ــه ام ــود ب ــف ب ــورا موظ ــن ش ای
هــای کــه کارگــران در آن شــرایط ایجــاد کــرده بودنــد ســرو ســامان بدهنــد. شــاید 
مهمتریــن نکتــه ایــن باشــد کــه در انتخــاب اعضــای شــورا، اصــا بــه گرایشــات افــراد 
از جملــه مهنــدس ســحابی توجهــی نشــده و فقــط از ایشــان خواســته شــده بــود کــه 
ــی،  ــن فر،کتیرای ــوادی، معی ــید ج ــاج س ــدر ح ــب، ص ــی نس ــان عال ــک آقای ــا کم ب

ــد. ــع را ســامان دهن ــک نفــر دیگــر صنای محمــودزاده هــروی و ی
ایــن امــر ســبب شــده بــود تــا جلســات شــوراي حفاظــت از صنایــع تقریبــا هــر روز 
تشــکیل شــود. تلفنهــا الینقطــع زنــگ مــی خــورد کــه مثــا در فــان منطقــه کشــور 
کارگــران شــلوغ کــرده اند؛کارگــران بــرای حقوقهــای عقــب افتــاده خــود، اول انبارهــا 
و ســپس مــواد اولیــه را مــی فروختنــد حتــی قطعــات صنعتــی را اوراق مــی کردند و در 
بــازار مــی فروختنــد و ایــن بــه منزلــه نابــودی ظرفیــت تولیــد صنعتــی کشــور بــود.

در واقــع ســرمایه مولــد صنعتــی بــه حقــوق کارگــران تبدیــل شــده بــود و ایــن روش 
بــرای دریافــت حقــوق قطعــا روش اشــتباهی بــود کــه دولــت تــاش کــرد ایــن اتفــاق 
نیافتــد بــه همیــن دلیــل الیحــه ای در دولــت بــا نــام الیحــه »38-67 » )شــماره ایــن 
ــرار شــد صنایعــی کــه در کشــور  ــر اســاس ایــن الیحــه ق ــود( تصویــب و ب الیحــه ب
دچــار مشــکل شــده بودنــد مدیــری از طــرف دولــت آنجــا را ســامان دهــد ایــن در 
حالــی بــود کــه در مــوارد زیــادی حتــی مدیــران دولتــی  هــم نتوانســتد کاری کننــد 

و دچــار اســتیصال شــدند.

ــب  ــع تصوی ــعه صنای ــت از توس ــون حفاظ ــه قان ــود ک ــان ب ــن زم   و ای
ــد؟ ش

ــد در  ــز خوابی ــد نی ــی کشــور کــه دچــار مشــکل شــد در نتیجــه تولی ــع اصل - صنای
ایــن میــان، دولــت ابتــدا شــروع بــه پرداخــت تســهیات بــه کارخانــه هــا جهــت راه 
انــدازی مجــدد کــرد منتهــا در آن فضــا ایــن تســهیات خیلــی مــورد اســتفاده قــرار 
نگرفــت. در ایــن وضعیــت بــود کــه دولــت بــرای نجــات صنعــت، قانــون »حفاظــت از 
توســعه صنایــع« را مصــوب کــرد و بــه شــورای انقــاب بــرد کــه صنایــع بــه مالکیــت 
ــازرگان  ــدس ب ــای مهن ــون و صحبته ــن قان ــه در مت ــتداللهایی ک ــت دربیاید؛اس دول
ارائــه شــده در ایــن زمینــه صراحــت دارد؛ مهنــدس بــازرگان مــی گویــد فــارغ از ایــن 
کــه مالــک صنعتــی دربــاری بــوده باشــد یــا وابســته و یــا بــا رشــوه ایــن صنعــت را راه 
انداختــه، ایــن صنایــع  مســتقر در ایــن خــاک و ســرمایه هــای ملــی کشــور هســتند 

و نبایــد اجــاره دهیــم نابــود شــوند. 
وزارت صنایــع نیــز یــک فهرســت 53 نفــره تهیــه کــرده و بــه شــورای انقــاب مــی 
ــام  دهــد و ایــن فهرســت تصویــب مــی شــود. جالــب اســت کــه در ایــن فهرســت ن
فــردی بــه نــام »حــاج طرحانــی« هــم وجــود دارد کــه اتفاقــا نماینــده رهبــر انقــاب و 
مــورد اعتمــاد ایشــان بــوده اســت امــا ســوالی کــه مــن داشــتم چگونــه چنیــن افــراد 
ــی توانســت  ــر م ــن را فقــط آن شــش نف ــد ای ــن لیســت درآوردن موجهــی ســر از ای

جــواب دهــد نــه کــس دیگــری.

  این قانون چند بخش و چه بود؟ 
ــف، ب، ج و د  ــمت ال ــار قس ــه چه ــع را ب ــع ایران،صنای ــت از صنای ــون حفاظ - قان
ــر ماهیــت  ــد کــه بناب ــف، صنایعــي بودن ــد ال ــع مشــمول بن تفکیــک مي کــرد؛ صنای
ــد.  ــی باش ــد دولت ــا بای ــند و اینه ــي باش ــش خصوص ــار بخ ــتند در اختی نمي توانس
صنایــع مشــمول بنــد ب صنایعــي بودنــد کــه صاحبــان آنهــا داراي ســوابق سیاســي 
بــوده و بــا دربــار نیــز ارتبــاط داشــته و در فســاد اقتصــادي و صنعتــي شــریک بودنــد. 
ــا  ــود؛ ام ــت نشــده ب ــا ثب ــه فســادي از آنه ــرد ک ــي را مشــخص مي ک ــد ج صنایع بن
دچــار مشــکات مالــي و بدهــی بانکــی بودنــد و باالخــره طبــق بنــد د صنایعــي کــه 

ــد. ــی نبــودن  و آن 53 نفــر مشــمول بنــد ب بودن مشــمول بندهــاي قبل
ــون روی ایــن دو بنــد بســیار  بنــد ب و ج محــل مناقشــه اســت و منتقــدان ایــن قان
حــرف دارنــد؛ آیــا درســت اســت کــه آقــای »برخــوردار« و اقــای »حــاج طرحانــی« 
ــت.  ــر اس ــای دیگ ــره از ج ــن گ ــند بنابرای ــاری باش ــای درب ــن زد و بنده ــداق ای مص
ــه  ــاری ب ــی ج ــت؛ دارای ــی داش ــک فرمول ــود ی ــکاران ب ــرای بده ــه ب ــم ک ــد ج ه بن
بدهــی جاری،دارایــی طوالنــی مــدت بــه بدهــی طوالنــی مــدت کــه بــر اســاس علــم 
حسابرســی و واقعیتهــای اقتصــادی و صنعتــی بایــد عــدد یــک باشــد ولــی اینهــا تــا 

ــد. ــس دادن 2.5  آوان
ــه  ــی ب ــک بانک ــی از ی ــت وقت ــد گف ــاد آن بای ــل ایج ــول و دلی ــن فرم ــح ای در توضی
عنــوان تولیــد، وام گرفتــه مــی شــود ایــن وام یــا بایــد بــه مــواد اولیــه یــا ماشــین آالت 
یــا کاالی فروختــه شــده یــا موجــودی انبــار در محصوالتتــان تبدیــل  شــود امــا وقتــی 
ارزش اینهــا جمــع زده مــی شــود مــی بیننــد کــه رقــم مذکــور، از وامــی کــه گرفتــه 
شــده، کمتــر اســت. در نتیجــه  مشــخص مــی شــود کــه وام بــه نــام تولیــد گرفتــه امــا 
خــرج تولیــد نشــده اســت بــه همیــن دالیــل، ایــن فرمــول تنظیــم شــد. کتابچــه ای 
ــن موسســات و  ــزارش حسابرســی ای ــه گ ــه موجــود اســت ک هــم در ســازمان برنام
بنگاه هــای مشــمول بنــد جیــم دانــه بــه دانــه وجــود دارد زیــرا امــکان دارد یــک نفــر 

بگویــد اشــتباهی حســاب کــردی.
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

بــا توجــه بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد وقتــی دولــت دیــد کــه وامهــا بــه جــای رونــق 
ــی  ــک جــای کار م ــی شــود و در حســاب کتاب ی ــری خــرج م ــد در جــای دیگ تولی
لنگــد در ان شــرایط بــرای جلوگیــری از متاشــی شــدن صنایــع و ســرو ســامان دادن، 
آن را ملــی اعــام مــی کنــد. در متــن  قانــون هــم بــه صراحــت اعــام شــده کــه ایــن 

قانــون بایــد موقــت باشــد.

  پس چرا این قانون از سال 58 تا 82 به طول انجامید؟
- بلــه ایــن انتقــاد بــه آن وارد اســت کــه چــرا ایــن قانــون طــول کشــید. چــون پــس از 
تصویــب ایــن قانــون  و در جهــت اجــرای آن نیــز در آذر 58 ســازمانی بــه نــام صنایــع 
ملــی ایــران تشــکیل شــد و ایــن ســازمان در 82 منحــل شــد امــا ایــن کــه چــرا ایــن 
مــدت بــه طــول انجامیــد ســوال دیگــری اســت کــه نیــاز بــه توضیــح دارد و در ایــن 

گفتگــو نمــی گنجــد. 
ــود« ســعی کــردم شــکل گیــری »ســازمان  مــن در کتــاب »روایــت ســازمانی کــه ب
ــران در دهــه 60  ــع اقتصــادی ای ــران« کــه یکــی از مهمتریــن صنای صنایــع ملــی ای
ــی  ــازمان دولت ــن س ــور در ای ــد کش ــرات تولی ــتون فق ــا س ــوربود و تقریب و 70  کش
محســوب مــی شــد توضیــح دهــم و بــه نحــوه ایجــاد، عملکرد،آثــار  و فراینــد انحــال 
ــک بخــش ســعی  ــی دو بخــش اســت در ی ــاب از نظــر محتوای ــن کت ــردازم. ای آن بپ

ــخ را روایــت و در بخــش دیگــر قضــاوت کنــم. کــردم تاری
امــکان دارد خواننــده در بخــش دوم خیلــی موافــق قضــاوت مــن نباشــد امــا در بخــش 
اول کــه روایــت  تاریخــی اســت تــاش کــرده ام کــه یــک روایــت مطابــق بــا واقعیــت 
داشــته باشــیم و تاریــخ را گزینشــی انتخــاب نکنیــم و بفهمیــم کــه چــرا ایــن افــراد در 

آن ســالها و در آن شــرایط ایــن کارهــا را انجــام دادنــد.
دربــاره اثــرات قانــون »حفاظــت از توســعه صنایــع« و شــکل گیــری »ســازمان صنایــع 
ملــی« و تاثیــر در اقتصــاد ایــران بایــد بگویــم کــه حتــی بســیاری از منتقدیــن نیــز 
معتقــد بودنــد کــه ایــن قانــون و ســازمان باعــث حفــظ صنعــت در ایــران و جلوگیــری 

از متاشــی شــدن صنعــت شــد.
ــت  ــر اســاس شــواهد اگــر دول ــه نظــر مــی رســد ب و جمــع بنــدی آخــر ایــن کــه ب
ــرد در  ــن ف ــه مهمتری ــحابی« ک ــزت ا... س ــدس »ع ــخص مهن ــاً ش ــت مخصوص موق
تدویــن ایــن قانــون و اجــرای آن بــود اگــر تدبیــر بــه خــرج نمیدادنــد معلــوم نبــود 

ــه کجــا ختــم مــی شــد.  ــران ب بنیــه صنعتــی ای
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ــودی  ــای ناب ــه به ــه ب ــع کشــور ک ــری از صنای ــت ظاه ــن حمای ــته ضم ــام گذش  نظ
کشــاورزی بــه عمــل مــی آورد آنهــا را بــه صــورت وســائلی بــرای چپــاول ســرمایه های 
ملی بــه دســت عمــال خــود و وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه ســرمایه داری خارجــی و 

مصرفــی ســاختن کشــور درآورده بــود.
 صنایــع ایــران بــر پایــه صنعــت و اقتصــاد وابســته بــه ســرمایه داری غارتگــر جهانــی 
بــه وجــود آمــده بــود و طبیعــی بــود کــه دیــر یــا زود دچــار نابســامانی شــود. آثــار 
ــات  ــر می شــد و در اعتصاب ــه روز نمایان ت ــر روز ب این نابســامانی در دو ســه ســال اخی

ــفتگی  ــر آش ــید و در اث ــی رس ــد اعل ــه ح ــم ب ــقوط رژی ــد از س ــال 1357 و بع س
ــواد  ــفارش م ــکات س ــرف و مش ــک ط ــت از ی ــت و مالکی ــری و مدیری روابط کارگ
اولیــه و فــروش کاالهــای ســاخته شــده از طــرف دیگــر دچــار بحــران شــدید گردیــد 
ــی قاطــع در جهــت  ــد اقدام و اینک نجــات صنعــت و اقتصــاد کشــور ایجــاب می کن

ــه عمــل آیــد: ــه منظورهــای ذیــل ب احیــاء و اداره صحیــح و توســعه آنهــا ب

 الف: رعایت نظام اسالمی در مورد حقوق کار
ــتقالل  ــراز اس ــت و اح ــه نف ــتگی ب ــران از وابس ــاد ای ــروج اقتص ب: خ
ــعه  ــی و توس ــرحد خودکفای ــا س ــی ت ــای داخل ــد نیازه ــق تولی از طری

ــادرات ص
ج: گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص

 د: قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران
ــر  ــای غی ــت از فعالیته ــویق و حمای ــاالری و تش ــت س ــراز از دول ه: احت
ــعه  ــت و توس ــون حفاظ ــذا قان ــی ل ــش خصوص ــکار در بخ ــی و ابت دولت

صنایــع ایــران در دو ماده اعــالم می گــردد.
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 مــاده 1 - صنایــع موجــود بــر حســب شــرایط بــه چهــار دســته تقســیم می گــردد و 

دربــاره هــر گــروه بــه نحــو خــاص عمــل می شــود:
ــر نفــت، گاز، راه آهــن، بــرق، شــیات کــه قبــًا ملــی شــده صنایــع   الــف - عــاوه ب

ــوند: ــی می ش ــز مل ــر نی زی
 الــف 1 - صنایــع تولیــد فلزاتــی کــه در صنعــت مصــرف عمــده دارنــد ) ماننــد فــوالد، 

مــس و آلومینیــوم( شــامل مرحلــه نــورد گــرم
 الف 2 - ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل

ب: صنایــع و معــادن بزرگــی کــه صاحبــان آن از طریــق روابــط غیــر قانونــی بــا رژیــم 
گذشــته، اســتفاده نامشــروع از امکانــات و تضییــع حقــوق عمومــی به ثروتهــای کان 
ــد و برخــی از آنهــا از کشــور متــواری هســتند و دولــت طبــق الیحــه  دســت یافته ان
قانونــی شــماره 6738 مــورخ 1358.3.26 مدیریــت آنهــا را در اختیــار گرفتــه اســت. 
ســهام ایــن گونــه اشــخاص بــه تملــک دولــت در می آیــد. هــر گونــه رســیدگی مالــی 

و فنــی و حقوقــی نســبت بــه ایــن گونــه اشــخاص در اختیار دولــت خواهــد بــود.
ــتضعفان  ــاد مس ــه بنی ــق ب ــام متعل ــان ام ــق فرم ــه طب ــهامی ک ــای س ــره: به  تبص
ــد، از  ــت باش ــه دول ــون ب ــر دی ــازاد ب ــه م ــی ک ــی در صورت ــس از ارزیاب ــود، پ می ش

طرف دولــت بــه ایــن بنیــاد پرداخــت می گــردد.
ــا توســعه از  ــرای احــداث ی ج: کارخانجــات و مؤسســاتی کــه وامهــای قابــل توجــه ب
ــان  ــی خالص آن ــا از دارای ــی آنه ــه کل بده ــی ک ــته اند در صورت ــت داش ــا دریاف بانکه
ــب  ــوان طل ــه عن ــان ب ــی ایش ــه بده ــت و بقی ــت اس ــه دول ــق ب ــد متعل ــر باش باالت
دولــت و مــردم بــه هــر صــورت کــه مقتضــی باشــد وصــول خواهــد شــد. در صورتــی 
ــه  ــت ب ــد. دول ــردم باش ــا و م ــات بانکه ــتر از مطالب ــا بیش ــن واحده ــی ای که دارای
ــت آن واحــد  ــردم در مالکی ــات خــود و م ــه مطالب ــا و نســبت ب ــک بانکه ســمت مال

. د سهیم می شــو
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
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 د: کارخانجــات و مؤسســات تولیــدی کــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی بــوده و وضــع 
ــاس  ــد بر اس ــاده 1 نباش ــد ب م ــمول بن ــد و مش ــاعدی دارن ــادی مس ــی و اقتص مال
قبــول اصــل مالکیــت مشــروع مشــروط، مالکیــت آنهــا از طــرف دولــت بــه رســمیت 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــت قانون ــورد حمای ــود و م ــناخته می ش ش
ــات  ــران مؤسس ــن و مدی ــه مالکی ــی ک ــا و تضمین های ــا، وثیقه ه ــره: بدهی ه  تبص
ــی اســت  ــوت خــود باق ــه ق ــا داشــته و ســپرده اند ب ــال وام بانکه ــورد بحــث در قب م

ــد شــد. ــه خواه و مطالب
 مــاده 2 - آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون بایــد ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه وســیله 
ــی و ســازمان برنامــه و بودجــه تنظیم شــود  وزارتخانه هــای صنایــع و معــادن بازرگان
ــه تصویــب  ــه تصویــب هیــأت وزیــران برســد و افــراد مشــمول بنــد ب مــاده 1 ب و ب
ــه و  ــه و بودج ــازمان برنام ــادن و س ــع و مع ــی، صنای ــترک وزرای بازرگان ــه مش جلس
نماینــدگان شــورای انقــاب اســامی برســد و همــراه بــا اصــل الیحــه اعــام گــردد.

 اســامی 51 نفــر افــراد مشــمول بنــد ب قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران کــه 
بــه تصویــب جلســه مشــترک وزرای بازرگانــی - صنایــع و معــادن - ســازمان برنامــه و 
بودجــه و نماینــدگان شــورای انقــاب اســامی رســیده اســت ذیــًا اعــام می شــود.

1 - جعفر اخوان
2 - حبیب ثابت

3 - گروه فرمانفرماییان ) خانواده(
4 - علی رضایی

5 - محمود رضایی
6 - مراد اریه

7 - رسول وهابزاده
8 - احمد خیامی

9 - محمود خیامی
10 - منصور یاسینی

11 - محمدرحیم ایروانی متقی
12 - محمدتقی برخوردار

13 - اکبر الجوردیان
14 - قاسم الجوردی 
15 - احمد الجوردی

16 - سید محمود الجوردی
17 - حبیب الجوردی
18 - علی اصغر پیروی

19 - محمدعلی مهدوی
20 - خسرو ابتهاج

21 - آذر ابتهاج
22 - ابوالحسن ابتهاج

23 - حسین دانشور
24 - علینقی عالیخانی

25 - مرتضی رستگارجواهری
26 - رضا رستگاراصفهانی

27 - عبدالحمید اخوان کاشانی
28 - علی شکرچیان
29 - رضا شکرچیان

30 - ابراهیم فرین راد
31 - عبدالمجید اعلم

32 - مهدی میراشراقی
33 - مهدی هرندی
34 - سعید هدایت

35 - محمد ابونصرعضد
36 - برادران عمید حضور

37 - حسن هراتی

38 - مرتضی رحیم زاده خویی
39 - عبدالحمید قدیمی نوایی
40 - عبدالمجید قدیمی نوایی

41 - مهدی بوشهری
42 - مراد پناه پور

 43 - علینقی اسدی
 44 - طاهر ضیائی

 45 - علی حاج طرخانی
 46 - عنایت بهبهانی و برادر

 47 - کاظم خسروشاهی
 48 - محمد خسروشاهی

 49 - برادران فوالدی
 50 - مهدی نمازی

51 - اسداهلل رشیدیان

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
 مصوب 1358.05.20

 هیــأت وزیــران دولــت موقــت انقــاب اســامی در جلســه مــورخ 1358.5.20 بنــا بــه 
ــتناد  ــادن به اس ــع و مع ــورخ 1358.5.20 وزارت صنای پیشــنهاد شــماره 304434 م
مــاده 2 قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران آیین نامــه اجرایــی قانــون مذکــور 

را در 7 مــاده 6 تبصــره بــه شــرح زیــر تصویــب نمودنــد.
 مــاده 1 - واژه هــای بــه کار بــرده شــده در قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران و 

ــردد: ــف می گ ــر تعری ــه شــرح زی ــه ب ــن آیین نام ای
 مؤسســه - منظــور از مؤسســه، مؤسســات تولیــدی و صنعتــی و معدنــی و ســردخانه ها 

اســت.
ــر  ــس از کس ــاری پ ــای ج ــدت و بدهیه ــد م ــای بلن ــامل بدهیه ــی - ش  کل بده

مطالبــات ســهامداران اســت.
ــی جــاری  ــس از کســر اســتهاک و دارای ــت پ ــی ثاب ــص - شــامل دارای ــی خال  دارای

شــرکت می باشــد.
 مطالبــات بانــک و اشــخاص - منظــور بدهــی بلندمــدت و کوتــاه مــدت بــه بانک هــا 

و اشــخاص اســت.
 نحوه اجرای آیین نامه

 ماده 2 - اجرای مفاد بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
 در مــورد صنایــع ملــی شــده بافاصلــه پــس از انتصــاب مدیــران اقدامــات اجرایــی 

بــه شــرح زیــر خواهــد بــود.
2 - 1 - ارزیابی سهام کارخانجات

 جهــت پرداخــت غرامــت بــه صاحبــان ســهام ارزش واقعــی هــر ســهم تعییــن خواهــد 
گردیــد. ایــن ارزیابــی توســط حسابرســانی کــه بــه پیشــنهاد وزیــر صنایــع و معــادن 
ــاب  ــران انتخ ــع ای ــعه صنای ــت و توس ــازمان حفاظ ــی س ــع عموم ــب مجم و تصوی
ــدرج در  ــیون من ــر کمیس ــر نظ ــان زی ــن حسابرس ــد ای ــد ش ــام خواه ــوند انج می ش
ــه  ــده ب ــی ش ــهام ارزیاب ــرد و س ــد ک ــه خواهن ــام وظیف ــه انج ــن آیین نام ــاده 5 ای م

ــود.* ــه صاحبــان ســهام خواهــد ب ترتیــب فــوق مبنــای غرامــت ب
ــعه  ــت و توس ــون حفاظ ــم قان ــی متم ــه قانون ــک الیح ــاده ی ــق م ــی: مطاب * پاورق
ــهام در  ــی س ــوب 59.4.25 روش ارزیاب ــی آن مص ــه اجرای ــران و آیین نام ــع ای صنای
ــت  ــود و پرداخ ــبه می ش ــهام محاس ــژه س ــای ارزش وی ــر مبن ــات ب ــه مؤسس کلی

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــن مبن ــر ای ــهام ب ــان س ــه صاحب ــت ب غرام
ــرار  ــای عمــل ق ــر را مبن ــوارد زی ــی خــود م 2 - 2 - مؤسســات حسابرســی در ارزیاب

می دهنــد.
- وضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 1357

- سودآوری شرکت در پنج سال گذشته
- قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی

ــب پرداخــت غرامــت  ــه تمامــی جوان ــا توجــه ب - ارزش شــرکت در حــال انحــال ب
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
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ــا  ــزارش ب ــب گ ــم و تصوی ــهام و تنظی ــی س ــس از ارزیاب ــی پ ــهامداران خارج ــه س ب
ــد  ــته باش ــت وجود داش ــن اس ــه ممک ــی ک ــی و قراردادهای ــدات قبل ــت تعه رعای
صــورت خواهــد گرفــت در مــورد ســهامداران ایرانــی چنانچــه مســئول بنــد ب قانــون 
حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران نباشــند تــا مبلــغ پنــج میلیــون ریال نقــداً مابقــی 
ــاده 7 در هــر  ــور در م ــی مذک ــه مجمــع عموم ــی ک ــه ترتیب ــه اقســاط تدریجــی ب ب

ــد.* ــد ش ــت خواه ــد پرداخ ــن می نمای ــورد تعیی م
ــون  ــی متمــم قان ــه موجــب » الیحــه قانون ــاده 2 ب ــد 2 م ــی: قســمت اول بن * پاورق
حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران و آیین نامــه اجرایــی آن« مصــوب 59.4.25 کــه روش 

ارزیابــی ســهام را بــه طریــق دیگــری بیــان داشــته منســوخه ضمنــی شــده اســت.
2 - 3 - صنایعــی کــه در اجــرای بنــد الــف قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران 
ملــی گردیــده اســت عبارتنــد از: صنایــع تولیــد فلزاتــی کــه در صنعــت مصرف عمــده 
دارنــد شــامل مرحلــه نــورد گــرم و ســاخت و مونتــاژ کشــتی هواپیمــا و اتومبیــل. اداره 
ایــن کارخانجــات طبــق مــاده 2 ایــن آیین نامــه زیــر نظــر ســازمان حفاظــت و توســعه 
صنایــع ایــران و تــا قبــل از تشــکیل ایــن ســازمان زیــر نظــر وزارت صنایــع و معــادن 
ایــران و طبــق آیین نامه هــای موجــود هــر شــرکت صــورت خواهــد گرفت تــا 

ــردد. ــاغ گ ــه و اب ــد تهی ــای جدی ــنامه و آیین نامه ه اساس
ــق و  ــد قای ــاخت و تولی ــن س ــون و همچنی ــوس و کامی ــاق اتوب ــاخت ات ــره: س  تبص
کشــتی های بــا ظرفیــت دو هــزار تــن و یــا کمتــر مشــمول بندهــای الــف 1 و الــف  2  

ــد. ــی اعــام نگردیده ان ــع نبــوده و مل ــون حفاظــت و توســعه صنای قان
 ماده 3 - اجرای مفاد بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

3 - 1 - مشــمول ایــن بنــد ناظــر بــر ســهام کارخانجــات و مؤسســات صنعتــی از قبیــل 
کارخانجــات تولیــدی شــرکتهای کشــت و صنعــت، معــادن و سردخانه ها می باشــد.

3 - 2 - اشــخاصی در شــرکتهای فــرق صاحــب ســهم شــناخته می شــوند کــه خــود 
یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در مجمــع عمومــی ســاالنه 1356 بــه عنوان صاحــب ســهم 
شــرکت داشــته و یــا حــق شــرکت داشــته اند و دفاتــر شــرکت مؤیــد ایــن امــر باشــد.

 تبصــره: کلیــه نقــل و انتقاالتــی کــه در بــورس اوراق بهــادار در شــرکتهای ســهامی 
عــام تــا تاریــخ تصویــب قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران صــورت گرفته اســت 

پذیرفتــه خواهــد شــد.
3 - 3 - دخالــت دولــت در اداره امــور ایــن شــرکتها کــه اکثریــت ســهام آن در اختیــار 
دولــت نیســت بــا توجــه بــه اصاحیــه قانــون تجــارت نســبت بــه ســهامی خواهد بــود 
کــه از طریــق قانــون حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران در اختیــار دولــت قــرار گرفتــه 
اســت. لیکــن دولــت می توانــد در تمــام مــوارد دفاتــر ایــن شــرکتها را بازدیــد و انبارهــا 

و کارخانه هــای آنهــا را مــورد بازرســی قــرار دهــد.
ــر  ــا آخ ــار ت ــک ب ــرای ی ــط ب ــد ب فق ــمولین بن ــاوی مش ــه دع ــیدگی ب 3 - 4 - رس
ــع  ــعه صنای ــازمان حفاظــت و توس ــی س ــع عموم ــده مجم ــه عه ــاه 1358 ب ــان م آب
ــه  ــه وســیله خــود شــخص ب ــن کــه درخواســت ب ــر ای ــود مشــروط ب ایران خواهــد ب

ــردد. ــلیم گ ــازمان تس س
 تبصــره: مجمــع عمومــی موظــف اســت در جلســات رســیدگی خــود از نظریــات دو 
ــه معرفی شــورای  ــه انتخــاب دادســتان کل و یــک نفــر حاکــم شــرع ب نفــر قاضــی ب

انقــاب اســتفاده نمایــد.
 ماده 4 - اجرای مفاد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران

4 - 1 - ایــن بنــد مشــمول کارخانجــات و شــرکتهایی خواهــد شــد کــه جهــت احــداث 
و یــا توســعه کارخانــه خــود وام قابــل توجــه از بانکهــا دریافــت نموده باشــند. منظــور 

از وام » قابــل توجــه« آن اســت کــه: حاصــل جمــع دو نســبت.
1 - وام طویل المدت تقسیم بر دارایی های ثابت قبل از کسر استهاک

2 - دو برابــر بدهیهــای جــاری تقســیم بــر داراییهــای جــاری در ترازنامــه ســال 1356 
ــع  ــن دو نســبت بیشــتر از 2.5 باشــد آن شــرکت در عداد صنای ــوع ای چنانچــه مجم

دارنــده وام قابــل توجــه شــناخته خواهــد شــد.
4 - 2 - مبنــای محاســبه و رســیدگی بــه حســابهای ایــن شــرکتها اظهارنامــه مالیاتــی 
ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــه وزارت ام ــه ب ــد ک ــی 56 می باش ــال مال ــان س ــا در پای آنه

ــته اند. ــلیم داش تس
ــه  ــبات دبیرخان ــابه محاس ــد مش ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــبه در نظ ــه در محاس ــی ک اقدام

شــورای بــورس هیــأت پذیــرش و اوراق بهــادار در گزارش اســفندماه 1356 خواهــد بــود.
ــوده  ــان ســال 1356 نب ــای محاســبه پای ــد بن ــورد کارخانجــات قن  تبصــره 1 - در م
ــند. ــرد 56 - 57 می باش ــرای دوره عملک ــرکت ب ــل ش ــی فص ــال مال ــان س ــه پای بلک
 تبصــره 2 - در مــورد واحدهایــی کــه هنــوز بهره بــرداری نرســیده اند و بــرای 
تأســیس از بانکهــا وام دریافــت داشــته اند نســبت 2.5 معتبــر نبــوده و همیــن قــدر 
ــهام  ــان س ــرمایه گذاری صاحب ــش از س ــی بی ــزان وام دریافت ــی می ــق ارزیاب که طب

ــود. ــد ب ــل توجــه خواه باشــد آن واحــد مشــمول وام قاب
4 - 3 - کلیــه مؤسســات صنعتــی و معدنــی ســردخانه ها و ســایر مؤسســات مشــمول 
ــی 1358 وضعیــت مشــمولیت یا عــدم  ــان ســال مال ــا پای ــد ت ــه ملکفن ــن آیین نام ای
مشــمولیت خــود را بــا مراجعــه بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی روشــن نمــوده و 
نظــر آن وزارت را همــراه بــا فتوکپــی اظهارنامــه مالیاتــی ســال 1356 جهــت ســازمان 
حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران بــه منظــور صــدور گواهینامــه مشــمولیت یــا عــدم 

مشــمولیت ارســال دارنــد.*
ــه موجــب مــاده 5 » الیحــه قانونــی متمــم قانــون توســعه و حفاظــت  * پاورقــی: ب
ــد3  ــرر در بن ــت مق ــوب 59.4.25 مهل ــی آن« مص ــه اجرای ــران و آیین نام ــع ای صنای
ــه موجــب مــاده 1 همیــن  ــد شــده اســت و ب ــاه 59 تمدی ــان مهــر م ــا پای مــاده 4 ت
ــی  ــورد روش ارزیاب ــه در م ــاده 4 آیین نام ــد 5 م ــر بن ــمت اخی ــی قس ــه قانون الیح

ــت. ــده اس ــی ش ــوخه ضمن سهام منس
4 - 4 - مشــارکت دولــت در شــرکتهای مشــمول بنــد ج متناســب بــا بدهیهــای ایــن 
شــرکتها بــه بانکهــا پــس از ارزیابــی ارزش ســهام خواهــد بــود ارزیابــی طبق مــاده 2 

بنــد 1 صــورت خواهــد گرفــت.
4 - 5 - ارزیابی با توجه به نکات زیر صورت خواهد گرفت.

1 - وضع مالی مؤسسه در پایان سال مالی 57
2 - سودآوری شرکت در پنج سال گذشته

3 - قدرت رقابت آزاد در مقابل مصنوعات خارجی بدون حمایت گمرکی
4 - ارزش شرکت در حال انحال با توجه به تمامی جوانب*

ــه موجــب مــاده 5 » الیحــه قانونــی متمــم قانــون توســعه و حفاظــت  * پاورقــی: ب
ــد3  ــرر در بن ــت مق ــوب 59.4.25 مهل ــی آن« مص ــه اجرای ــران و آیین نام ــع ای صنای
ــه موجــب مــاده 1 همیــن  ــد شــده اســت و ب ــاه 59 تمدی ــان مهــر م ــا پای مــاده 4 ت
ــی  ــورد روش ارزیاب ــه در م ــاده 4 آیین نام ــد 5 م ــر بن ــمت اخی ــی قس ــه قانون الیح

ــت. ــده اس ــی ش ــوخه ضمن سهام منس
 ماده 5 - کمیسیون رسیدگی به اختالفات

ــون  ــد ج قان ــای مشــمول بن ــورد مشــمولیت واحده ــم در م ــه منظــور اخــذ تصمی  ب
حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران کمیســیونی مرکــب از افــراد زیــر بــه اختافــات و 

ــوط رســیدگی خواهــد کــرد.  مســائل مرب
- معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن یا نماینده وزیر صنایع و معادن

- نماینده وزارت بازرگانی
- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی

- نماینده سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران
- نماینده شورای بورس

- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 تصمیمــات بــا رأی مثبــت چهــار نفــر الزم بــوده و حــد نصــاب افــراد جهــت تشــکیل 

جلســه چهــار نفــر اســت.
ــون  ــون ) قان ــن قان ــد ب ای ــوع بن ــراد موض ــمولیت اف ــه مش ــیدگی ب ــره: رس  تبص
ــن کمیســیون خــارج می باشــد. ــت ای ــران( از صاحی ــع ای حفاظــت و توســعه صنای
 مــاده 6 - بــرای اجــرای ایــن آیین نامــه ســازمانی بــه نــام ســازمان حفاظــت و توســعه 
ــه  ــنامه آن ب ــه اساس ــادن تشــکیل می شــود ک ــع و مع ــران در وزارت صنای ــع ای صنای
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــران ب ــأت وزی ــب هی ــس از تصوی ــه و پ ــور تهی ــیله وزارت مزب وس

گذاشــته می شــود.
 مــاده 7 - ســازمان حفاظــت و توســعه صنایــع ایــران دارای مجمــع عمومــی مرکــب 
از وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی، بازرگانــی، صنایــع و معــادن، کشــاورزی و عمــران 

ــود. روســتایی وزیــر مشــاور و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه خواهــد ب
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اَپ موبایلی

هموطنان ارجمند ؛ 
بــا بهره گیــری از نرم افــزار کاربــردی و رایــگان اَپ ســکه همــراه،  پرداخت هــای خود را با روشــی 
ســاده و آســان  انجــام دهیــد. بــا انجــام هــر تراکنــش می توانیــد امتیــاز کســب کــرده و جوایــز 
ارزنــده ای  دریافــت کنیــد. پــس از دانلــود اَپ از نشــانی اینترنتــی؛ www.postbank.ir  و
www.boommarket.ir/fa/app/2136  بــه وســیله تلفــن همــراه خــود، خدمــات 

  ذیــل را دریافــت کنیــد:

سـایر خدمـات برای پرداخت هائـی مانند؛ خرید بلیـط قطار، هواپیمـا و اتوبوس های 
شـهری و ...، مانـده گیـری، اخـذ کد شـبا،کمک هـای مردمی بـه سـازمانهای خیریه، 
خدمـات بیمه ای، بسـته هـای اینترنتی، طرح ترافیک، پرداخت جریمه خودرو و سـایر 

خدمـات سـازمان های دولتی  و  خصوصی، خریـد کاال و خدمات و ...

     امکان کارت به کارت وجه                          امکان پرداخت قبوض تلفن همراه

     امکان پرداخت قبوض خدماتی                     امکان خرید شارژ تلفن همراه اعتباری
     امکان پرداخت اقساط تسهیالت      



عملکرد صد روزه
دولت دوازدهم
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- ابــاغ بخشــنامه مبنــی بــر اســتفاده از نیروهــای کادر وزارت کشــور در پســت های فرمانــداری و 
بخشــداری بــا رعایــت اصــل پاکدســتی، شایســته ســاالری، داشــتن ســوابق مفیــد و همســوئی و 

ــه سیاســت های دولــت اعتقــاد ب
- ایجاد بانک اطاعات مدیران وزارت کشور و بروز رسانی آن برای استفاده های آتی

- ارزیابــی صاحیــت و معرفــی اســتانداران 27 اســتان بــه هیــأت دولــت کــه بــه لحــاظ میانگیــن 
ــتانداران در  ــض اس ــن تعوی ــا میانگی ــمگیری ب ــاوت چش ــا تف ــروع دولت ه ــی از ش ــه زمان فاصل

ــدارد. ــل ن ــای قب دولت ه
- تاش در جهت تقویت همگرایی دینی و ملی

- تــاش در جهــت شــفاف ســازی قوانیــن آزادی هــای سیاســی از طریــق مشــارکت فعــال در تهیه 
قانــون جــرم سیاســی، منشــور حقــوق شــهروندی قانــون احــزاب و جمعیت هــا

- اقــدام در جهــت برقــراری نظــام مطلــوب تقســیمات کشــوری از طریــق تهیــه پیــش نویــس 
ــای  ــرات حوزه ه ــری الیحــه تغیی ــن پیگی ــام تقســیمات کشــوری و همچنی ــع نظ الیحــه جام

انتخابیــه و افزایــش تعــداد نماینــدگان مجلــس
- تــاش در جهــت برقــراری نظــام مطلــوب انتخابــات بــا بررســی و ویرایــش مجــدد الیحــه نظــام 
جامــع انتخابــات براســاس اقتضائــات پیــش رو و جمــع بنــدی مجموعــه آمــار و اطاعــات موجــود 

بمنظــور ایجــاد بانــک اطاعــات انتخابــات کشــور
- برنامه ریزی برای برگزاری نخستین نشست استانداران دولت یازدهم

- سفر وزیر محترم کشور به 23 استان از ابتدای شروع به کار دولت
حوزه عمران و توسعه امور شهری و روستایی

- از تعــداد 1219 شــهرداری کشــور، 882 شــهردار منصــوب شــده اند. 269 شــهردار در مرحلــه 
بررســی ها و صــدور حکــم هســتند و متأســفانه در 68 شــهر هنــوز شــورای اســامی شــهر فــردی 

را بــه عنــوان شــهردار پیشــنهاد نکرده انــد.
- توســعه ســرمایه گــذاری در شــهرداری ها از طریــق صــدور مجــوز انتشــار اوراق مشــارکت بــرای 
تعــدادی از شــهرداری ها )مشــهد، زریــن شــهر و گلســتان( و اقدامــات اولیــه بــرای ایجــاد پایــگاه 

ــا ــذاری در ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ه ــای ســرمایه گ ــای فرصت ه داده ه
- شناســایی مســائل و مشــکات موجــود در شــهرداری ها و دهیاری هــا ماننــد فقــدان منابــع مالــی 
ــا حــدود75  ــا برگــزاری نشســت های تخصصــی ب ــه راه کارهــای مناســب ب ــدار و تهیــه و ارائ پای
نماینــده محتــرم مجلــس شــورای اســامی و 160 شــهردار از جملــه شــهرداران کانشــهرها کــه 
تاکنــون 15 طــرح درآمــدزا بررســی و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 60 میلیــارد ریــال مصــوب گردیــده 

اســت.
- ضابطــه منــد ســازی توزیــع منابــع مالــی بــه نحــوی کــه مبلــغ5132 میلیــارد ریــال از محــل 
ــزوده ســال 1392 شــامل 1002  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده )39( قان ــارات تبصــره )2( م اعتب
میلیــارد ریــال در وجــه کان شــهرهای کشــور، مبلــغ 1006 میلیــارد ریــال در وجــه دهیاری های 
کشــور و مبلــغ 3124 میلیــارد ریــال در وجــه ســایر شــهرداری های کشــور واریــز گردیــده اســت.
- توزیــع مبلــغ 1000 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــار یارانــه بلیــط حمــل و نقــل همگانــی و یارانــه 
بلیــط متــرو تهــران و قطــار شــهری ســایر شــهرها شــامل 306 میلیــارد ریــال قطارهــای شــهری 
)تهــران و مشــهد( و مبلــغ 604 میلیــارد ریــال در وجــه ســازمان های اتوبوســرانی در حــال تامیــن 

ــد. ــار می باش اعتب
- پیگیری مدیریت واحد شهری.

- اصاح آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار.
- پیگیــری مــوارد مرتبــط بــا حمــل و نقــل عمومــی خصوصــاً حمــل و نقــل ریلــی بــا امعــان نظــر 

بــه اینکــه حمــل و نقــل عمومــی را بــه ســمت حمــل و نقــل انبــوه بــر پیــش ببریــم.
حوزه اجتماعی و فرهنگی

- بررسی موانع و مشکات پیش روی تشکل های غیردولتی و تاش در جهت ارتقای آنها
- احیــای شــورای اجتماعــی کشــور و تصویــب مــواردی چــون تهیــه بانــک اطاعــات جامــع یــا 

اطلــس اجتماعــی کشــور
- استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی

- طــرح جامــع بررســی 12 آســیب اجتماعــی مهــم کــه وزارت کشــور مســئولیت تهیــه گــزارش 

نهایــی را برعهــده دارد و تاکنــون بــا برگــزاری 20 نشســت بــا دســتگاه های ذیربــط در حــال تهیــه 
ــی می باشــد. گــزارش نهای

- تــاش در جهــت ســاماندهی طــرح حجــاب و عفــاف کــه در ایــن زمینــه بــا هیأت هــای بازرســی 
ــه  ــاً ب ــه نحــوی کــه صرف تمامــی 26 دســتگاه واجــد وظیفــه، جلســه برگــزار گردیــده اســت. ب

موضــوع بــا نــگاه امنیتــی - انتظامــی نگریســته شــود.
حوزه ثبت احوال

- طــرح کارت هوشــمند ملــی و شناســنامه مکانیــزه دو تکلیــف قانونــی اســت کــه بــا جدیــت در 
ســازمان ثبــت احــوال پیگیــری می شــود.

حوزه سازمان مدیریت بحران
- آسیب شناسی وضع موجود و احصاء خألها و مشکات موجود به لحاظ مالی و اختیارات

- برگــزاری اولیــن جلســه شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران کشــور و اختصــاص 20% اعتبارات 
موضــوع مــاده 12 قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران بــه منظــور تســریع در ســاماندهی 

مناطقــی از کشــور کــه در طــول ســال دچــار حادثــه می شــوند.
حوزه تحول اداری و فن آوری اطالعات

- تهیه روش اجرایی پیاده سازی نظام پایش و ارتقاء بهره وری در وزارت کشور
- تهیه سامانه رصد انتصابات در سطح کشور

حوزه هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت
- نظــارت مســتمر بــر نحــوه برگــزاری جلســات شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان ها و تهیــه 

ــنامه های الزم بخش
- تــاش در جهــت توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان ها از طریــق تهیــه و ابــاغ بــرش اســتانی و 
تعییــن ســهم هــر اســتان از صــادرات غیرنفتــی در ســالجاری و وصــول میــزان صــادرات غیرنفتــی 

اســتان ها در شــش ماهــه ســال 92
- مشــارکت و همــکاری در تنظیــم بــازار از طریــق هماهنگــی بــا دســتگاه های اجرایــی ذیربــط 
جهــت ذخیــره ســازی و امضــای تفاهــم نامــه 4 جانبــه بــه منظــور فراهــم آوردن شــرایط تولیــد 

گوشــت قرمــز بــا اتــکاء بــه ظرفیت هــای تولیــدی موجــود کشــور
- ســاماندهی مبــادالت در بازارچه هــای مــرزی از طریــق تخصیــص ســهمیه ارزی مرزنشــینان و 

همــکاری در صــدور کارت ســاماندهی مبــادالت مــرزی در ســامانه الکترونیکــی مربــوط
حوزه امنیتی – انتظامی

- اولویــت و تقــدم پیــش بینــی و پیشــگیری بــر مقابلــه )پیشــگیری از تبدیــل هرگونــه مســئله 
ــده مــورد نظــر( از دیگــر  ــا پدی ــا مواجهــه علمــی و منطقــی ب ــه مســائل امنیتــی ب اجتماعــی ب

ــد. ــش می باش ــن بخ ــده ای ــت های عم سیاس
ــد اســت و  ــورد تأکی ــی بســیار م ــت عموم ــن امنی ــردم در تأمی ــش نقــش و مشــارکت م - افزای
ــش  ــران و ری ــف و س ــزرگان طوای ــری از ب ــره گی ــت )به ــده اس ــه ش ــرای آن تهی ــی ب طرح های

ــدان و ...( ــن، هنرمن ــفیدان، متنفذی س
ــوی  ــه س ــت ب ــورها و حرک ــایر کش ــا س ــی ب ــای امنیت ــش همکاری ه ــش از پی ــترش بی - گس
ارتقــاء پیمان هــای امنیتــی دو جانبــه و منطقــه ای بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی و انســجام میــان 
کشــورهای منطقــه در برخــورد بــا پدیده هــای مخــل نظــم و امنیــت )بــه ویــژه جرایــم ســازمان 

یافتــه(
- جرایــم خشــن و بــه عنــف و بــه ویــژه موضــوع ســرقت ها بــه صــورت جــدی مــد نظــر قــراردارد 

و طرح هایــی بــرای پیشــگیری و برخــورد بــا ایــن پدیده هــا تهیــه شــده اســت.
- تعــداد 15 طــرح و دســتورالعمل جامــع در زمینه هــای مختلــف تهیــه و آمــاده بررســی و تصویب 

در شــورای امنیت کشــور اســت.
- ثبــت بیومتریــک اتبــاع طــردی و مقابلــه بــا ورود، اقامــت و اشــتغال اتبــاع غیرمجــاز و طــرد آنهــا 

از طریــق جمــع آوری و طــرد 128935 نفــر از اتبــاع خارجــی غیرمجــاز و متخلــف
- نهایی کردن سند راهبردی پدافند غیرعامل وزارت کشور و استانداری ها

- مطالعــه و آســیب شناســی پدیــده قاچــاق انســان و مهاجــرت غیرقانونــی و بیــان مســئله بــه 
عنــوان یــک پدیــده ناهنجــار اجتماعــی

- تشکیل جلسه شورای امنیت کشور در استان سیستان و بلوچستان

وز اول دولت دوازدهم  عملکرد عبدالرضا رحمانی فضلی در 100 ر
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــای  ــه شــناور در آب ه ــت ایجــاد پایان وزارت نف
ــت از  ــادرات نف ــای ص ــی راهکاره ــان، بررس عم
طریــق عــراق و ذخیــره ســازی14میلیون بشــکه 
ــن را طــی 100 روز  ــام در مخــازن چی ــت خ نف

ــت دوازدهــم آغــاز کــرده اســت. اول دول
ــا در  ــم ه ــر شــدن تحری ــا ســخت ت ــان ب همزم
ــر  ــران، وزی ــت ای ــادرات نف ــروش و ص ــه ف زمین
نفــت در نخســتین روزهــای آغــاز بــه کار دولــت 
ــود  ــی خ ــای اصل ــی از ماموریت ه ــم، یک یازده
را بازپس گیــری جایــگاه ایــران در بازارهــای 
جهانــی عنــوان کــرد و معقتــد اســت، ظرفیــت 
ــا 7  ــدت 6 ت ــد در م ــران بای ــد ای ــوان تولی و ت
ــون  ــدود 4 میلی ــال 84 )ح ــزان س ــه می ــاه ب م
بشــکه در روز( برگــردد. وی یکــی از راهکارهــای 
اساســی بــرای تحقــق ایــن مهــم را ایجــاد 
ــروش  ــی ف ــذاری و بازاریاب ــت گ ــورای سیاس ش
ــی و  ــای مل ــت ه ــه ظرفی ــام و از هم ــت اع نف
خارجــی در زمینــه صــادرات صنعــت نفــت 

ــرد. ــتقبال ک اس
بــر اســاس برنامــه اعــام شــده از ســوی وزارت نفــت، از شــهریور امســال تــا کنــون، 
ظرفیــت تولیــد نفــت کشــور تــا پایــان آبــان امســال بــه روزانــه حــدود ســه میلیــون و 
500 هــزار بشــکه و بــا انجــام ســرمایه گــذاری هــا و اقــدام هــای الزم ایــن ظرفیــت تــا 
پایــان ســال 92 بــه روزانــه ســه میلیــون و 850 هــزار بشــکه افزایــش خواهــد یافــت.

وزیــر نفــت نیــز در نشســت 164 ســازمان کشــورهای صــادر کننــده نفــت )اوپــک( 
بــا تاکیــد بــر موضــع جمهــوری اســامی ایــران بــرای تولیــد روزانــه چهــار میلیــون 
بشــکه تاکیــد کــرد: از حــق ایــران تحــت هیــچ شــرایطی بــرای تولیــد روزانــه چهــار 
میلیــون بشــکه نخواهیــم گذشــت، حتــی اگــر قیمــت هــای جهانــی نفــت خــام بــه 

ــرای هــر بشــکه برســد. ســطوح 20 دالر ب
بــا توجــه بــه سیاســت هــا و اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت زنگنــه بــرای افزایــش 
تولیــد نفــت ایــران، ایجــاد شــورای سیاســت گــذاری و بازاریابــی فــروش نفــت بــرای 
ــی از  ــه یک ــت رفت ــی از دس ــای صادرات ــم بازاره ــف ترمی ــای مختل ــی راهکاره بررس
مهمتریــن برنامــه هــای وزارت نفــت در مــاه هــای اخیــر بــوده اســت کــه دکتــر حســن 
روحانــی، رئیــس جمهــور کشــورمان نیــز در جریــان اعــام گــزارش عملکــرد 100 روزه 
دولــت بــا اشــاره بــه چالــش هــا موجــود در صنعــت نفــت بــر ایــن اقــدام تاکیــد کردنــد.

 ایجاد پایانه شناور در آب های عمان برای صادرات نفت 
ــرای صــادرات نفــت از ایــن  ــه شــناور در آب هــای عمــان و هماهنگــی ب ایجــاد پایان
محــل، بررســی راهکارهــای مختلــف بــرای صــادرات نفــت از طریــق عــراق، ذخیــره 
ســازی 14 میلیــون بشــکه نفــت خــام در مخــازن چیــن و تــدارک بــرای ارتقــای ایــن 
ــه 30 میلیــون بشــکه از مهــم تریــن اقــدام هــای وزارت نفــت در 100 روز  میــزان ب

نخســت آغــاز فعالیــت دولــت بــرای فــروش نفــت خــام بــوده اســت.
دریافــت مجــوز از ســتاد تدابیــر ویــژه بــرای فــروش نفــت بــا شــرایط خــاص و تصمیــم 
ــات  ــروش نفــت خــام و میعان ــم هــا در ف ــا تحری ــه ب ــرای مقابل ــا انعطــاف ب ــری ب گی
گازی بــا حفــظ محوریــت امــور بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران از دیگــر اقــدام 

هــای وزارت نفــت در دوره یــاد شــده بــوده اســت.

ــن کشــور،  ــه ای ــت ب ــرای صــادرات نف ــیه ب ــا روس ــره ب ــن مذاک ــت همچنی ــر نف وزی
ــای  ــر راهکاره ــام را از دیگ ــت خ ــرای صــادرات نف ــر ب ــای دیگ ــری راه حــل ه پیگی
ــت  افزایــش صــادرات نفــت خــام در 100 روز نخســت  فعالیــت وزارت نفــت در دول

ــرد. ــام ک ــم اع یازده

حل مشکل ذخیره سازی و صادرات میعانات گازی
ــرداری از فازهــای  ــا بهــره ب ــات گازی ب ــه افزایــش ظرفیــت تولیــد میعان ــا توجــه ب ب
ــات گازی از  ــادرات میعان ــازی و ص ــره س ــکل ذخی ــل مش ــی، ح ــد پارس جنوب جدی
دیگــر محورهــای فعالیــت وزارت نفــت در دوره زمانــی یــاد شــده بــود کــه بــر اســاس 
اعــام وزیــر نفــت مشــکات ایــن بخــش در مــاه هــای آینــده بــه طــور کامــل حــل 

خواهــد شــد.
ــب و راه  ــارس نص ــج ف ــات گازی در خلی ــادرات میعان ــم ص ــش حج ــدف افزای ــا ه ب
ــون  ــت. تاکن ــده اس ــاز ش ــلویه آغ ــی عس ــه نفت ــناور در پایان ــای ش ــدازی گوی ه ان
ــور  ــات گازی به ط ــادرات میعان ــم ص ــش حج ــدف افزای ــناور باه ــوی ش ــتین گ نخس
کامــل راه انــدازی شــده اســت. بــر اســاس اعــام شــرکت پایانــه هــای نفتــی بــه زودی 
ــرداری  ــدار بهره ب ــه گازی عســلویه در م ــران در پایان ــی ای ــن گــوی شــناور نفت دومی
قــرار خواهــد گرفــت. بــا راه انــدازی ایــن گــوی شــناور ظرفیــت صــادرات میعانــات 

ــد. ــران افزایــش مــی یاب گازی ای
ــای انجــام شــده بودجــه ســال  ــی ه ــر اســاس پیــش بین ــزارش، ب ــن گ ــه ای ــر پای ب
آینــده بــر مبنــای صــادرات یــک میلیــون و دویســت هــزار بشــکه ای نفــت تنظیــم 
ــک  ــا ی ــه ت ــم در بودج ــن رق ــه ای ــدوار اســت ک ــت امی ــر نف ــی وزی ــده اســت، ول ش
میلیــون و نیــم میلیــون بشــکه در روز افزایــش یابــد. یــک میلیــون بشــکه آن قــرار 
ــق  ــم از طری ــکه ه ــزار بش ــود و 200 ه ــن ش ــت تامی ــادرات نف ــق ص ــت از طری اس

ــات گازی. ــادرات میعان ص
ــران )از  ــت ای ــی نف ــای 100 روزه شــرکت مل ــم اقدام ه ــزارش اه ــن، گ ــر ای ــاوه ب ع
ــا آبان مــاه 96( در نگاهــی اجمالــی بررســی شــده اســت؛ صــد روزی کــه  شــهریور ت
ــرای حضــور  ــه اهــواز ب ــر نفــت ب ــت و ســفر وزی ــه دول ــاز هفت ــا آغ روز نخســت آن ب
در بیــن مدیــران بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــده نفــت ایــران یعنــی شــرکت ملــی 

وزه بیژن نامدار زنگنه   گزارش عملکرد 100 ر
در ابتدای دولت دوازدهم
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ــود. مناطــق نفتخیــز جنــوب همــراه ب

صدور ابالغیه بازسازی و نوسازی تاسیسات روسطحی 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــه ش ــه ای ب ــدور اباغی ــا ص ــت ب ــر نف ــال وزی ــهریورماه امس ش
ــطحی  ــات روس ــازی تاسیس ــازی و بازس ــور نوس ــه منظ ــای الزم را ب ــران، اقدام ه ای
بخــش تولیــد نفــت و گاز را مشــخص کــرد و بــه ایــن ترتیــب، نوســازی و بازســازی 
تاسیســات روســطحی بخــش تولیــد نفــت و گاز بــا توجــه بــه قدمــت بخــش عمــده ای 
از تاسیســات صنعتــی موجــود بــا اولویــت مناطــق نفــت خیــز جنــوب در دســتور کار 

ــت. ــرار گرف ق

پیشرفت کار در فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی
ــاز   اوایــل شــهریورماه امســال، عملیــات لوله گــذاری خــط نخســت طــرح توســعه ف
 13A 13 پــارس جنوبــی پایــان یافــت و اواخــر همیــن مــاه، جکــت  جدیــد ســکوی

پــارس جنوبــی در عملیاتــی پیچیــده بــا موفقیــت در موقعیــت خــود نصــب شــد.

امضای قرارداد بازیافت گازهای مشعل در پارس جنوبی
 نیمــه شــهریورماه امســال، قــرارداد پــروژه بازیافــت و مصــرف گاز مشــعل پاالیشــگاه 
ــن  ــت بی ــط زیس ــت از محی ــرد صیان ــا رویک ــای 2 و 3(، ب ــی )فازه ــارس جنوب دوم پ
شــرکت ملــی نفــت ایــران و کنسرســیومی متشــکل از شــرکت SOFREGAZ فرانســه و 
شــرکت صنعت ســازه ثمین امضــا شــد؛ قــراردادی کــه جلوگیــری از هدررفــت ثــروت 
ملــی بــا بازیافــت روزانــه حــدود نیــم میلیــون متــر مکعــب گاز مشــعل و جلوگیــری از 
انتشــار مقادیــر زیــادی گاز دی اکســیدکربن از اهــم دســتاوردهای حاصــل از اجــرای آن 
خواهــد بــود و بــه بهبــود نســبی کیفیــت هــوا بــه منظــور پیشــگیری و تامیــن شــرایط 

ســامت مــردم و کارکنــان شــاغل در منطقــه خواهــد انجامیــد.

واگذاری مطالعه سپهر و جفیر به انرژی دانا
 ســوم مهرمــاه امســال، شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت انــرژی دانــا تفاهم نامــه 
همــکاری مشــترکی امضــا کردنــد کــه بــر مبنــای آن، انــرژی دانــا مطالعــه 

میدان هــای ســپهر و جفیــر را عهــده دار شــد. 

ارزیابی زمین شناختی در خزر با همکاری لوک اویل
 11 مهرمــاه و در حاشــیه ســفر وزیــر نفــت بــه مســکو بــرای حضــور در نوزدهمیــن 
نشســت وزارتــی مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز )GECF(، شــرکت ملــی نفــت 
ــای خــزر  ــی زمین شــناختی در دری ــرای ارزیاب ــل روســیه ب ــران و شــرکت لوک اوی ای

ــد.  ــا کردن ــکاری امض ــه هم تفاهم نام

امضای قرارداد تکمیل ان جی ال خارک
ــک  ــازی و تفکی ــارک، شیرین س ــی ال خ ــرح ان ج ــل ط ــرارداد تکمی ــاه، ق  16 مهرم
گازهــای همــراه مناطــق خــارک و بهــرگان و فــروش محصــوالت ســنگین تر از اتــان 
بیــن مدیرعامــل شــرکت نفــت فــات قــاره و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع 
ــرمایه در  ــذب س ــرارداد ج ــتین ق ــند نخس ــن س ــد. ای ــا ش ــف( امض ــاحل )ص فراس
 )PPP( شــرکت نفــت فــات قــاره در قالــب قراردادهــای مشــارکت عمومــی خصوصــی
اســت کــه بــه میــزان 800 میلیــون یــورو بــا مشــارکت تامین کننــدگان مالــی ایرانــی 

ــدون اســتفاده از ســرمایه گذاران خارجــی امضــا شــده اســت. و ب

همکاری ایران و ایتالیا در زمینه جمع  آوری گازهای مشعل
ــا  ــران ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش ــرکت های زیرمجموع ــدادی از ش ــاه، تع  26 مهرم
ــرق و نوســازی  ــد ب ــرای تولی هــدف جمــع آوری گازهــای مشــعل و اســتفاده از آن ب
تجهیــزات نفــت و گاز بــا شــرکت آنســالدو ایتالیــا تفاهم نامــه همــکاری امضــا کردنــد. 
ــی مناطــق  ــا و شــرکت مل ــان شــرکت آنســالدو ایتالی ــه همــکاری می ــن تفاهم نام ای
ــزی و  ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــارس، ش ــت و گاز پ ــرکت نف ــوب، ش ــز جن نفتخی
شــرکت بهینــه ســازی مصــرف ســوخت امضــا شــد کــه جمــع آوری گازهــای ارســالی 

ــرق و نوســازی  ــد ب ــرای تولی ــی ب ــارس جنوب ــدان گازی پ ــاز 12 می ــه مشــعل در ف ب
ــد. ــه شــمار می آی ــه اهــداف آن ب تجهیــزات نفــت و گاز از جمل

LNG امضای نخستین قرارداد فروش گاز برای تولید
ســوم آبــان مــاه، شــرکت ملــی نفــت ایــران از امضــای نخســتین قــرارداد فــروش گاز 
طبیعــی جهــت تولیــد گاز مایع شــده )LNG( صادراتــی خبــر داد و اعــام کــرد: ایــن 
ــرکت  ــت ش ــت مالکی ــرکت IFLNG )تح ــرکت و ش ــن ش ــن ای ــاله بی ــرارداد 20 س ق
ــروژی Hemla( امضــا شــده اســت و طــی ســه مــاه  پاالیــش گاز خــارک و شــرکت ن

اقدامــات الزم جهــت نافــذ شــدن آن انجــام می شــود. 

نصب جکت سکوی F18 فروزان
ــا  ــم ب ــروزان ه ــترک ف ــدان مش ــکوی F18 می ــت س ــال جک ــاه امس ــان م ــل آب  اوای
موفقیــت نصــب شــد؛ ســکویی کــه عملیــات طراحــی، تامیــن کاال، ســاخت و نصــب 
آن شــامل جکــت، عرشــه، ســه خــط لولــه زیردریایــی و دو رشــته کابــل زیردریایــی، 
ــی و در مســیر تحقــق سیاســت های اقتصــاد  ــا رعایــت کامــل اســتانداردهای جهان ب

ــکاران ایرانــی انجــام شــده اســت. مقاومتــی از ســوی پیمان

تالش برای مهار آتش در رگ سفید
ــاه 147  ــر روی چ ــه ب ــح ک ــق دکل 95 فت ــال حری ــه دنب ــال و ب ــاه امس ــان م ــم آب هفت
ــا را  ــات و نیروه ــیج امکان ــران بس ــت ای ــی نف ــرکت مل ــود، ش ــغول کار ب ــفید مش رگ س
ــت و  ــش گرف ــن در پی ــان ممک ــن زم ــه در کوتاه تری ــن حادث ــرل ای ــار و کنت ــرای مه ب
ــی مناطــق  ــت شــرکت مل ــا محوری ــاه ب ــن چ ــوران ای ــار ف ــرای مه ــا ب ــون تاش ه تاکن
نفتخیــز جنــوب و شــرکت ملــی حفــاری ایــران ادامــه دارد. تاکنــون افــزون بــر اقــدام بــه 
مهــار از ســطح، اقدامــات الزم بــرای مهــار از عمــق نیــز بــا حفــاری 2 حلقــه چــاه امــدادی 
انجــام شــده اســت. مطالعــه میــدان ســردارجنگل در دســتور کار شــرکت نــروژی: نهــم 
آبــان مــاه، بــا هــدف مطالعــه ســردارجنگل و ســه بلــوک اکتشــافی 24، 26 و 29 خــزر، 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ORG نــروژ امضــا شــد.  

امضای 4 تفاهمنامه با شرکت  های روسی
ــای  ــی از امض ــل و بازرگان ــن المل ــور بی ــت در ام ــر نف ــاون وزی ــاه، مع ــان م 10 آب
ــروم و 2  ــرکت گازپ ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش ــکاری بی ــه هم 2 تفاهم نام
ــیه در  ــنفت روس ــرکت روس ــت و ش ــی نف ــرکت مل ــن ش ــکاری بی ــه هم تفاهم نام

ــر داد. ــران خب ــه ای ــیه ب ــوری روس ــس جمه ــفر رئی ــیه س حاش

روشن شدن مشعل فاز 22 پارس جنوبی
 10 آبــان مــاه، بــا ورود گاز شــیرین خــط لولــه ششــم شــبکه سراســری بــه پاالیشــگاه 
ــاز  ــعل ف ــد122، مش ــدن واح ــی ش ــی و عملیات ــارس جنوب ــای 22،23 و 24 پ فازه
ــیرین  ــد گاز ش ــت تولی ــف نخس ــت ردی ــرار اس ــد. ق ــن ش ــی روش ــارس جنوب 22 پ
ــف  ــتین ردی ــوان نخس ــه عن ــی ب ــارس جنوب ــا 24 پ ــای 22 ت ــگاه فازه در پاالیش
تولیــدی ایــن فازهــا، بــا اســتفاده از گاز تــرش فازهــای 6، 7 و 8 تــا اواخــر امســال بــه 

بهره بــرداری برســد.

واگذاری مطالعه دالپری به شرکت سنگاپوری
 )Berlanga( 24 آبــان مــاه، شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ســنگاپوری برلنــگا 
تفاهم نامــه همــکاری امضــا کردنــد کــه بــر مبنــای آن، مطالعــه میــدان دالپــری در 

دســتور کار ایــن شــرکت ســنگاپوری قــرار گرفــت.

امضای تفاهم نامه تامین پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم
 29 آبــان مــاه، تفاهم نامــه تامیــن پایــدار خــوراک پاالیشــگاه فجــر جــم بــا 
ــگاه  ــن پاالیش ــوراک ای ــدار خ ــن پای ــنجی تامی ــه امکان س ــی و مطالع ــدف بررس ه
ــه بنیــاد  ــرژی گســتر ســینا )متعلــق ب ــران و شــرکت ان بیــن شــرکت ملــی نفــت ای

ــد. ــا ش ــتضعفان امض ــاد مس ــس بنی ــت و رئی ــر نف ــور وزی ــا حض ــتضعفان( ب مس
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــیمی کارون روز ش ــی پتروش ــر بازرگان مدی
ــات  ــد از توافق ــرد: بع ــار ک ــابرجام اظه ــرایط پس ــیمی کارون در ش ــاعد پتروش ــت مس وضعی
بیــن المللــی اخیــر در شــرایط پســابرجام پتروشــیمی کارون وضعیــت  مناســبی در فــروش 
ــادالت  ــع مب ــیاری از موان ــام بس ــات برج ــه توافق ــرا ک ــرد. چ ــه ک ــود تجرب ــوالت خ محص
ــراودات  ــن کاال و م ــرایط تآمی ــابرجام ش ــرایط پس ــر راه برداشــت، در ش ــی را از س ــن الملل بی
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــه بس ــادرات ب ــرای ص ــه ب ــده و زمین ــهیل ش ــی تس ــی و مال پول
ــزدان خــواه گفــت: در شــرایط پســابرجام پتروشــیمی  فراهــم شــده اســت. ســید روح اهلل ی
ــه  ــرا ک ــرد. چ ــه ک ــود تجرب ــوالت خ ــروش محص ــبی در ف ــیار مناس ــت بس کارون وضعی
توافقــات برجــام بســیاری از موانــع مبــادالت بیــن المللــی را از ســر راه برداشــت و بــه گونــه 
ــی کــه  ــادالت پول ــزود: مب ــود. وی اف ــل لمــس ب ای کامــا محســوس افزایــش صــادرات  قاب
ــا  ــات برجــام ب ــل از توافق ــی اســت در شــرایط قب ــن الملل ــات بی ــن ارکان معام ــم تری از مه
ــه روی تولیدکننــدگان و  ــود و مجــاری مبــادالت بیــن المللــی ب مشــکات زیــادی مواجــه ب
ــش  ــه افزای ــه ب ــیمی کارون در ادام ــی پتروش ــر بازرگان ــود. مدی ــته ب ــدگان بس صادرکنن
ــی و  ــروادات پول ــود م ــا بهب ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــابرجام اش ــرایط پس ــد در ش ــت تولی ظرفی
مالــی و پذیــرش تراکنــش ایرانــی از ســوی بانــک هــای جهانــی، تآثیــر بســزایی در افزایــش 
ــه افزایــش ظرفیــت  ــه ای ک ــه گون ــدگان داشــت، ب ــد کنن صــادرات و ارزآوری از ســوی تولی
ــه کــرد: تســهیل  ــزدان خــواه اضاف ــود. ی ــل لمــس ب ــده قاب ــد کنن ــد در واحدهــای تولی تولی
ــد  ــش تولی ــی در افزای ــل توجه ــر قاب ــی تآثی ــات یدک ــان قطع ــن آس ــی و تآمی ــادالت پول مب
ــل  ــن عام ــت. همی ــیمی کارون داش ــوالت پتروش ــادرات محص ــش ص ــال آن افزای ــه دنب و ب
ــن محصــوالت صنعــت  ــران تری ــن و گ ــه از مهــم تری ــود، محصــول TDI ک موجــب شــده ب
پتروشــیمی بــود و در شــرایط قبــل از توافقــات برجــام بــا کاهــش تقاضــا مواجــه شــده بــود 
ــات  ــه داد: توافق ــد. وی ادام ــه کن ــه را تجرب ــر عرض ــازاد ب ــای م ــابرجام تقاض ــرایط پس در ش
ــری و  ــطه گ ــه واس ــان هزین ــه هم ــی را ک ــن الملل ــادالت بی ــی مب ــل اساس ــام دو معض برج
ــاال انتقــال وجــه  گــردش کاال از مبــادی غیــر رســمی و همچنیــن هزینــه مالــی و ریســک ب
ــادالت  ــای مب ــت ه ــز بخشــی از محدودی ــر نی ــال حاض ــد. در ح ــش ده ــد و کاه ــع کن را رف
ــع  ــن موان ــی ای ــع تمام ــر رف ــت ب ــام دول ــه اهتم ــا توجــه ب ــه ب ــده ک ــی مان ــی باق ــن الملل بی
مــی تــوان بــه حــل معضــات باقــی مانــده در آینــده نزدیــک امیــدوار بــود. مدیــر بازرگانــی 
 TDI پتروشــیمی کارون در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود بــه کاربردهــای محصــول
ــی پتروشــیمی کارون  ــزود: TDI کــه یــک محصــول اصل ــن پتروشــیمی اشــاره کــرد و اف ای
ــرد  ــوازم خانگــی کارب ــع خودروســازی و ل ــوم و اســفنج، صنای ــه شــمار مــی رود در تهیــه ف ب
دارد کــه در چنــد ســال گذشــته توانســته در یــک فضــای شــدید رقابتــی بــا رقبــای قــدری 
ــاز  ــن نی ــه تآمی ــی ب ــت ده ــا اولوی ــد و ب ــی کن ــت تنگانگ همچــون BASF و BAYER رقاب
ــاز مشــتریان  ــه تآمیــن نی ــورس ب ــه صــورت هفتگــی از طریــق عرضــه در ب داخــل کشــور ب
ــال  ــرد: در ح ــه ک ــواه اضاف ــزدان خ ــردازد. ی ــتی بپ ــن دس ــع پایی ــد صنای ــرای تولی ــود ب خ
ــه  ــبت ب ــروش نس ــدی ف ــش 10 درص ــا افزای ــیمی کارون ب ــول TDI پتروش ــر محص حاض
ــل،  ــارات، افغانســتان، برزی ــه، ام ــه کشــورهایی همچــون آذربایجــان، ترکی ســال گذشــته ب
پــرو، هنــد، پاکســتان، نیجیریــه، پاراگوئــه، بوســنی، آلبانــی، چیــن و ترکیــه صــادر مــی کند 
ــازار اقــدام بــه دامپینــگ کــرده اســت کــه پتروشــیمی  ــا هــدف تصاحــب ب کــه عربســتان ب
ــی  ــورداری از مزایای ــل برخ ــه دلی ــی و ب ــن بازاریاب ــای نوی ــری از روش ه ــره گی ــا به کارون ب
ــه رقبــای  ــت ب ــه رقاب ــازار حفــظ کــرده و ب ــگاه خــود را در ب ــی و حمــل و نقــل جای جغرافیای
ــیمی کارون در  ــی پتروش ــوان رقابت ــش ت ــه افزای ــه ب ــت. وی در ادام ــه داده اس ــود ادام خ
ــال  ــیمی کارون س ــاز دوم پتروش ــد MDI ف ــت: واح ــرد و گف ــاره ک ــابرجام اش ــرایط پس ش
ــدن دو  ــزوده ش ــب اف ــد و موج ــاح ش ــور افتت ــس جمه ــاون اول رئی ــور مع ــا حض ــته ب گذش
ــه ســبد محصــوالت   محصــول مهــم و اســتراتژیک MDI مونومیریــک و MDI پلیمریــک  ب
ــی برســیم . ــه خودکفای ــن  ب ــی  آنیلی ــد . همچنیــن محصــول میان پتروشــیمی کارون گردی

ــی ،  ــازار داخل ــا حضــور پتروشــیمی کارون درب ــزود: ب ــی پتروشــیمی کارون اف ــر بازرگان مدی

نیــاز صنایــع پایین دســتی 
افــزوده  ارزش  از  کــه 
و  برخوردارنــد  باالتــری 
ــتری  ــی بیش ــتغال زای اش
را موجــب مــی شــوند، 
تامیــن شــد و در آینــده 
بــدون  نیــز  نزدیــک 
محدودیــت  از  اســتفاده 
هــای گمرکــی هماننــد 
TDI تنهــا تامیــن کننــده 
تولیدکننــدگان  نیــاز 
داخلــی خواهــد بــود و 
بــه یــک رقیــب اصلــی 
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــا ش ب
ــی  ــازار خارج ــی در ب جهان
تبدیــل مــی شــود. یــزدان 

ــه کاربردهــای محصــول MDI اشــاره کــرد و گفــت: پلیمریــک MDI کــه  خــواه در ادامــه ب
ــه  ــردم زلزل ــرای م ــرای ســاخت کانکــس ب ــر ب ــن ت ــی بســیار پایی ــا قیمت در حــال حاضــر ب
زده در اختیــار ســازندگان ایــن کانکــس هــا قــرار داده شــد ، مــاده اولیــه فــوم هــای ســخت، 
ــق هــا محســوب مــی شــود و آنیلیــن نیــز در نســاجی و رنگــرزی  ــل هــا و عای ســاندویچ پان
کاربــرد دارد کــه بــازار هــدف ایــن محصــول میانــی، کشــور هنــد محســوب مــی شــود. وی 
ــع  ــد صنای ــرای تولی ــده پتروشــیمی کارون ب ــات تســهیل کنن ــه  اقدام ــا اشــاره ب ــه ب در ادام
پاییــن دســتی در کشــور اظهــار کــرد: تســهیل شــرایط تولیــد بــرای صنایــع پاییــن دســتی 
بــه عنــوان مشــتریان پتروشــیمی کارون، از سیاســت هــای اصلــی ایــن مجتمــع اســت کــه 
ــه  ــل کاال ب ــل، تحوی ــل و نق ــه حم ــه در زمین ــاده اولی ــن م ــازی تآمی ــان س ــا آس ــته ب توانس
صــورت اعتبــاری و کاهــش 15 درصــدی الــی 20 درصــدی قیمــت داخلــی کاال نســبت بــه 
مشــابه وارداتــی آن شــرایط بــرای توســعه صنایــع پاییــن دســتی در کشــور تســهیل کنــد. 
ــا  ــت ب ــر رقاب ــاوه ب ــیمی کارون ع ــرد: پتروش ــه ک ــیمی کارون اضاف ــی پتروش ــر بازرگان مدی
ــا تنــوع در  شــرکت هــای موفــق جهانــی همچــون DOW و BAYER و BASF، توانســته ب
نوع محصــوالت خــود و تهیــه ســبد کاال به یــک تعییــن کننــده قیمــت در بــازار ایزوســیانات 
هــا تبدیــل شــود و رشــد قابــل توجهــی در فــروش خــود نســبت بــه ســال گذشــته تجربــه 
ــازار  ــدر ب ــوان لی ــه عن ــیمی کارون ب ــدن پتروش ــل ش ــان از تبدی ــواه در پای ــزدان خ ــد. ی کن
ــورداری از  ــت برخ ــه جه ــیمی کارون ب ــت: پتروش ــر داد و گف ــه خب ــان در منطق ــی اورت پل
محصــوالت بــا کیفیــت بــاال و خدمــات مناســب توانســته خــود را بــه عنــوان تولیــد کننــده 
TDI در بــازار تثبیــت کنــد کــه مــی تــوان انتظــار داشــت در آینــده نزدیــک بــه لیــدر بــازار 
 MDI پلــی اورتــان در منطقــه تبدیــل شــود و در ســال هــای آینــده به عنــوان تولیــد کننــده
ــازار داخــل بــه لیــدر و در خاورمیانــه یکــی از موثرتریــن تولیدکننــدگان ایــن محصــول  در ب

ــود.  ــل ش تبدی
شــرکت پتروشــیمی کارون  اولیــن تولیــد کننــده ایزوســیاناتها در خاورمیانه اســت .در ســال 
ــوری  ــت جمه ــرم نف ــر محت ــه دســت وزی ــاه 1387 ب ــازاول  در اســفند م 1381 تاســیس؛ ف
ــرم  ــور وزیرمحت ــا حض ــاه 1395 ب ــن م ــاز2 در بهم ــد و ف ــاح ش ــماً افتت ــران رس ــامی ای اس
ــتفاده از  ــا اس ــیمي کارون ب ــد . پتروش ــاح گردی ــور افتت ــس جمه ــاون اول رئی ــت و مع نف
گازهــاي کلــر، منواکســیدکربن، هیــدروژن و نیــز تولوئــن و اســید نیتریــک قــادر اســت انواع 
ــا کــه داراي ارزش  ــواع ایزوســیانات ه ــي پتروشــیمي را شــامل ان ــه اي و اصل محصــوالت پای
افــزوده باالتــر بــوده بــا کیفیــت بســیار عالــي تولیــد و بــه بازارهــاي داخلــي وخارجــي عرضه 

ــد.    نمای

پسابرجام، رونق فروش و افزایش ظرفیت تولید را برای پتروشیمی کارون به ارمغان آورد

پسابرجام بسیاری از موانع 
مبادالت بین المللی را از میان برداشت
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تاریخچه:
شــرکت پتروشــیمی کارون اولیــن تولیدکننــده ایزوســیاناتها در 

خاورمیانــه اســت. ایــن شــرکت در ســال 1381 تاســیس و در اســفند مــاه 1387 
بــه دســت وزیــر محتــرم نفــت جمهــوری اســامی ایــران رســماً افتتــاح گردیــد. 
ــدروژن و  ــن، هی ــید کرب ــای کلرمنواکس ــتفاده از گازه ــا اس ــیمی کارون ب پتروش
ــی  ــه ای و اصل ــوالت پای ــواع محص ــت ان ــادر اس ــک ق ــید نیتری ــن و اس ــز تولوئ نی
ــوده   ــر ب ــزوده باالت ــه دارای ارزش اف ــواع ایزوســیانات ها ک پتروشــیمی را شــامل ان
بــا کیفیــت بســیار عالــی تولــد و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه نمایــد. 
مــا معتقدیــم کــه بــا اســتفاده از مزیت هــای نســبی منطقــه  از جملــه دسترســی 
ــی  ــا دسترس ــوراک ب ــن خ ــارس راه آه ــق خلیج ف ــی از طری ــای بین الملل ــه آب ه ب
ــر  ــد ماه ــانی متعه ــروی انس ــه نی ــاری در منطق ــوالت انحص ــوع محص ــان تن اس
ــه  ــواره ب ــی هم ــی و خارج ــرفته داخل ــای پیش ــری فن آوری ه ــد و بکارگی عاقمن
دیــدگاه مشــتریان داخلــی و خارجــی خــود ارج نهــاده و خواســته های آنــان را در 

کانــون توجــه قــرار دهیــم.
ــر ارزش هــای توســعه پایــدار می باشــد. مــا خــود   فعالیت هــای شــرکت مبتنــی ب
در جهــت تقویــت بنیان هــای اقتصــادی زیســت محیطــی، ارتقــای ســطح علمــی، 

ــول  ــت اص ــه و رعای ــات در منطق ــم و روان و معنوی ــت جس بهداش
ــواره  ــته و هم ــئول دانس ــراف، مس ــه اط ــی جامع ــی و اجتماع اخاق

بــه آنــان پایبندیــم.
ــا  ــیانات )TDI( ب ــن دی ایزوس ــک تولوئ ــاز ی ــرکت در ف ــن ش ــی ای محصــول اصل
 )MDI( ظرفیــت 40000 تــن و در فــاز دو آن متیلــن دی فنیــل دی ایزوســیانات

ــا ظرفیــت 40000 تــن در ســال اســت.  ب
محصــوالت و خدمــات شــرکت جهــت بــرآورده ســاختن نیازهــای صنایــع پاییــن 
دســتی داخلــی بــه مــواد اولیــه بــا باالتریــن کیفیــت طراحــی گردیــده و همچنیــن 

قــادر اســت در بــازار جهانــی محصــوالت ایزوســیانات نیــز بــه رقابــت بپــردازد.
الزم بــه ذکــر اســت فعالیت هــای شــرکت پتروشــیمی کارون مبتنــی بــر 

می باشــد. پایــدار  توســعه  ارزش هــای 
ــای  ــای اقتصــادی، زیســت محیطــی، ارتق ــت بنیان ه ــت تقوی ــا خــود را در جه م
ــت اصــول  ــه و رعای ــات در منطق ســطح علمــی، بهداشــت جســم و روان و معنوی
ــان  ــه آن ــواره ب ــته و هم ــئول دانس ــراف، مس ــه اط ــی جامع ــی و اجتماع اخاق
پایبندیــم. شــرکت پتروشــیمی کارون در اســتان خوزســتان )منطقــه ویــژه 

ــت.  ــار اس ــر 34 هکت ــغ ب ــاحت آن بال ــده و مس ــع ش ــهر( واق ــادی ماهش اقتص

محصوالت

 HCL اسیدکلریدریک

 NB نیتروبنزن  HNO3 اسید نیتریک

 AN آنیلین

OTD ارتوتولوئن دی آمین

 TDI تولوئن دی ایزوسیانات

 MTD متاتولوئن دی آمین

MDI متیل دی فنیل دی ایزوسیانات
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ــدی ،  ــرکت های تولی ــکل از ش ــارس متش ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ش
مهندســی ، بازرگانــی ، ســرمایه گذاری ، آموزشــی و خدماتــی بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــورت  ــی بص ــت دولت ــا مدیری ــال 1389 ب ــیمی در س ــی پتروش ــگ تخصص هلدین
ــه بخــش خصوصــی  ــت دولتــی ب ــام تأســیس و در ســال 1392 از مدیری ســهامی ع
واگــذار گردیــد. ایــن شــرکت طــی 4 ســال گذشــته تحــوالت و تغییــرات اساســی و 
مهمــی از جملــه: اعمــال مدیریــت سیســتمی ، تدویــن برنامــه راهبــردی بــرای خــود 
ــرمایه  ــبد س ــرمایه گذاری در س ــوع و س ــه ، تن ــر مجموع ــرکت های زی ــه ش و کلی
ــای  ــوع محصــوالت و فرآورده ه ــد متن ــب ســود آوری ، تولی ــردن ضری ــاال ب ــت ب جه
اســتراتژیک  طرح هــای  و  مجتمع هــا  احــداث   ، پتروشــیمیایی  و  شــیمیایی 
ــدار  ــف کشــور در راســتای توســعه پای پتروشــیمی و پاالیشــگاهی در مناطــق مختل
بــا حفــظ و صیانــت از محیــط  زیســت و اجــرای اســتانداردهای بهداشــت و ایمنــی ، 
در اختیــار گرفتــن فــروش ، صــادرات و واردات محصــوالت بــدون حضــور واســطه ، 
اجــرای طرح هــای فرآینــدی ،   فنــی و توســعه ای در مجتمع هــا ، دســتیابی حداکثــر 
ظرفیــت اســمی تولیــد در مجتمع هــا و اخــذ تســهیات مالــی و فاینانــس را فراهــم 

ــت. ــرا درآورده اس ــه اج ــف ب ــای مختل و در حوزه ه

اســتراتژی، ابتــکارات و برنامه هــای عملیاتــی شــرکت صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس

ــوردار  ــاال برخ ــیار ب ــیت بس ــه از حساس ــا شــرکت های تابع ــل ب ــه تعام ــی ک از آنجای
ــت  ــه شــناخت صنع ــا توجــه ب ــارس ب ــج ف ــع پتروشــیمی خلی اســت شــرکت صنای
پتروشــیمی ، عوامــل ارتباطــی و نحــوه تعامــات ، شناســایی گلوگاه هــا ، شناســایی 
ــودن  ــوظ نم ــرکت ها ، ملح ــود ش ــای موج ــا و قابلیت ه ــوت ، توانمندی ه ــاط ق نق
ــن  ــت شــرکت ها و در نظــر گرفت ــت مســتقیم در نحــوه مدیری ــدم دخال سیاســت ع
سیاســت های کان مدیریتــی خــود بــا توجــه بــه هویــت مســتقل شــرکت ها 
ــی در  ــوان افزای ــاد ت ــات و ایج ــهیل گری ارتباط ــادری ، تس ــت م ــام مزی ــت انج جه
ــزی  ــن برنامه ری ــی بی ــد میان ــه ح ــتراتژیک را ک ــرل اس ــبک کنت ــگ س ــن هلدین ای
اســتراتژیک و کنتــرل مالــی می باشــد را جهــت مدیریــت شــرکت های تابعــه 

ــت. ــوده اس ــاب نم انتخ

دستاوردهای تولید
تولیــدات واحدهــای موجــود شــرکت های تابعــه از ســال 1392 تــا کنــون از 
ــاه 1396  ــمی در آذر م ــت اس ــد ظرفی ــه 85 درص ــمی ب ــت اس ــد ظرفی 71 درص
ــه اجــرای  ــوان ب ــدات می ت ــل رشــد چشــمگیر تولی ــن عل رســیده اســت. از مهمتری
ــا اجرایــی شــدن  ــع تولیــد اشــاره کــرد کــه ب ــرای رفــع موان برنامه هــای تنظیمــی ب
برنامــه اســتراتژیک محقــق شــده اســت و 14 درصــد ظرفیــت خالــی در خــط تولیــد 
ــادل  ــد داشــته ایم. مع ــش تولی ــن افزای ــون ت ــه اســت و حــدود 3/5 میلی ــرار گرفت ق

ــت. ــده اس ــارد دالر ش ــدود 1/8 میلی ــد ح ــش تولی ــی کل افزای ارزش

وشیمی خلیج فارس شرکت صنایع پتر

بهبود عملکرد شرکت های زیان ده
ــارس و  ــع پتروشــیمی خلیــج ف ــا اجــرا نمــودن اهــداف اســتراتژیک شــرکت صنای ب
ــع و  اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای نصــب شــده و مدیریــت هزینه هــا در رفــع موان
مشــکات، تعــداد 8 شــرکت زیــان ده در ســال 92 بــه 2 شــرکت در ســال 96 تقلیــل 

یافتــه اســت.

جذب مشارکت ها
الف( فاینانس خارجی

ــون  ــغ 960 میلی ــه مبل ــن ب ــس 3 ســاله از کشــور ژاپ ــب یوزان ــی در قال ــن مال • تأمی
ــارس  ــا گارانتــی هلدینــگ خلیــج ف ــورو ب ی

•  تأمین مالی طرح لردگان به میزان 502 میلیون یورو از کشور چین 
ب( فاینانس داخلی

ــارد دالر از  ــزان 2/2 میلی ــه می ــد ب ــد بلن ــگاه گاز بی ــرح پاالیش ــی ط ــن مال • تأمی
صنــدوق توســعه توســط کنسرســیوم متشــکل از بانک هــای ســپه، تجــارت، ملــت، 

ــدن ــت مع ــیان و صنع پارس
• تأمین مالی طرح گچساران به میزان 220 میلیون یورو از صندوق توسعه 

ج( مشارکت و سرمایه گذاری 
ــا  ــر دنی ــزرگ و معتب ــا شــرکت های ب ــرای مشــارکت ب ــات اقتصــادی ب انجــام مطالع

ــورو ــارد ی ــزان 8 میلی ــه می ــاً ب ــرد جمع ــه ف جهــت اجــرای طرح هــای منحصــر ب
توسعه در بازار سرمایه و خرید سهام شرکت هایی که توجیه اقتصادی دارند

• خرید 20 درصد از سهام بزرگترین تولیدکننده اتیلن کشور 

ــا در  ــهام الفین ه ــاء س ــدف ارتق ــا ه ــان ب ــیمی کاوی ــرکت پتروش ش
ــارس ــج ف ــگ خیل ــی هلدین ــبد محصول س

• خرید 50 درصد سهام پتروشیمی همت
• خرید 16 درصد از سهام شرکت استراتژیک پایانه و مخازن پتروشیمی

ــارس تأمیــن مجــد )مالکیــت 50 درصــد از  ــد 40 درصــد از ســهام شــرکت پ • خری
ــار دارد( ــا ساســول را در اختی ســهام شــرکت پلیمــر آری

• خرید 65 درصد از سهام شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان
• تأسیس شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

ــورس  ــازار ب ــر در ب ــن و فج ــیمی مبی ــرکت های پتروش ــز ش ــت آمی ــه موفقی • عرض
ــران  ــادار ته اوراق به

 )NGL3200( خرید 100 درصد سهام پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس •
• خرید 99/6 درصد پاالیش گاز بید بلند
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

• کل مبلــغ ســرمایه گذاری در ایــن دوره 62079 میلیــارد ریــال می باشــد کــه 
ــت: ــده اس ــل آم ــودار ذی ــالیانه آن در نم ــات س جزئی

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
شــرکت تجــارت صنعــت پتروشــیمی خلیــج فــارس در راســتای دســتیابی بــه اهــداف 

زیــر در مــرداد مــاه 1394 تأســیس گردیــد:
• کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود

• کنترل بهینه جریان نقدی
• ایجاد امکان نظارت و شفافیت بیشتر در فرآیند فروش

• تقویت جایگاه نام تجاری و طرح ریزی مسیر توسعه ی شرکت
• امکان تأمین مالی براساس قراردادهای فروش محصوالت

اهم دستاوردهای شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
ــی و  ــای داخل ــول در بازاره ــن محص ــون ت ــم میلی ــت و نی ــش از هش ــروش بی • ف

ــال ــارد ری ــزار میلی ــدود 165 ه ــا ارزش ح ــی ب صادرات
ــهم 34  ــه س ــی ک ــای صادرات ــن محصــول در بازاره ــون ت ــش از 7 میلی ــروش بی • ف

ــد. ــیمی می باش ــوالت پتروش ــادرات محص ــدی از کل ص درص
ــا اســتفاده از  ــی و ب ــای داخل ــن محصــول در بازاره ــون ت ــروش حــدود 1/5 میلی • ف

ــورس ــزم ب مکانی
• توسعه ترم های فروش به منظور نفوذ در بازارها و افزایش حاشیه سود فروش 

• گشایش دفاتر منطقه ای در شانگهای، امارات و آلمان
ــق  ــتریان از طری ــا مش ــر ب ــاط بهت ــور ارتب ــه منظ ــی ب ــاخت های مال ــعه زیرس • توس
ــران  ــک ای ــه بان ــور از جمل ــارج از کش ــف خ ــای مختل ــاب در بانک ه ــایش حس گش
اروپــا در هامبــورگ، تجــارت در پاریــس، ملــت در اســتانبول و یونیــون در ســوئیس 
ــدت  ــد م ــد بلن ــای خری ــاد قرارداده ــدگان و انعق ــا تأمین کنن ــاط ب ــود ارتب • بهب

ــان ــا آن ــول ب محص
• توسعه بازارهای فروش و افزایش آن به حدود 40 کشور دنیا

• انعقــاد 7 قــرارداد بلنــد مــدت بــا خریــداران داخلــی بــا اســتفاده از مکانیــزم بــورس 
بــرای اولیــن بــار در ایــران

• ارائــه خدمــات لجســتیک بــه ذینفعــان و فــروش بیــش از 230 هــزار تــن محصــول 
 CFR پلیمــری بــه صــورت

• ارائه به روزترین گزارشات تحلیل بازار
• بهبود چشمگیر دوره وصول مطالبات

• اداره مناسب وجوه حاصل از فروش به منظور کنترل جریان نقد
• پیاده سازی سیستم های هوش تجاری

• مشــارکت در توســعه فرهنــگ عمومــی بــا حمایــت از رســانه ها و همچنیــن انتشــار 
مطالــب  آموزشــی در حــوزه پتروشــیمی ارتقــای ســامت عمومــی ذینفعــان از طریــق 

ــه  ــاوره ای در زمین ــر مش ــات برت ــا موسس ــکاری ب ــارکت در هم ــکان مش ــاد ام ایج
ــازار توانمندســازی پرســنل و افزایــش دانــش از ب

توسعه مجتمع هایی که دارای پتانسیل توسعه می باشند:
ــن در  ــزار ت ــا ظرفیــت 1757 ه ــام ب ــدر ام ــان در پتروشــیمی بن ــت ات • طــرح بازیاف

ســال و ســرمایه گذاری 502 میلیــون دالر
• طــرح اتیلــن گایکــول در پتروشــیمی ارونــد بــا ظرفیــت 550 هــزار تــن در ســال و 

ــون دالر ــرمایه گذاری 427 میلی س
• طــرح احــداث الفیــن بنــدر امــام بــا ظرفیــت 1 میلیون تــن در ســال و ســرمایه گذاری550 

میلیون دالر

 احداث طرح های جدید
بــه منظــور پیاده ســازی اســتراتژی کلــی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
ــازی  ــه  س ــازی و بهین ــوع  س ــن متن ــدار« و همچنی ــی پای ــعه و ارزش آفرین »توس
پرتفــوی ســرمایه گذاری، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در طرح هــا و شــرکت های 

ــت. ــوده اس ــی 96 نم ــال های 92 ال ــی س ــد ط جدی
همراه در مسئولیت های اجتماعی )هزینه کرد: بالغ بر 730 میلیارد ریال(

• مشــارکت در پــروژه توانمندســازی نیروهــای بومــی اســتان های خوزســتان و 
ــت  ــکاری وزارت نف ــا هم ــهر ب بوش

ــای مســتعد  ــوزی و کارورزی نیروه ــای دوره کارآم ــش از 50% از هزینه ه ــل بی • تقب
بومــی مناطــق هویــزه، سوســنگرد و بســتان

• تقبل آموزش کارآموزی و کارورزی 1000 نفر از جوانان جویای کار
• توانمندسازی و ایجاد بانک نیروهای بومی مستعد در منطقه

ــل  ــا تقب ــکاری ب ــای پیمان ــر از نیروه ــش از 3000 نف ــی بی ــی ایمن ــوزش عموم • آم
ــکار از وزارت کار ــای پیمان ــت نیروه ــه صاحی ــذ گواهینام ــه و اخ هزین

• مشــارکت در توانمندســازی دانش آمــوزان در مقاطــع راهنمایــی و دبیرســتان غــرب 
کارون بــا وزارت نفــت بــه منظــور تقویــت بنیــه علمــی منطقــه و پــرورش نیروهــای 

مســتعد در آینــده
• ساخت مدارس 12 کاسه جم-6 کاسه بزباز و 6 کاسه بنود

• ســاخت و اجــرای بلــوار ورودی شــیرینو در منطقــه عســلویه تکمیــل و مرمــت جــاده 
ورودی چاهــه عســلویه

ــه  ــک و دو منطق ــاز ی ــل شــهدای پتروشــیمی جهــت اتصــال ف ــل پ • ســاخت و تکمی
ــلویه عس

• ایجاد و ساخت سکو و ایستگاه راه آهن بندر ماهشهر
ــش  ــت کاه ــران جه ــه چم ــهر ب ــدر ماهش ــور بن ــنایی مح ــتم روش ــاد سیس • ایج

ــه ــاده منطق ــوادث ج ح
ایجاد ایمنی )هزینه کرد: بالغ بر 1000 میلیارد ریال(
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روزنامه عصر اقتصاد

• ایجــاد 11 ایســتگاه آتش نشــانی بــه اســتعداد بیــش از 40 دســتگاه خــودرو اطفــاء 
حریــق بــه منظــور صیانــت از نیــروی انســانی و تأسیســات

ــع  ــرکت صنای ــطح ش ــر در س ــک فراگی ــت ریس ــرای مدیری ــت اج ــروژه در دس • پ
ــدف: ــا ه ــه ب ــرکت های تابع ــارس و ش ــج ف ــیمی خلی پتروش

• ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک در سطح سازمان
• انطباق با استانداردهای روز مدیریت ریسک

• تربیت مدیران ریسک حرفه ای
• یکپارچگی و همگرائی سیستم مدیریت ریسک با سایر سیستم های سازمان

• امکان مکانیزاسیون سیستم مدیریت ریسک در قالب یک بسته نرم افزاری
• ممیــزی ایمنــی از شــرکت های تولیــدی زیــر مجموعــه هلدینــگ خیلــج 
فــارس بــا اســتفاده از شــرکت های معتبــر بین المللــی بــا بودجــه ای معــادل 

30/000/000/000 ریــال ) پــروژه در دســت اجــرا(

صیانت از محیط زیست
ــروژه زیســت  ــال جهــت بیــش از 100 پ ــارد ری ــر 5000 میلی ــغ ب ــرد: بال ــه ک )هزین

ــی( محیط
برنامه ریزی برای جمع آوری گازهای گلخانه ای با بودجه بیش از 421 میلیون یورو

• طــرح جمــع آوری گازهــای آالینــده مجتمع هــای واقــع در منطقــه عســلویه بــرای 
نخســتین بــار در کشــور بــا مشــارکت هلدینــگ پارســیان و تبدیــل بــه محصــوالت 
ــه منظــور کاهــش 1200000 تــن در  ــازار نظیــر اوره و آمونیــاک ب ــه ب ــه ب ــل ارائ قاب
ســال گازهــای گلخانــه ای در منطقــه پــارس جنوبــی بــه منظــور تولیــد 7300 تــن 

ــورو ــون ی ــرمایه گذاری 421 میلی ــا حجــم س ــن اوره در روز ب ــاک و 9300 ت آمونی
ــی  ــذف آالیندگ ــه Zero Flare و ح ــدف ب ــیمی ص ــرح پتروش ــر ط ــوع فل ــر ن • تغیی

Global Green Era Award فلرکســب جایــزه جهانــی
• تغییر فرآیند واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام و تعویض جیوه با ممبران

ــر  ــغ ب ــه بال • حــراکاری در خورهــای ماهشــهر کاشــت 8000000 نهــال حــرا هزین
ــال  ــارد ری 50 میلی

• دفــن بهداشــتی پســماندهای خطرنــاک شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام و 
شــرکت های منطقــه بــه منظــور مدیریــت زیســت محیطــی پســماندها هزینــه بالــغ 

ــال ــارد ری ــر 15 میلی ب
ــرای متوســط زمانــی 3 ماهــه بطــور پیوســته در  • اندازه گیــری پراکنــش آالینده هــا ب
مناطــق ماهشــهر و عســلویه و تدویــن راهکارهــای عملــی کاهــش مســتمر آالینده هــا

حفظ سالمت شغلی کارکنان )هزینه کرد: بالغ بر 260 میلیارد ریال(
• ساخت و تجهیز درمانگاه و مرکز سامت کار ابن سینا در منطقه عسلویه 

• شروع ساخت اورژانس راه زینب )س( بندر امام خمینی

• خرید تجهیزات پیشرفته پزشکی جهت بیمارستان کنگان
• ایجــاد پــارک 68 هکتــاری ماهشــهر بــا اعتبــار مبالــغ بــر 85 میلیــارد ریــال جهــت 

رفــاه کارکنــان
• ایجاد پارک و فضای سبز شهدای بندر امام خمینی

• احداث سالن چند منظوره بسیج شهرک طالقانی
• احداث مجموعه فرهنگی ورزشی اندیشه پتروشیمی بندر امام 

• اجــرای پــروژه تصفیــه خانــه آب آشــامیدنی شــهر چمــدان بــه روش بکــو بــا بودجــه 
4630 میلیــون ریــال

• اجــرای پــروژه حــذف آالینده هــای VOC از روی حوضچه هــای تصفیه خانــه 
ــال ــارد ری ــه 70 میلی ــا بودج ــه روش RTO ب ــر ب ــیمی فج پتروش

دستاوردهای منابع انسانی
نظــر بــه اینکــه در ســال 1392 شــرکت صنایــع خلیــج فــارس از دولتــی بــه خصوصی 
واگــذار گردیــد لــذا جهــت تغییــر فضــای فکــری و روش هــای مدیریتــی از دولتــی بــه 
ــود کــه در غالــب اســتراتژی پنــج ســاله  ــه برنامه ریــزی وســیعی ب خصوصــی نیــاز ب
شــرکت صنایــع خلیــج فــارس در بخــش منابــع انســانی اهدافــی تعریــف گردیــد و در 

طــول چهــار ســال نتایــج آن بــه طــور خاصــه بــه صــورت ذیــل می باشــد:
ــه خصوصــی در  ــن آئین نامه هــای اجرایــی در جهــت تغییــر فکــری دولتــی ب • تدوی

ــه ــرکت های تابع ش
• تقویــت بنــگاه داری اقتصــادی مدیــران ارشــد از طریــق برنامــه آموزشــی مالــی بــه 

تعــداد یکصــد نفــر
ــر از  ــزار نف ــدود ه ــداد ح ــرای تع ــای کار ب ــا در نیروه ــاف پرداخت ه ــش اخت • کاه

ــری ــای کارگ نیروه
• بازنگــری دســتاوردهای آموزشــی مشــاغل مبتنــی بــر شایســتگی )CBT( بــا 
ــرکت های  ــطح ش ــغل در س ــداد 526 ش ــرای تع ــکار ب ــرکت های هم ــکاری ش هم

ــدی تولی
ــاز اول: بررســی  ــه منظــور اشــتراک تجــارب )ف ــش ب ــت دان • اســتقرار نظــام مدیری
ــر  ــرکت زی ــداد 20 ش ــرای تع ــایKM ( ب ــازی فراینده ــی پیاده س ــه چگونگ و مطالع

ــه مجموع
 IFP بــا مشــارکت شــرکت HSE حرکــت در جهــت توانمندســازی مدیــران در حــوزه •

فرانســه بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی شــرکت
• پیش بینــی و تدویــن مجموعــه آموزشــی هدفمنــد HSE بــرای پیمانــکاران بــا هــدف 
ــرکت ها در  ــوی ش ــادی و معن ــرمایه های م ــظ س ــن کار و حف ــوادث ضم ــش ح کاه

منطقــه ماهشــهر و عســلویه بــرای تعــداد 800 نفــر نیروهــای پیمانــکاری
• تدویــن طــرح جانشــین پــروری و مشــارکت کلیــه شــرکت ها در طــرح مذکــور جهــت 

تهیــه بانــک اطاعاتــی افــراد بــا تعــداد 862 کاندیــدا بــرای رتبه هــای 17 بــه بــاال.
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

پــس از تصویــب طــرح شــرکت پتروشــیمی ارونــد در طــرح توســعه ســوم در ســال 1376 مجــوز تاســیس 
ایــن شــرکت در ســال 1379 بــه اتمــام رســید.

قــرارداد اجــرای طــرح مذکــور بــه صــورت EP پــس از برگــزای مناقصــه و انتخــاب شــرکت Uhde آلمــان و 
ســازه از ایــران بــه عنــوان پیمانــکاران فازهــای مهندســی و تامیــن تجهیــزات پــروژه  در تاریــخ 19 آبــان 

مــاه 1382 منعقــد گردیــد.
ایــن شــرکت کــه  بـزرگتـریـــن تولیــد کننــده زنجیــره  پـــی وی ســـی مــی باشــد در راســتای آرمــان هــای 
خودکفایــی و توســعه صنعتــی و بــا هــدف تامیــن مـــواد اولیــه صنایــع پاییــن دســتی مــورد نیــاز بازارهــای 
ــه  ــی ب ــام )ره( و در زمین ــدر ام ــیمی بن ــادی پتروش ــژه اقتص ــه وی ــایت 3 منطق ــی در س ــی و خارج داخل
مســاحت 108 هکتــار احــداث  و در خــرداد مــاه 1391 بــا تکمیــل زنجیــره و شــروع تولیــد تجــاری شــروع 
ــا ارزش  ــوالت ب ــد محص ــم تولی ــادی عظی ــی واقتص ــروژه صنعت ــن پ ــم ای ــداف مه ــود. از اه ــت نم ــه فعال ب
همچــون محصــول  S-PVC  بــا تولیــد ســالیانه 300000 تــن پلــی و ینیــل کلرایــد بــه روش سوســپا نســیون 
ــه روش امولســیون ،کاســتیک  ــد ب ــل کلرای ــی وینی ــن پل ــالیانه 40000 ت ــد س ــا تولی و محصــول E-PVCب
ــدادی از  ــرای تع ــر ب ــن گاز کل ــال وتامی ــن در س ــزان  634000 ت ــه می ــد ب ــوص 100 درص ــای خل برمبن
پتروشــیمی هــای منطقــه ویــژه بــه میــزان 186700 تــن درســال ، آب ژاول بــه مقــدار  16260 تــن در ســال 
و اتیلــن دی کلرایــد بــه میــزان 329300 تــن در ســال جهــت تامیــن نیــاز بازارهــای داخلــی وصــادرات بــه 

خــارج از کشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت .
نمــک صنعتــی واتیلــن خــوراک اصلــی بــوده کــه نمــک بــه میــزان 1300000تــن از طریــق دریاچــه هــای 
ــا  نمــک در شهرســتان ســربندر و پــس از تســویه درکارخانــه شستشــوی نمــک و تبدیــل بــه آب نمــک ب
ــه  ــال داده مــی شــود. در کارخان ــد انتق ــه پتروشــیمی ارون ــه طــول 22 کیلومترب ــه ب اســتفاده از خــط لول
ــه گاز کلــر وهیــدروژن تبدیــل مــی شــود.   ــه روش الکترولیــز ب کلرآلکالــی پتروشــیمی ارونــد آب نمــک ب
شــرکت پتروشــیمی ارونــد عــاوه بــر تولیــدات محصــوالت پتروشــیمی متعهــد اســت رســالت خــودرا در 
ــوژی مــدرن در  ــه همیــن دلیــل  از تکنول ــه انجــام رســاند و ب زمینــه حفــظ ونگهــداری محیــط زیســت ب

واحــد کلــر آلکالــی بــه منظــور عــدم اســتفاده از جیــوه اســتفاده گردیــده اســت .
ــر، کارون ،  ــای پتروشــیمی غدی ــوان خــوراک در مجتمــع ه ــه عن ــر مصــرف ب ــاوه ب ــدی ع ــر تولی گاز کل
خوزســتان ، وبندرامــام ، بــه کارخانــه EDC/VCM  ارســال شــده  وبــه همــراه اتیلــن دریافتــی از خــط اتیلــن 

غــرب ابتــدا بــه محصــول EDC وســپس بــه محصــول VCM تبدیــل میگــردد.
  E-PVC و S- PVC  ارســال شــده ودر واحــد هــای تولیــدی بــه محصــوالت PVC بــه کارخانــه VCM محصــول
تبدیــل میشــود.جهت تکمیــل ایــن زنجیــره تولیــد، تعــدادی پــروژه تحــت عنــوان پــروژه هــای پیــش نیــاز 
تعریــف شــده اســت. ایــن پروژهــا عبارتنــد از  واحــد شستشــوی نمــک ، خطــوط انتقــال آب نمــک،  واحــد 
ــال  ــه وارس ــوط لول ــیژن، خط ــد اکس ــایت ، واح ــده ، افس ــک کنن ــای خن ــولفوریک، برجه ــید س ــظ اس تغلی
محصــول از مجتمــع پتروشــیمی ارونــد تــا اســکله شــماره 2 وتاسیســات غیــر صنعتــی مــی باشــد. کاربــرد 
ــوازم آشــپزخانه  ــه هــا، شــیلنگ هــا، عایــق هــای حرارتــی، ل ــواع لول محصــوالت ایــن مجتمــع در تولیــد ان
ــع  ــاک کننــده هــای صنعتــی در صنای ــی کننــده هــا و پ ــازی، ضــد عفون ــواد شــوینده ، اســباب ب ــه م ، تهی

نســاجی و پتروشــیمی مــی باشــد . 

ونـد وشیمی ار پتـر



 محصوالت تولیدی مجتمع :
  هزار تن در سال 585کلر با ظرفیت 
  هزار تن در سال 660کاستیک با ظرفیت 
 EDC  هزار تن در سال 890با ظرفیت 
 VCM  هزار تن در سال 343با ظرفیت 
 S-PVC  هزار تن در سال 300با ظرفیت 
 E-PVC  هزار تن در سال 40با ظرفیت 

 

E-PVC  هزار تن در سال 40با ظرفیت 

 

 : 1396ماهه سال  8در دستاوردهای کسب شده    

  میلیون ریال 2550913سود عملیاتی شرکت مبلغ 
  میلیون ریال 7469667تن به ارزش  672088فروش داخلی 
  : دالر 99415594تن به ارزش  188513فروش صادراتی 

 

 

 

 

 

یکی از بزرگترین تولید کنندگان زنجیره  این شرکت.گرفته است قرار )ره(خمینی  منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 3هکتار در سایت  108زمینی به وسعت شرکت پتروشیمی اروند در 
PVC   تولید کننده انحصاری گرید های و را دارد  باالترین ظرفیت تولید کاستیک در کشور است که در منطقه خاورمیانهEPVC   توانایی تولید گرید های خاص  و همچنینSPVC 

 را دارا می باشد.  Medical Gradesشامل

 

 

 

 
 

 

 

 های مدیریتی و برنامه ریزی استراتژیک پیاده سازی سیستم
به بازنگری اهداف استراتژیک و ارکان جهت  اقدام شرکت پتروشیمی اروند، و نیاز به تدوین ساز و کار های الزم جهت مواجهه با این تغییراتبا توجه به تغییرات چشمگیر محیط پیرامون 

         انجام مطالعات اولیه، برنامه ریزی و تدوین استراتژی ها و ارکان جهت ساز -1طی چهار مرحله :  RADARو بر اساس منطق  EFQMمدل تعالی  با مطابق یندآفر ، که این خود نمود ساز
اقدامات اصالحی در خصوص استراتژی ها  -4( BSCمتوازن ) با استفاده از مدل کارت امتیازی کنترل اجرای استراتژی ها -3جاری سازی استراتژی ها تا الیه های پایین سازمان  -2

 بهبود های و پروژه ها برنامه ود اجرای هریک از اهداف استراتژی ،و در راستای بهب زیر شاخص ایجاد 157اصلی و شاخص  19انجام گردید. به منظور پایش اهداف استراتژیک تعداد 
(ACTION PLAN ) به  دهو اجرای استراتژیها تغییرات شگرفی در شرکت ایجاد شده بطوریکه شرکت پتروشیمی اروند از یک شرکت زیان  . شایان ذکر است با تدوینتعریف گردید

 یک شرکت سود آور تبدیل شده است.

 

 

 

 

 

 : (BSC)اهداف استراتژی شرکت بر اساس کارت امتیازی متوازن           

 : افزایش سودآوری منظر مالی 
 : دستیابی به ظرفیت اسمی منظر فرایندهای داخلی 
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هاتف فرج اللهی

در پتروشیمی شهید تندگویان محقق شد؛

افزایش تولید و سوددهی 
 HSE ویکرد با ر

و تکیه بر توان داخل
مســاله افزایــش تولیــد در صنعتــت پتروشــیمی موضوعــی اســت کــه مــی توانــد چالــش 
هــا و امتیــازات زیــادی را در بــر داشــته باشــد. از چالــش هــای آن مــی تــوان بــه هزینــه 
بــری و رشــد میــزان آلودگــی اشــاره کــرد و امتیــازات آن نیــز بــدون شــک ارزش آوری 

و توســعه مطلــوب خواهنــد بــود.
صنعــت پتروشــیمی از آنجایــی کــه مــی توانــد مانعــی باشــد بــرای خــام فروشــی، بایــد 
ــه صــورت گســترده ای  ــع چشــمگیر نفــت و گاز اســت، ب ــا کــه دارای مناب در کشــور م
توســعه یابــد. از ایــن رو افزایــش تولیــد بــرای مجتمــع هــای پتروشــیمی در دســتور کار 
قــرار دارد کــه ایــن امــر مــی توانــد عــاوه بــر کاهــش خــام فروشــی، جهشــی باشــد بــرای 

اشــتغال زایــی در کشــور.
ــی باشــد مناســب  ــد مثال ــن راســتا مــی توان ــز در ای ــان نی شــرکت پتروشــیمی تندگوی
ــه  ــه ب ــول HSE و توج ــت اص ــا رعای ــد ب ــش تولی ــور. افزای ــعه مح ــت توس ــرای حرک ب
محیــط زیســت، در کنــار اشــتغال زایــی مســتقیم و غیــر مســتقیم قابــل توجــه و نهایتــا 

ــوالت. ــره ارزش محص ــل زنجی تکمی
 PTA و PET ایــن شــرکت کــه تنهــا پتروشــیمی تولیــد کننــده محصــوالت اســتراتژیک
اســت و بــه دلیــل خــاص بــودن ایــن محصــول عــاوه بــر بــازار داخــل مــی توانــد بــازار 
مناســبی در کشــور هــای همســایه نیــز بــه دســت بیــاورد. از ایــن رو افزایــش تولیــد ایــن 

مجتمــع کامــا اقتصــادی اســت و بایــد بــه صــورت جــدی بــه ایــن مســاله پرداخــت.
در همیــن راســتا حســن تقــوی گنجــی مدیــر عامــل پتروشــیمی شــهید تندگویــان در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار عصــر اقتصــاد گفــت: ایــن شــرکت تنهــا تولیــد کننــده »پلــی 
اتیلــن ترفتــاالت« )PET( و »پیــور ترفتالیــک اســید« )PTA( در کشــور اســت. عــاوه 
بــر ایــن از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن مجتمــع پتروشــیمی مــی تــوان بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کــرد کــه پتروشــیمی تندگویــان، یــک مثــال کامــل از تکمیــل زنجیــره 
ارزش در کشــور اســت. وی در ادامــه گفــت: از ایــن رو ایــن مجتمــع را مــی تــوان تکمیــل 
کننــده زنجیــره ارزش در شــاخه آروماتیــک هــا نامیــد کــه، ایــن شــرکت بــر خــاف تمــام 
پتروشــیمی هــا خــوراک خــود را از ســایر پتروشــیمی هــا مــی گیــرد و از گاز و نفــت بــه 
صــورت مســتقیم اســتفاده نمــی کنــد. از ایــن رو پتروشــیمی تندگویــان جایــگاه خاصــی 

در صنعــت پتروشــیمی کشــور دارد.
مدیــر عامــل پتروشــیمی شــهید تندگویــان ادامــه داد: از ایــن رو مــی تــوان دریافــت کــه 
ایــن مجتمــع توانســته اســت همــکاری هــای بیــن بخشــی شــرکت هــای پتروشــیمی 
ــا همــکاری چنــد مجتمــع  ــه عبــارت دیگــر پتروشــیمی تندگویــان ب را محقــق کنــد. ب

دیگــر در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش فعالیــت مــی کنــد.
وی در ادامــه گفــت: پتروشــیمی تندگویــان بــا تولیــد ســاالنه بیــش از 1.5 میلیــون تــن 
محصــول، در دو فــاز کــه تقریبــا مشــابه یکدیگــر انــد بهــره مــی بــرد. حــدود 80 درصــد 
ــه فــروش مــی رســد  ــرای تامیــن مصــرف کشــور، در داخــل ب تولیــدات ایــن شــرکت ب
و 20 درصــد باقــی کــه مــازاد نیــاز مصــرف کننــدگان داخلــی اســت، روانــه بــازار هــای 
صادراتــی مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز داخــل نســبت بــه ســال گذشــته 
رشــد داشــته اســت و ایــن موضــوع مــی توانــد نشــان از رونــق صنایــع پاییــن دســت در 
کشــور باشــد. بــا ایــن حــال اگــر تولیــد پتروشــیمی تندگویــان بــه رقــم ظرفیــت برســد، 

بایــد حــدود 40 درصــد تولیــدات ایــن شــرکت صــادر شــود.
ــه نیــز  تقــوی گنجــی ادامــه داد: ایــن شــرکت در کشــور هــای همســایه و آســیای میان
بــازار مطلوبــی دارد، چــرا کــه واحــد مشــابه ایــن شــرکت بســیار معــدود هســتند. از ایــن 
ــن  ــی ای ــازار کشــور هــای اطــراف کشــش جهــش صادرات ــوان دریافــت کــه ب رو مــی ت

ــد. شــرکت را دارن
وی همچنیــن اضافــه کــرد: پتروشــیمی تندگویــان از آنجایــی کــه در زنجیــره خــوراک 
مایــع قــرار داشــته، تــا ســال 94 ضــرر ده بــوده اســت. امــا از ســال 1395 از زیــان دهــی 
خــارج شــده و هــم اکنــون در وضعیــت مطلوبــی از ســود دهــی قــرار دارد و چشــم انــداز 
ایــن شــرکت همچنــان جایــگاه مثبــت تــری نســبت بــه ســال جــاری دارد. ایــن بــه آن 
معنــی اســت کــه بــا پــروژه هــا و حمایــت هــای هلدینــگ خلیــج فــارس موانــع تولیــد 
پتروشــیمی تنــد گویــان برطــرف شــده اســت و ایــن امیــد واری وجــود دارد کــه آینده ای 

مطلــوب بــرای ســهامداران ایــن شــرکت رقــم بخــورد.
عــاوه بــر ایــن بایــد بــه ایــن مســاله نیــز اشــاره کــرد کــه ایــن شــرکت زنجیــره اشــتغال 
را نیــز بــه صــورت چشــمگیری تکمیــل کــرده اســت و از آنجایــی کــه پاییــن دســت ایــن 
مجتمــع اشــتغال مطلوبــی را در بــر دارد، اشــتغال غیــر مســتقیم پتروشــیمی تندگویــان 
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بــه بیــش از 200 هــزار نفــر مــی رســد.
ــن  ــا یکــی از مهــم تری ــان در ادامــه گفــت: ام ــر عامــل پتروشــیمی شــهید تندگوی مدی
اقداماتــی کــه در کنــار رفــع موانــع تولیــد در ایــن شــرکت صــورت گرفتــه اســت، توجــه 
ــن مســاله  ــه ای ــوان ب ــی ت ــال م ــرای مث ــه مســائل زیســت محیطــی اســت. ب جــدی ب
اشــاره کــرد کــه پســاب هــای خروجــی ایــن شــرکت کــه 15 کانــال بــوده اســت، هــم 
اکنــون تنهــا بــه ســه کانــال محــدود شــده اســت و 12 عــدد از ایــن خروجــی هــا مســدود 
شــده انــد کــه ایــن موضــوع مــی توانــد مثالــی باشــد بــرای رویکــرد زیســت محیطــی 

ــان. پتروشــیمی تندگوی
ــرات اساســی در حــال ورود  ــس از انجــام تعمی ــن شــرکت، پ ــاز دوم ای ــه داد: ف وی ادام
بــه مــدار تولیــد اســت و یکــی از مهــم تریــن اهــداف ایــن تعمیــرات اساســی، رویکــرد 
ــع  ــه ایــن معنــی کــه غیــر از رفــع موان ــوده اســت. ب هــای زیســت محیطــی و ایمنــی ب
تولیــد و دسترســی بــه شــرایط مطلــوب عملیاتــی، HSE بــه صورت جــدی در دســتور کار 
تعمیــرات اساســی قــرار گیــرد و مســائلی ماننــد نشــتی هــا رفــع شــده و آلــوده ســازی 

هــوا و پســاب در ایــن واحــد بــه صــورت جــدی کاهــش یابــد.
ــیمی،  ــع پتروش ــن مجتم ــیدن ای ــود رس ــه س ــی ب ــوص چگونگ ــی در خص ــوی گنج تق
ــد  ــع تولی ــه موان ــت اســت ک ــان از آن جه ــی پتروشــیمی تندگوی ــا ســود ده ــت: ام گف
ایــن شــرکت رفــع شــده اســت و بهبــود عملکــرد در ایــن مجتمــع محقــق شــده اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه تولیــدات ایــن شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 23 درصــد 

ــه اســت. افزایــش یافت
ــیمی  ــرکت پتروش ــه واردات محصــوالت ش ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
ــا  ــچ مشــکلی ب ــن شــرکت هی ــرار داد، گفــت: ای ــی ق ــان در چــه وضعیت شــهید تندگوی
ــا تعرفــه  ــه محصــوالت ب ــدارد، امــا ایــن کــه واردات ایــن گون واردات ایــن محصــوالت ن
ــد  ــرای رشــد تولی ــد مانعــی باشــد ب گرکــی بســیار پاییــن انجــام مــی شــود، مــی توان

ــی. داخل
مدیــر عامــل پتروشــیمی شــهید تندگویــان اعــام کــرد: تولیــدات پتروشــیمی تندگویــان 
در 9 مــاه نخســت ســال 96 در حــدود 850 هــزار تــن بــوده اســت و ایــن امیــد وجــود دارد 
کــه در پایــان ســال نیــز مجمــوع تولیــدات ایــن شــرکت بــه یــک میلیــون و صــد هــزار 
تــن برســد. امــا ایــن موضــوع کــه تولیــد بــه ظرفیــت اســمی نرســیده اســت، از آنجایــی 
اســت کــه یکــی از واحــد هــای مجتمــع کــه 16 درصــد کل تولیــد را در بــر مــی گیــرد 
تحــت »ری ومــپ« )REVAMP( بــه معنــای بهبــود شــرایط تولیــد قــرار دارد. امــا ایــن 
عملیــات تــا پایــان شــهریور مــاه ســال بــه اتمــام خواهــد رســید و ایــن نویــد وجــود دارد 

کــه تولیــد پتروشــیمی تندگویــان در ســال 97 بــه 1.3 میلیــون تــن برســد.
ــه تعمیــرات اساســی واحــد  ــا توجــه ب ــن موضــوع کــه ب ــه ای وی همچنیــن در پاســخ ب
ــر داشــته  ــه رغــم کاهــش آالیندگــی در ب ــن مجتمــع کــه افزایــش تولیــد را ب هــای ای
اســت، آیــا ایــن اورهــال توســط متخصصــان ایرانــی انجــام شــده اســت، یــا خیــر، گفــت: 
صــد در صــد اور هــال ایرانــی بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن شــرکت MHI ژاپــن نیــز قــرار 
ــان  ــود شــرایط زیســت محیطــی پتروشــیمی تندگوی ــرای بهب ــی را ب ــروژه های اســت پ
تعریــف کنــد تــا افزایــش تولیــد بــا رعایــت هــر چــه بیشــتر مســائل HSE انجــام شــود. 
عــاوه بــر ایــن بایــد گفــت کــه 80 درصــد تجهیــزات ایــن تعمیــرات اساســی از داخــل 

تامیــن شــده اســت.
تقــوی گنجــی در خصــوص افزایــش ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی تندگویــان نیــز گفــت: 
از مجمــوع هفــت واحــد تولیــدی ایــن مجتمــع، ســه واحــد دارای مشــکاتی بــوده انــد 
ــده و  ــرف ش ــد برط ــکات دو واح ــی، مش ــت ژاپنی-چین ــک جوین ــکاری ی ــا هم ــه ب ک
ــع  ــه تنهــا رفــع موان ــه اتمــام مــی رســد. ایــن عملیــات ن ســومی نیــز در ســال آینــد ب

تولیــد را بــه همــراه داشــته اســت، بلکــه تــا حــدودی نیــز افزایــش ظرفیــت را نیــز در بــر 
داشــته اســت. بــه ایــن گونــه کــه رقمــی در حــدود 100 هــزار تــن بــه ظرفیــت اســمی 
ایــن شــرکت افــزوده مــی شــود. وی همچنیــن در خصــوص واســطه گــری مح-صــوالت 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــان ب ــت: پتروشــیمی شــهید تندگوی پتروشــیمی در کشــور گف
موضــوع بــه قــرارداد هــای بلنــد مــدت بــا شــرکت هــای پاییــن دســت مصــرف کننــده 
روی آورده اســت کــه نهایتــا مصــرف کننــده واقعــی بتوانــد خریــد انجــام دهــد. عــاوه 
بــر ایــن مجتمــع تندگویــان بــه دنبــال ایــن موضــوع اســت کــه تخصیــص ســهمیه بــه 
مصــرف کننــدگان را مبتنــی بــر عملکــرد بلنــد مــدت مصــرف کننــدگان انجــام دهــد. 
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شــرکت پتروشــیمی پــارس در شــمال خلیــج فــارس و270 کیلومتــری جنــوب شــرقی 
بنــدر بوشــهر و570 کیلومتــری غــرب بنــدر عبــاس در منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس 
ــع پتروشــیمی  ــان، توســعه صنای ــه ذینفع ــع کلی ــده اســت. شــرکت مناف ــع گردی واق
ــن شــرکت همــواره اعــام مــی  ــاالن ای ــاک حرکــت می نماید.فع ــد ســوخت پ و تولی
کننــد کــه  خــود را متعهــد مــی داننــد تــا  بــا اســتفاده از فــن آوری و دانــش روز و بــا 

کیفیــت فرآیندهــا و محصــوالت در راســتای بهبــود مســتمر تــاش نماینــد.
ــن  ــزار ت ــون 23 ه ــالیانه 4 میلی ــد س ــوع تولی ــا مجم ــارس ب ــیمی پ ــرکت پتروش ش
ــن  ــان، 816 هــزار ت ــن ات ــون 444 هــزار ت محصــوالت پتروشــیمیایي، شــامل 1میلی
پروپــان، 506 هــزار تــن بوتــان، 127 هــزار تــن گســولین، 576 هــزار تــن اتیــل بنــزن، 
ــي از  ــن یک ــزن و تولوئ ــوط بن ــن مخل ــزار ت ــر و 16 ه ــن اســتایرن منوم ــزار ت 537 ه
بزرگتریــن واحدهــاي اســتحصال اتــان ، اتیــل بنــزن و اســتایرن منومــر دنیــا اســت.

ــي  ــور و یک ــان کش ــتحصال ات ــد اس ــن واح ــر بزرگتری ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ای
ــزان  ــته می ــال گذش ــت. در س ــه اس ــده گان LPG خاورمیان ــادر کنن ــن ص از بزرگتری
صــادرات LPG ، 1 میلیــون 300 هــزار تــن ، فــروش داخلــي LPG ،3 هــزار تــن ، فــروش 
داخلــي اتــان، 1 میلیــون 437 هــزار تــن ، فــروش داخلــي گســولین : 117 هــزار تــن 

ــه شــده حکایــت مــی  ــل اشــاره اســت کــه آمارهــای ارائ ــوده اســت. همچنیــن قاب ب
کنــد  ایــن شــرکت تنهــا تولیــد کننــده و تامیــن کننــده اســتایرن منومــر داخــل و 
یکــي از بزرگتریــن صــادر کننــده هــاي ایــن محصــول در دنیــا اســت بــه طــوری کــه 
ــي  ــروش داخل ــزار تن،ف ــر326 ه ــتایرن منوم ــادرات اس ــزان ص ــته می ــال گذش در س
اســتایرن منومــر200 هــزار تــن ،  و فــروش داخلــي مخلــوط بنــزن و تولوئــن16 هــزار 
تــن بــوده اســت.تنوع محصولــی در پتروشــیمی پــارس نیــز یکــی از ســرفصل هایــی 
اســت کــه طیــف گســترده  ســبد محصــوالت ایــن واحــد را مشــخص مــی ســازد.این 
ســبد نشــان مــی دهــد  محصــوالت پاالیشــگاهي شــامل چهــار عنــوان اتــان، پروپــان 
ــزن،  ــل بن ــامل ســه خروجــی  اتی ــان، گســولین و محصــوالت پتروشــیمیایي ش ،بوت
اســتایرن منومــر و مخلــوط بنــزن و تولوئن،ومیــزان فــروش داخلــي LPG آن  3 هــزار 

ــوده اســت. تــن،  در ســال گذشــته ب
محصــوالت پاالیشــگاهي )اتــان ، پروپــان، بوتــان و گســولین( توســط ســایر پاالیشــگاه 

هــاي گازي در ظرفیــت کمتــر تولیــد میگــردد
و محصــوالت پتروشــیمیایي) اتیــل بنــزن، اســتایرن منومــر و مخلــوط بنــزن و 
ــود. ــی ش ــد م ــور تولی ــل کش ــارس در داخ ــیمي پ ــط پتروش ــط توس ــن( فق تولوئ

در عیــن حــال در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تقاضــا در ایــران بــرای 
ــد  ــد اســت، بای ــد درصــد از تولی ــارس، چن محصــوالت پتروشــیمی پ
گفــت بــر اســاس اطاعــات منتشــر شــده از ســوی شــرکت پتروشــیمی 
ــزن  ــوط بن ــزن، مخل ــل بن ــان، اتی ــوالت ات ــد محص ــارس 100 درص پ
وتولوئیــن و گســولین ،و38 درصــد از کل محصــول اســتایرن تولیــدي  
ــاي  ــش تقاض ــرف پوش ــدي ص ــول  LPG تولی ــد از کل محص و1 درص

داخــل شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی مــی توانــد توان 
تعامــل بیــن المللــی را بــاال ببــرد، اقداماتــی  کــه بــرای رشــد صــادرات 
ــتفاده  ــاره است.اس ــل اش ــز قاب ــه اســت نی ــن شــرکت صــورت گرفت ای
ــي و  ــت بازاریاب ــد جه ــرب وتوانمن ــزار مج ــدد کارگ ــرکتهاي متع از ش
صادرات،مطالعــات مســتمر و منســجم بــازار جهــت شناســایي و ارتبــاط 
بــا بازارهــا و مشــتریان جدیــد و اســتفاده از سیســتمهاي نــرم افــزاري 
و ســامانه هــاي یکپارچــه جهــت تســریع فراینــد صــادرت محصــوالت 

نــکات قابــل توجــه ایــن مبحــث تلقــی مــی شــود.

وشیمی پارس ین هدف پتر تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلی تر
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از آنجــا کــه پتروشــیمی پــارس در منطقــه ویــژه پــارس قــرار دارد و 
تامیــن خــوراک را بــا ســهولت بــه انجــام مــی رســاند، برنامــه هایــی  
ــت  ــیمی در دس ــن پتروش ــعه ای ــد و توس ــش تولی ــرای افزای ــه ب ک
اجراســت شــامل پــروژه رفــع تنگناهــای واحدهــاي تولیدي توســط 
الیسنســورهاي مربوطه،ارزیابــي ریســک عملیاتــي و خریــد قطعــات 
ــره  ــدي ذخی ــش توانمن ــدي ،افزای ــاي تولی ــي واحده ــي حیات یدک
ــروژه  ــد ،پ ــداوم تولی ــتاي ت ــوالت در راس ــوراک و محص ــازي خ س
هــاي  ایمــن ســازي واحــد هــاي عملیاتــي و مطالعــات زنجیــره ارزش 
محصــوالت و طــرح هــاي توســعه اي ،اصــالح ســاختار فراینــدي در 

راســتاي افزایــش چابکــي ســازماني اســت.

همچنیــن شــایان ذکــر اســت از آنجــا  کــه صــادرات بــرای شــرکت 
ــه  ــن کلی ــس از تامی ــرار دارد،پ ــت ق ــارس در اولوی ــیمی پ پتروش
نیازمندیهــاي مصــرف کننــده گان داخلــي پاییــن دســتي در 

ــت.  ــي اس ــاد مقاومت ــا اقتص ــتا ب ــره ارزش همراس زنجی
ــد و  ــعه تولی ــی و توس ــاد مقاومت ــتای اقتص ــه در راس ــی  ک اقدامات
ــتفاده  ــامل اس ــت ش ــیده اس ــام رس ــه انج ــون ب ــا کن ــادرات ت ص
ــزات و  ــاخت تجهی ــاوري س ــاي تولید،خودب ــت ه ــري از ظرفی حداکث
ــوس و  ــي معک ــي در مهندس ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــا ات ــي ب ــوازم یدک ل
ــا حمایــت از شــرکتهاي  بومــي ســازي مــواد شــیمیاي مــورد نیــاز ب

ــت. ــان اس ــش بنی دان
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ــه  ــوی مزاحمــی ب ده هــا ســال پیــش وقتــی صنعتگــران نفتــی کشــور مــاده بدب
نــام گاز را یافتنــد کســی نمــی دانســت چگونــه بایــد از شــر آن خــاص شــد.نگاه 
ــرای  ــت ب ــی توانس ــه م ــود ک ــت ب ــام نف ــه ن ــی ب ــیاه رنگ ــاده س ــی م ــه در پ هم
ــد  ــال بع ــت 50 س ــی دانس ــس نم ــا هیچک ــد.در آن روزه ــروت بیافرین ــور ث کش
ــم  ــران را رق ــدی  در تجــارت صنعــت نفــت ای ــاده مزاحــم ، فصــل جدی همیــن م
خواهــد زد.تجارتــی کــه مــی توانــد  یــک کشــور را بــه ثــروت و رفــاه برســاند.اما بــه 
راســتی چگونــه مــی شــد از ایــن ظرفیــت نهایــت اســتفاده را برد.همیــن پرســش 
ــود کــه خــرد جمعــی را برانگیخــت و همــه را   متوجــه اهمیــت گاز در توســعه  ب
اقتصــاد کشــور کــرد. از آن پــس ســوزاندن ایــن مــاده بــه ظاهــر اضافــی بــه محــاق 
رفــت و گاز بــه فصــل مشــترک ایجــاد ارزش افــزوده در  معــادالت اقتصــادی بــدل 
شد.ســپس متولیــان صنعــت نفــت بــرآن شــدند تــا ایــن ماموریــت شــگرف را بــه 
دســت کســانی بســپارند کــه تخصصشــان بیــرون کشــیدن گاز از دل اعمــاق آبهــا و 
طبقــات زمیــن بود.ایــن کار در وهلــه اول ماننــد هــرکار دیگــری در عرصــه صنعــت 
نفــت بــه خارجــی هــا ســپرده شــد.اما رفتــه رفتــه نبــوغ و اســتعداد ایرانــی شــکوفا 
شــد و جوانــان هموطــن کمــر همــت بربســتند تــا از آن پــس بــا تکیــه بــر تــوان 

خــود ایــن ثــروت خــدادادی را بــه صــرف  توســعه کشــور برســانند.
ــاید  ــه ش ــی ک ــرکت های ــتند ش ــد و هس ــوده ان ــران ب ــت ای ــت نف ــپهر صنع در س
بتــوان آنهــا را ســرآمدان ایــن صنعــت دانست.شــرکت ملــی نفــت ایــران کــه قدمتی 
تقریبــا معــادل ایــن صنعــت در کشــور دارد وپــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت در 
ســال 1327 شــکل گرفــت ،از آغــاز، مســئولیت برنامــه ریــزی و مدیریــت بــر تولیــد 
ــوری  ــرداری، اســتخراج  و پاالیــش ، پخــش و صــادرات منابــع هیدروکرب ، بهــره ب
ــه را انجــام  ــن شــرکت  بخــودی خــود کار یــک وزارتخان را برعهــده گرفتــه بود.ای
ــر ایــن شــد  ــران ،اراده ب ــی کــه بعــد از انقــاب اســامی ای ــر زمان ــا بعدت میــداد ت
کــه وزارتخانــه ای مســتقل تشــکیل شــود، شــرکت ملــی نفــت ایــران یکــی از زیــر 
مجموعــه هــای ایــن تشــکیات شــد.در میــان شــرکت هــای زیــر مجموعه شــرکت 
ــش را  ــه نام ــد ک ــته ش ــان گذاش ــم بنی ــادی عظی ــال 1377 نه ــز در س ــت نی نف

ــارس گذاشــتند.  شــرکت نفــت و گاز پ
هــدف از تشــکیل ایــن شــرکت توســعه بخشــی بــه قســمت اعظمــی از منابــع نفتــی 
و گازی کشــور بــود و بــر همیــن اســاس مســئولیت توســعه کلیــه فازهــای میــدان 
گازی پــارس جنوبــی و توســعه میادیــن گازی پــارس شــمالی، گلشــن و فردوســی 
ــی از  ــه یک ــت ک ــن ذهنی ــاز ای ــان آغ ــد.از هم ــته ش ــاد گذاش ــن نه ــده ای ــه عه ب
ــا  ــی ب ــارس جنوب ــترک گازی پ ــدان مش ــی می ــان یعن ــم گازی جه ــن عطی میادی
ــرداری  ــره ب ــدار به ــر م ــی بایســت ب ــا م ــن مخــزن گاز در دنی ــودن بزرگتری دارا ب
ــن  ــر ای ــود را ب ــارس کار خ ــت و گاز پ ــرکت نف ــرد ، ش ــرار بگی ــریعتر ق ــه س هرچ

ــاز کــرد. محــور آغ
شــرکت نفــت وگاز پــارس )ســهامی خــاص( طبــق بنــد )الــف( مــاده 5 اساســنامه 
شــرکت مهندســی و توســعه نفــت در ارتبــاط بــا توســعه میــدان پــارس جنوبــی بــه 
همــراه کلیــه نفــرات و امکانــات موجــود و حســاب های مربوطــه بــه ایــن شــرکت 

منتقــل گردیــد.
ــه  ــا در زمین ــرای قرارداده ــا و اج ــام ماموریت ه ــون انج ــم اکن ــاس ه ــن اس ــر ای ب
اکتشــافات، توســعه، تولیــد نفــت خــام و گاز طبیعــی و فــرآورش و همچنیــن حمــل 
و انتقــال نفت خــام و فرآورده هــای نفتــی بــه مخــازن و بنــادر مربوطــه، بارگیــری 
در محــدوده جغرافیایــی پــارس جنوبــی، پــارس شــمالی، و دیگــر میادیــن دریائــی 
در خلیج فــارس و وظایــف دیگــری کــه مجمــع عمومــی شــرکت تصویــب نمایــد، 

از جملــه مســئولیت هــای ایــن شــرکت تعریــف شــده اســت.

یای پارس  155 هزار تن طال در قلب در
سینه نیلگون خلیج فارس مزین به نشان افتخار ایرانی

فرزین سوادکوهی 

در عیــن حــال برپایــه  مصوبــه امــور مجامــع شــرکت ملــی نفــت ایــران فعالیت های 
عملیاتــی مربــوط بــه چاه هــا، ســکوهای دریائــی و خطــوط لولــه انتقــال زیــر دریــا 
تــا قبــل از واحــد لخته گیــر )(Slug Catcher( تأسیســات خشــکی بــه ایــن شــرکت 
واگــذار گــرد. ایــن اتفــاق موجــب شــد بــا بهره بــرداری و توســعه فازهــای گوناگــون 
میــدان گازی پــارس جنوبــی ســهم درآمــد ناخالــص ملــی کشــور افزایــش یافتــه 
ــع نفــت و گاز  ــل ماحظــه ای در رشــد و شــکوفایی صنای ــع و قاب و چشــم انداز بدی
ــه کار شــرکت نفــت و گاز  ایجــاد شــود. اینــک حــدود بیسســت ســال از شــروع ب

پــارس مــی گــذرد.

میدان گازی پارس جنوبی
میــدان گازي پــارس جنوبــي )کــه نــام دیگــر آن  گنبد شــمالي در ســمت قطراســت 
(،یکــی از بزرگتریــن منابــع گازي مســتقل جهــان اســت کــه بــرروي خــط مــرزي 
ــري  ــدود 100 کیلومت ــه ح ــه فاصل ــارس و ب ــج ف ــر در خلی ــران و قط ــترک ای مش
ــع  ــر مرب ــدان 9700 کیلومت ــن می ــرار دارد. مســاحت ای ــران ق ــي ای ســاحل جنوب
ــه ایــران 3700 کیلومتــر مربــع و ذخایــر گاز طبیعــی  ــوده کــه بخــش متعلــق ب ب
ــرای ایــران حــدود 14ذریلیــون  آن در ســمت قطــر 25 تریلیــون متــر مکعــب و ب

متــر مکعــب اســت.
ــر  ــارد مت ــزار میلی ــودن14/2 ه ــا دارا ب ــي، ب ــارس جنوب ــدان مشــترک گازي پ می
مکعــب گاز درجــا )معــادل 8% کل ذخایــر گاز جهــان و 47% ذخائــر گاز شــناخته 
شــده کشــور(،هم اینــک 38 میلیــارد بشــکه ذخایــر میعانــات گازی بــرای کشــور 

قطــر و 18 میلیــارد بشــکه بــرای کشــور مــا ، در دل خــود جــای داده اســت.
بــه تعبیــر ســاده تــر مــی تــوان گفــت مخــزن پــارس جنوبــی معــادل 120 ســال 
تولیــد نفــت کشــور را در دل خــود جــای داده اســت .ایــن گنــج بــزرگ خــدادادی 
ــون  ــای نیلگ ــاق آبه ــه در اعم ــا دارد ک ــن ط ــزار و 992 ت ــر 155 ه ــی براب ارزش

خلیــج فــارس بــرای ایــران و ایرانــی آغــوش بــاز کــرده اســت.
از میــان 24 فــاز تعریــف شــده بــرای بهــره بــرداری از ایــن میــدان مشــترک، هــم 
اینــک فازهــای 1،2،3،4،5 و فازهــای 6و 7و 8،9و 10،12،15و16،17 و18، 20، 

ــرداری هســتند. 21،در حــال بهــره ب
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 توســعه میــدان مشــترک گازي پــارس جنوبــي باهــدف تامیــن گاز مــورد 
نیازکشــوردر بخشــهاي تزریــق بــه میادیــن نفتــي، عرضــه بــه واحدهــاي صنعتــي 
و نیروگاه هــا، گازرســاني بــه واحدهــاي خانگــي- تجــاري، تامیــن خــوراک 
ــرد در  ــع و گوگ ــات گازي، گازمای ــادرات گاز، میعان ــیمي وص ــاي پتروش مجتمع ه

ــت.   ــه اس ــت قرارگرفت ــاي وزارت نف ــه ه برنام

فاز 1
در طــرح توســعه فــاز 1ایــن میــدان عظیــم گازی،عملیــات توســعه در بهمــن مــاه 
ــل واگــذار  ــب قراردادهــاي بیــع متقاب ــارس در قال ــه شــرکت پتروپ ســال 1376 ب
ــه28.3 میلیــون  ــه تولیــد روزان ــر پای ــاز نیــز ب گردید.هــدف گــذاری هــای ایــن ف
متــر مکعــب گاز طبیعــي، 40 هــزار بشــکه میعانــات گازي جهــت صــادرات، 200 
تــن گوگــرد جهــت صــادرات ترســیم شــد.قرار داد فــاز یــک بــا مبلغــی در حــدود 

ــه امضــا رســید  780 میلیــون دالرب

طرح توسعه فازهای 2و3
توســعه فازهــاي 2 و 3 در مهرمــاه ســال 1376 عملیاتــی و  بــه گــروه توتــال پــارس 
جنوبــي بــه عنــوان متصــدي اصلــي توســعه  بــا ســهم 40 درصــد و شــرکتهاي گاز 
پــروم روســیه و پترونــاس مالــزي هــر یــک بــا 30 درصــد ســهم واگذارشــد.در ایــن 
پــروژه هــدف گــذاری شــد تــا روزانــه 56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــي، 80 
ــر همیــن  ــات گازي،تولیــد 400 تــن گوگــرد ،تولیــد شــود و ب هــزار بشــکه میعان

اســاس مبلــغ قــرارداد 2012 میلیــون دالرتعییــن گردیــد.
فازهای 4و5 و روند توسعه

ــیوم  ــه کنسرس ــال 1379 ب ــاه س ــرداد م ــاي 4 و 5 در م ــعه فازه ــات توس عملی
ــزان  ــه می ــارس ب ــزان 60%، پتروپ ــه می ــا ب ــرکتهای انی)ENI(ایتالی متشــکل از ش
20% و نیکــو بــه میــزان 20درصــد، در قالــب قراردادهــای بیــع متقابــل واگذار شــد. 
ــه56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــی ،  ــن  طــرح نیــز تولیــد روزان اهــداف  ای
80 هــزار بشــکه میعانــات گازی،تولیــد ســالیانه 1 میلیــون تــن اتــان )بــه عنــوان 
ــان و  ــع )پروپ ــن گاز مای ــون ت ــالیانه1.05 میلی ــیمی(،تولید س ــوراک پتروش خ
ــن  ــه 400 ت ــد روزان ــوازات آن تولی ــه م ــادرات  وب ــور ص ــه منظ ــان(«LPG« ب بوت

ــرد. ــاز ک ــون دالری کار حــود را آغ ــراردادی 1928 میلی ــا ق ــه ب ــود ک ــرد ب گوگ

طرح توسعه فازهای 6و7و8
عملیــات توســعه فازهــای 6 ،7و8 میــدان گازی پــارس جنوبــی در تیــر مــاه 1379 

بــه شــرکت پتروپــارس واگــذار گردیــد.
ــرش و  ــب گاز ت ــر مکع ــون مت ــه 104میلی ــد روزان ــت تولی ــش جه ــت پاالی ظرفی
خشــک در پاالیشــگاه خشــکی، 120هــزار بشــکه میعانــات گازی، تولیــد ســالیانه 
ــداف  ــادرات از اه ــت ص ــان(«LPG« جه ــان و بوت ــن گاز مایع)پروپ ــون ت 1.2 میلی

ــی ایــن طــرح اســت. اصل

توسعه  در فازهای 9و10
ــرکتهاي  ــارکت ش ــه مش ــاه 1381 ب ــهریور م ــا در ش ــن فازه ــعه ای ــات توس عملی
GS کــره جنوبــي، شــرکت مهندســي و ســاختمان صنایــع نفــت OIEC و شــرکت 

ــد. ــذار ش ــران IOEC واگ ــي ای ــات دریای ــاخت تاسیس ــي و س مهندس
اهــداف  طــرح شــامل تولیــد روزانــه 56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعــي، 80 
هــزار بشــکه میعانــات گازي، 400 تــن گوگرد،تولیــد ســالیانه 1 میلیــون تــن اتــان 
ــع  ــن گاز مای ــون ت ــالیانه 1.05 میلی ــیمی(وتولید س ــوراک پتروش ــوان خ ــه عن )ب

ــه منظــور صــادرات اســت. ــان(«LPG« ب ــان و بوت )پروپ

طرح توسعه فاز 11
یکــی از مهــم تریــن فازهــای میــدان گازی پــارس جنوبــی فــاز معــروف 11 اســت.
تولیــد 2 میلیــارد فــوت مکعــب  گاز غنــي جهــت انتقــال بــه پاالیشــگاههاي 6 الــي 
8و 12بمنظــور جبــران ظرفیــت پاالیشــي فازهــاي مذکــور یکــی از هــدف هــای 
اساســی ایــن فــاز در حــال حاضــر اســت.این بخــش از میــدان گازی پــارس جنوبــی 
ــارد  ــک میلی ــت ی ــا ظرفی ــک ب ــر ی ــد گازدر ه ــرای تولی ــي  ب ــا دو ســکوي دریای ب
ــرار دارد.احــداث دو  ــري از ســاحل ق ــه 105 کیلومت ــوت مکعــب در روز در فاصل ف
ــه پاالیشــگاه هاي  ــه منظــور انتقــال گاز ب ــي ب ــه 32 اینچــي دریائ رشــته خــط لول
ــر  ــدي ب ــاه تولی ــه چ ــود 22 حلق ــن وج ــاي 6-8 و 12 و همچنی ــاز ه ــکي ف خش
روي ســکوهاي فــوق از ویژگــی هــای ایــن فــاز اســت و بــر اســاس آخریــن برنامــه 

ریــزی هــا 
ــه  ــوق ب ــکوي ف ــر دو س ــدي ه ــران گاز تولی ــت ای ــي نف ــرکت مل ــم ش و تصمی
پاالیشــگاه هاي خشــکي فازهــاي 6 تــا 8 و فــاز 12 پــارس جنوبــي منتقــل خواهــد 
ــاب  ــه و انتخ ــناد مناقص ــه اس ــه تهی ــاز در مرحل ــن ف ــر ای ــال حاض ــد و در ح ش
پیمانــکار قــرار دارد.فــازی کــه در یکــی دوســال گذشــته بــه دلیــل نصــب ســکوی 
ــه  ــرار گرفت ــال فرانســه ق ــرارداد شــرکت معظــم توت ــزا طــرف ق ــزرگ فشــار اف ب

ــت. اس
طرح توسعه فاز 12

ــارد فــوت  ــه 3 میلی ــه منظــور برداشــت روزان ــاز 12  کــه ب ــرای طــرح توســعه ف ب
مکعــب گاز از مخــزن پــارس جنوبــي طراحــي و در دســت اجــرا قــرار گرفتــه اســت 
اهدافــی چــون تولیــد روزانــه 75 میلیــون متــر مکعــب گاز شــیرین وغنــي جهــت 
تزریــق بــه خــط لولــه ششــم سراســري گاز کشــور،تولید روزانــه 110هــزار بشــکه 
میعانــات گازي وتولیــد روزانــه 750 تــن گوگــرد دانــه بنــدي شــده مدنظــر قــرار 

گرفتــه اســت.
طرح توسعه فاز 13

ــر  ــون مت ــه 56.6 میلی ــد روزان ــز تولی ــاز 13 نی ــزرگ ف ــرح ب ــرای ط ــدف از اج ه
مکعــب گاز غنــی، 75 هــزار بشــکه میعانــات گازی، تولیــد روزانــه 400تــن 
گوگــرد و همچنیــن تولیــد ســاالنه 1.05 میلیــون تــن گاز مایــع”LPG” )پروپــان و 
بوتان(،تولیــد ســاالنه 1میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک واحدهــای 

ــت. ــیمی اس پتروش

طرح توسعه فاز 14
اهداف طرح فاز 14 میدان گازی پارس 

جنوبــی درتولیــدات روزانــه 56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز غنــی، 75 هــزار بشــکه 
میعانــات گازی، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد و همچنیــن تولیــدات ســاالنه1.05 
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میلیــون تــن گاز مایــع »LPG« )پروپــان و بوتــان(، تولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد 
و 1 میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تأمیــن خــوراک واحدهــای پتروشــیمی تعریــف 

شــده اســت.

طرح توسعه فازهای 15و16
ــی،  ــب گاز غن ــر مکع ــون مت ــه 56.6 میلی ــد روزان ــن طــرح تولی ــرای ای ــاز ب در آغ
 ”LPG”75 هــزار بشــکه میعانــات گازی،تولیــد ســاالنه1.05 میلیــون تــن گاز مایــع
)پروپــان و بوتان(،تولیــد ســاالنه 1 میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک 

واحدهــای پتروشــیمی وتولیــد روزانــه 400 تــن گوگــرد هدفگــذاری شــد.

طرح توسعه فازهای 17و18
ــات  ــزار بشــکه میعان ــی، 75 ه ــب گاز غن ــر مکع ــون مت ــه 56.6 میلی ــد روزان تولی
 ”LPG”گازی400، تــن گوگــرد وتولیــد ســاالنه1.05 میلیــون تــن گاز مایــع
)پروپــان و بوتان(وتولیــد ســاالنه 1 میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک 

ــرح اســت. ــن ط ــداف ای ــزو اه ــیمی ج ــای پتروش واحده

فاز 19 و تولید 56.6  میلیون متر مکعب گاز غنی
تولیــد روزانــه 56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز غنــی، 75 هــزار بشــکه میعانــات گازی 
و 400 تــن گوگــرد ،تولیــدات ســاالنه1.05 میلیــون تــن گاز مایــع”LPG” )پروپــان و 
بوتــان(، 1 میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک واحدهــای پتروشــیمی از 

اهــداف اصلــی طــرح توســعه فــاز 19 میــدان گازی پــارس جنوبــی اســت.

طرح توسعه فازهای 20و21
ــزار  ــی، 75 ه ــب گاز غن ــر مکع ــون مت ــه 56.6 میلی ــد روزان ــرح نیزتولی ــن ط ای
بشــکه میعانــات گازی،400 تــن گوگــرد وتولیــدات ســاالنه1.05 میلیــون تــن گاز 
مایــع”LPG” )پروپــان و بوتــان(، 1 میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک 

ــرار داده اســت. ــتور کار ق ــیمی را در دس ــای پتروش واحده

طرح توسعه فازهای 22و23و24 
ــا  ــر ب ــه براب ــی روزان ــدف تولیدات ــا ه ــز ب ــای 22و23و24 نی ــعه فازه ــرح توس ط
56.6 میلیــون متــر مکعــب گاز غنــی، 75 هــزار بشــکه میعانــات گازی ،400 تــن 
گوگــرد و تولیــدات ســاالنه 1.05 میلیــون تــن گاز مایــع”LPG” )پروپــان و بوتــان(، 
1میلیــون تــن اتــان بــه منظــور تامیــن خــوراک واحدهــای پتروشــیمی و مدنظــر 

قــرار گرفتــه اســت.

طرح های درحال توسعه
ــی فازهــای  ــارس جنوب ــاز تعریــف شــده میــدان گازی مشــترک پ ــان 24 ف در می
ــون در حــال توســعه  ــم اکن ــه ه ــی هســتند ک 11،13،14،22،23،24، طــرح های
ــن میــدان  ــه تولیــد رســیدن آنهــا عمــا طــرح هــای گازی ای ــا ب ــد و ب ــرار دارن ق
ــارس  ــوان تولیــد گاز از میــدان گازی پ تکمیــل خواهنــد شــد. در حــال حاضــر  ت
جنوبــی بیــش از 550 میلیــون مترمکعــب اســت و ایــن میــزان بــا تکمیــل فازهــا 
ــه در  ــن ک ــرای ای ــید،و  ب ــد رس ــم  خواه ــب در روز ه ــون مترمکع ــه 700 میلی ب
ســال های آتــی، کشــور شــاهد کاهــش افــت فشــار مخــزن پــارس جنوبــی نباشــد 

ــرای نگهداشــت تولیــد آغــاز شــده اســت. از هــم اکنــون برنامــه ریــزی ب
امــا آنچــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه صیانــت و نگهداشــت ایــن ســرمایه 
بــزرگ ملــی نیــاز بــه توجهــات ویــژه دارد و از ســویی بــر اســاس اظهــارات دســت 
ــارد  ــن نگهداشــت چیــزی در حــدود 20 میلی ــدرکاران صنعــت نفــت کشــور ای ان

ــذاری الزم دارد. ــرمایه گ دالر  س
ــرای 20 ســال  ــارس ب ــن  اظهــارات ، گفتــه شــده شــرکت  نفــت و گاز پ طبــق ای

ــی نفــت را دنبــال خواهــد کــرد. آینــده هدفگــذاری هــای  شــرکت مل
ــر اینکــه توســعه  ــه تازگــی بحثــی مطــرح شــده اســت مبنــی ب در عیــن حــال  ب
ــارس محــول  ــت و گاز پ ــه شــرکت نف ــارس را ب ــج ف ــای گازی خلی همــه میدان ه
کننــد. در حــال حاضــر توســعه میــدان گازی کیــش کــه بــه انــدازه حداقــل ســه 
ــه شــرکت نفــت و گاز پــارس محــول شــده اســت، و  ــی اســت ب ــاز پــارس جنوب ف
ــپرده  ــن شــرکت س ــه ای ــز ب ــرزاد نی ــال )گازی( و ف ــدان ب ــعه می ــن توس همچنی
ــس  ــن ب ــارس همی ــت و گاز پ ــرکت نف ــرد ش ــف عملک ــت. در توصی ــده اس ش
ــارد دالر  ــا 72 میلی ــت ، ب ــال فعالی ــت س ــول بیس ــت  در ط ــده اس ــام ش ــه اع ک
ســرمایه گــذاری درآمــدی 200 میلیــارد دالری بــرای کشــور ایجــاد کــرده اســت.
ــه 456  از مجموعــه طــرح هــای تکمیــل شــده در ایــن میــدان هــم اکنــون روزان
میلیــون متــر مکعــب گاز ســبک بــه شــبکه سراســری تحویــل مــی شــود .ایــن در 
حالــی اســت کــه ایــن میــدان بــا تجهیــزات نصــب و احــداث شــده مــی توانــد هــر 
روز 570 میلیــون متــر مکعــب گاز در اختیــار کشــور بگــذارد. از ایــن گنجینــه در 
عیــن حــال هــر روز 45 میلیــون متــر مکعــب گاز تــرش بــرای تزریــق بــه میــدان 
ــال  ــای درح ــرح ه ــات گازی از ط ــد میعان ــردد .تولی ــی گ ــال م ــی ارس ــای نفت ه
بهــره بــرداری هــر روز چیــزی در حــدود 808 هــزار بشــکه اســت  و تولیــد اتــان 
کــه بــا ارزش تریــن محصــول پاالیشــگاهی محســوب مــی شــود نیــز بــه محــدوده 
5 میلیــون تــن در ســال رســانده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ارزش افــزوده 
ــن  ــون ســاالنه از ای ــر بیشــتر از گاز اســت.هم اکن ــن محصــول حــدود 200 براب ای
ــرد  ــن گوگ ــه 3750 ت ــادرات و روزان ــور ص ــه منظ ــون تنLPGب ــدان 7.9میلی می
ــال  ــکو در س ــدان 6 س ــن می ــده در ای ــود. از 26 ســکوی نصــب ش ــی ش ــد م تولی
ــا 91  و 15 ســکو از ســال 91 تاکنــون در  ــا 83،5 ســکو از ســال 84 ت هــای 80 ت
ــان  ــدان همچن ــن می ــا رویکــرد توســعه ای در ای ــد ت محــل خــود نصــب شــده ان
بــا حساســیت ویــژه دنبــال شــود. در الیــه نفتــی میــدان پــارس جنوبــی نیــز کــه 
توســط شــناور FPSOمســتقر شــده در کنــار ســکو ســرچاهی بــا 7 حلقــه چــاه بــه 
فعالیــت مشــغول اســت، هــم اکنــون دســتکم روزی 25 هــزار بشــکه نفــت تولیــد 
مــی شــود و طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده قــرار اســت ایــن میــزان بــه 
ــا  ــن ترتیــب شــرکت نفــت و گاز ب محــدوده 150 هــزار بشــکه در روز برســد. بدی
ــر تجــارب گرانبهایــی کــه در تمــام بیســت ســال گذشــته بدســت آورده،  تکیــه ب
الیــق تریــن جــوان برومنــد صنعــت نفــت کشــور اســت کــه بــه شایســتگی هرچــه 

تمــام تــر نشــان افتخــار پارســی را بــر ســینه خــود آویختــه اســت.
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ــی را  ــد ارز آوری مطلوب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــاک از جمل ــد اوره و آمونی تولی
ــا  ــای پتروشــیمی ب ــع ه ــدازی مجتم ــن رو راه ان ــاورد. از ای ــان بی ــه ارمغ ــرای کشــور ب ب
ایــن محصــوالت بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. پتروشــیمی لــردگان نیــز یکــی از ایــن 
مجتمــع هــا اســت کــه تــاش دارد تــا بــا تکیــه بــر دانــش داخلــی تحولــی باشــد در تولیــد 

ــور. ــاک کش اوره و آمونی
ایــن مجتمــع کــه پیشــرفتی حــدود 83 درصــدی دارد قــرار اســت تــا شــهریور مــاه ســال 

آتــی بــه بهــره بــرداری برســد.
 در همیــن راســتا محســن زارعــی فــر مدیــر عامــل پتروشــیمی لــردگان، در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار عصــر اقتصــاد، در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص بهــره بــرداری پتروشــیمی 
ــه امیــد  ــه پیشــرفت بیــش از 83 درصــدی  ایــن مجتمــع  ب ــا توجــه ب ــردگان گفــت: ب ل

خــدا، شــهریور مــاه ســال آینــده راه انــدازی پــروژه شــروع خواهــد شــد.
مدیــر عامــل پتروشــیمی لــردگان همچنیــن پیشــتر بــا اعــام اینکــه بــر اســاس برنامــه 
ــه  ــرح ب ــن ط ــی ای ــرفت کل ــال پیش ــان امس ــا پای ــم ت ــی می کنی ــش بین ــدی پی زمان بن
87 درصــد برســد، تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر امــکان تــداوم رونــد شــتاب در مراحــل 
ســاختمان و نصــب ایــن طــرح پتروشــیمی در طــول ماه هــای آینــده وجــود دارد، بــرای 
نمونــه در بخــش تامیــن تجهیــزات، بخشــی از تجهیــزات داخلــی و بخشــی خارجــی بــوده 

بــه طــوری کــه حــدود 50 درصــد تجهیــزات از چیــن تامیــن شــده اســت.
ــد،  ــفارش خری ــردن س ــی ک ــرف نهای ــی ص ــن مدت ــزود: بنابرای ــئول، اف ــام مس ــن مق ای
گذرانــدن مراحــل ســاخت و حمــل و تحویــل شــده اســت. ایــن مراحــل حمــل و تحویــل 
از ســوی برخــی وندورهــا و فروشــندگان بــا تاخیــر همــراه بــوده اســت ولــی در ایــن چنــد 
مــاه اخیــر مخصوصــا دو ســه مــاه آینــده، حجــم زیــادی از تجهیــزات را دریافــت خواهیــم 

ــق بندرعبــاس وارد کشــور می شــود.  کــرد کــه معمــوال از طری
ــت  ــریع پش ــاس را س ــت از بندرعب ــل ترانزی ــم مراح ــر بتوانی ــه اگ ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ســر گذاشــته و وارد گمــرک مســتقر در ســایت کنیــم حجــم زیــادی کار بــرای نصــب و 
ســاختمان خواهیــم داشــت، بیــان کــرد: هــم اکنــون هــم در بخــش ســاختمان و نصــب 
حجــم زیــادی از کار داریــم کــه در حــال انجــام بــوده و بــرای نمونــه پیشــرفت مهندســی 
در مــاه گذشــته 1.5 درصــد بــوده و در بخــش ســاختمان و نصــب در بخش هــای مختلــف 
همچــون ســازه های فلــزی، لولــه  گــذاری، نصــب تجهیــزات و کارهــای ســیویل و 
ســاختمان پیشــرفت خوبــی داشــتیم و در شــرایط فعلــی اوج کارهــای ســاختمان و نصــب 
اســت بــه طــوری کــه حــدود 2000 نفــر در ســایت طــرح پتروشــیمی لــردگان بــه صــورت 

همزمــان مشــغول بــه کار هســتند. 
زارعــی  فــر همچنیــن در خصــوص تامیــن منابــع مالــی و حجــم ســرمایه گــذاری طــرح 
پتروشــیمی لــردگان گفــت: از 11 خــرداد مــاه 1394 کــه خــط اعتبــاری و فاینانــس چیــن 
نهایــی شــده بــه مبلــغ 502 میلیــون یــورو شــروع بــه خریــد تجهیــزات کردیــم و طبــق 
ــداری  ــد 50 درصــد تجهیــزات از چیــن خری ــران و چیــن، بای ــت ای ــرارداد بیــن دو دول ق

مــی شــد و 50 درصــد غیــر چینــی کــه مــی توانســت ایرانــی یــا اروپایــی باشــد.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: تجهیزاتــی کــه از چیــن خریدیــم بــا بهتریــن کیفیــت بــوده 

بــه طوری کــه بخشــی از 
ایــن تجهیــزات اروپایــی 
چیــن  در  ولــی  بــوده 
ــه  ــت. ب ــده اس ــاخته ش س
عنــوان مثــال تابلوهــای 
کمپرســورها  یــا  بــرق 
ــس  ــرکت زیمن ــاخت ش س
ایــن  هســتند.   آلمــان 
مقــام مســئول بــا بیــان 
غیــر  بخــش  در  اینکــه 
ــی از  ــم تجهیزات ــی ه چین
کشــورهایی ماننــد آلمــان، 
ایتالیــا و حتــی ســوئیس 
خریــداری شــده اســت، 
ــی  ــرایط فعل ــت: در ش گف
طــرح  کمپرســور  ســه 
لــردگان نصــب شــده و 
 CO2 کمپرســور  یــک 

تســت شــده و آمــاده تحویــل اســت.
ــر اینکــه در مجمــوع کل ســرمایه مــورد  ــا تاکیــد ب ــردگان، ب ــر عامــل پتروشــیمی ل مدی
نیــاز طــرح اوره و آمونیــاک لــردگان حــدود 502 میلیــون یــورو ارزی بــوده کــه 15 درصــد 
آن آورده صاحبــان ســهام تامیــن شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر ایــن حــدود 
500 میلیــارد تومــان هــم ســرمایه گــذاری ریالــی بــوده کــه توســط ســهامداران تامیــن 

شــده اســت. 
وی در خصــوص تولیــدات اصلــی ایــن مجتمــع اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه ایــن کــه اوره از 
تبدیــل آمونیــاک تولیــد مــی گــردد بالــغ بــر 93 درصــد محصــول بــه صــورت اوره بــوده و 
7 درصــد آن بــه صــورت آمونیــاک مــی توانــد در بــازار توزیــع گــردد. همچنیــن ایــن مقــام 
مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه وضعیــت تامیــن گاز ایــن مجتمــع چگونــه اســت ، 
گفــت: خــوراک مجتمــع از طریــق خــط اصلــی گاز کــه در مجــاورت پــروژه مــی باشــد، 
تامیــن مــی گــردد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه آب رســانی بــه ایــن مجتمــع از رودخانــه 
ســندگان تامیــن مــی شــود، گفــت: ظرفیــت اســمی ایــن مجتمــع حــدود 1072000 تــن 

اوره  و 70 هــزار تــن آمونیــاک اســت.
زارعــی فــر همچنیــن در خصــوص حفــظ محیــط زیســت و مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــار آن  ــا 10 هکت ــه فع ــد ک ــد ش ــاد خواه ــبز ایج ــای س ــار فض ــرد: 30 هکت ــح ک تصری

ــدام اســت. ــی  در دســت اق احــداث شــده اســت و مابق
مدیرعامــل پتروشــیمی لــردگان ادامــه داد: پیش بینــی می شــود تولیــدات ایــن شــرکت 

حــدود 40 درصــد در داخــل مصــرف و 60 درصــد آن صــادر می شــود.

با تکیه بر دانش داخلی صورت گرفت؛

وشیمی لردگان    پتر
در مسیر راه اندازی و بهره برداری تا تولید
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درایــام پرخاطــره دهــه فجرهســتیم ، شــاید بــد نباشــد 
بــه مناســبت ایــن ایــام ،  مــروری برکارنامــه 38 ســاله 
کشــور ازمنظرمباحــث اقتصــادی داشــته باشــیم . 
ــرفت  ــد پیش ــی توان ــی نم ــان منصف ــچ انس ــا هی قطع
هــای کشــوردرعرصه هــای علمــی، پژوهشــی، صنعتــی 
ــاب  ــاظ اجتن ــه لح ــه ب ــایرموضوعاتی ک ــی وس و نظام
ــود،  ــی ش ــا پرهیزم ــک آنه ــر یکای ــه کام ازذک ازاطال

ــد .  انکارنمای
امــا ســئوال اینســت کــه آیــا میــزان  توفیقــات 
کشــورعزیزمان ایــران ، بــا اســتعدادهای بالقــوه و 
ــی داشــته  ــا هــم خوان ــه ه بالفعــل آن درتمامــی زمین
ــه اقرارصاحــب نظــران و عمــوم آحــاد مــردم  اســت . ب
ــا و  ــب مــی توانســتیم پیشــرفت ه ــه مرات ــا ب ــرو م خی
ــدوق  ــه صن ــتری را ب ــب بیش ــه مرات ــای ب ــت ه موفقی
ــت  ــه جه ــذا ب ــم . ل ــه کنی ــور اضاف ــای کش ــته ه داش
ــل  ــه ذی ــر نمون ــه ذک ــط ب ــوع فق ــتر موض ــز بیش تنوی

ــم  : ــی نمای ــاء م اکتف
کشــور ایــران بعنــوان دارنــده بزرگتریــن مخــازن 
ــب و  ــون مترمکع ــش از 34 تریلی ــا بی ــان ب گازی جه
بعنــوان چهارمیــن دارنــده ذخایراکتشــاف شــده نفــت 
ــل  ــور بالفع ــکه بط ــارد بش ــش از157 میلی ــا بی ــام ب خ
کشــوری ثروتمنــد درترازجهانــی محســوب مــی شــود 
. و حداقــل در 30 ســال گذشــته بیــش از1000 میلیارد 
دالر صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی داشــته ایــم .

ــه  ــم در صورتیک ــه بدانی ــد ، ک ــر باش ــب ت ــاید جال ش
برخــی موانــع ومشــکاتی کــه درطــول ایــن 38 ســال 
ــه  ــان برنام ــس ازانقــاب خواســته و ناخواســته گریب پ
هــای توســعه ای کشــور را نگرفتــه بــود و اگرمــا بــرای 
ــرو  ــجم ت ــه ای منس ــوردارای برنام ــعه پایدارکش توس

ــم  . ــی بودی ــر م ســنجیده ت
هــم اکنــون مــی توانســتیم بــا تکمیــل زنجیــره 
صنایــع پائیــن دســتی پتروشــیمی و بــا دارا 
ــه مــواد  ــودن مزیــت هــای چــون دسترســی ب ب
ــوان  ــرو ارزان بعن ــروی ماه ــرژی ، نی ــه ، ان اولی
ســه مولفــه مهــم توســعه ای و همچنیــن 
ــاده  ــوان م ــن بعن ــه اتیل ــان ب ــل ات ــت تبدی قابلی
پایــه صنعــت پتروشــیمی بــه جــای خــام 
ــارد  ــش از300 میلی ــادرات بی ــا ص ــی، ب فروش
دالرفرآورده  هــای  پتروشــیمی برجایــگاه پنجــم 

ــم .  ــه بزنی ــان تکی ــاد جه اقتص
پس چرا ؟ 

توفیقــات  کســب  عــدم  چرایــی  دالیــل 
کشــوردرنیل بــه اهــداف فــوق چیســت ؟ 
درپاســخ مــی بایســتی عــرض کنــم کــه عمــده 
مشــکات حــوزه اقتصــاد کشــورازنوع و جنــس 
ناهنجــاری هــای اقتصــادی کــه نــه بلکــه 
ــت   ــم آن اینس ــا و مفه ــت ، معن ــت اس ــس سیاس ازجن
ــوزه  ــه از ح ــای ک ــیب ه ــم برآس ــه نتوانی ــی ک تازمان
ــود ،  ــی ش ــور وارد م ــاد کش ــد اقتص ــه کالب ــت ب سیاس
چــاره ای نیاندیشــیم . اوضــاع تــا ابــد بــه همیــن منــوال 

ــود .  ــد ب ــوده و خواه ب
آنچــه کــه قطعــی مــی باشــد، اینســت کــه چنانچــه در 
ــمندانه  ــر و هوش ــه ای فراگی ــک، برنام ــده ای نزدی آین
ــای اقتصــادی، طراحــی و  ــامانی ه ــان نابس ــرای درم ب
ــو  ــی ن ــل ذوق، طرح ــول اه ــه ق ــم، و ب ــی نکنی اجرای
درنیاندازیــم. ســونامی ناشــی از بحــران اشــتغال و 
رکــود اقتصــادی و ده هــا عارضــه ناشــی از آن، تمامــی 
زیرســاخت هــای بالفعــل و بالقــوه اقتصــادی کشــور را 

ــرد .  ــد ب ــرو خواه درخــود ف
چه باید کرد ؟ 

الف ( اقدامات حوزه اجتماعی 
ــان  ــت بی ــگاه نخس ــاید در ن ــی: ش ــاد مل اول اتح
ضــرورت تحقــق اتحــاد ملــی، بعنــوان یــک الــزام و نــه 
انتخــاب و بعنــوان تاثیرگذارتریــن مولفــه اجتماعــی در 
بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور، قــدری کلــی گویــی 
ــوص  ــه خص ــد. ب ــر برس ــه نظ ــی ب ــه لفاظ ــن ب و قری
ــی ســهم خــود را  ــه ایران ــه آحــاد جامع درشــرایطی ک
ــی  ــگ تحمیل ــان جن ــص در زم ــاب و باخ از اول انق
ــا حضــور همــه  و ســربزنگاه هــای مخاطــرات کشــور ب
جانبــه خــود، جانــی و مالــی پرداخــت کــرده انــد. امــا 
طــرف مقابــل یعنــی کارگــزاران و مدیــران ارشــد 
ــی  ــود کوتاه ــهم خ ــت س ــون در پرداخ ــا کن ــور ت کش
ــه نظــر برســد کــه  ــذا شــاید اینطــور ب ــد. فل نمــوده ان
ــذاری  ــی، تاثیرگ ــاد مل ــرورت اتح ــوع ض ــرح موض ط

ــد.  ــت داده باش ــود را از دس خ
لیکــن بایســتی توجــه داشــته باشــیم کــه بیــان 
ضــرورت فــوق نــه از بــاب امنیــت ملــی و خطراتــی کــه 
ــه درجــای  ــرده اســت ک ــان را احاطــه ک کشــور عزیزم
خــود بســیارمهم اســت ، بلکــه از منظــر آنکــه، شــفافیت 
ــی  ــارک و محصــول اول اتحــاد مل ــودی مب ــوان مول بعن
ــدان  ــخت ب ــور س ــاد کش ــه اقتص ــردد ک ــی گ ــی م تلق
نیازمنــد اســت. و تــا زمانــی کــه جامعــه و ناظــران آگاه 
و خــدا تــرس نتواننــد، عملکــرد مدیــران خــود را رصــد و 
ســره را از ناســره تمیــز دهنــد، شــفافیت اولیــن قربانــی 
ــی  ــای جناح ــاب ه ــویه حس ــی و تس ــای سیاس دعواه
خواهــد بــود. درنتیجــه فضــا غبارآلــود و شــرایط بــرای 
ایجــاد رانــت، مفاســد اقتصــادی، تصــدی گــری مدیــران 
ــه  ــی و ســلب اعتمــاد عمومــی ک ــت، نارضایت ــی کفای ب
ســم مهلــک بــرای یــک اقتصــاد پویــا مــی باشــد، مهیــا 

ــت .  ــور کشــور هیچــگاه ســامان نخواهــد یاف و ام
شــفافیت: تمامــی کارگــزاران کشــور در تمامــی قــوا 
بایســتی درک کننــد کــه نظــارت همگانــی و عمومــی 
جامعــه بطــور اعــم و رســانه هــا جمعــی بطــور اخــص 
بهتریــن دســتگاه نظارتــی بــر عملکــرد مدیــران 
ــا  ــون ه ــا میلی ــد ب ــی توانن ــه م ــند ک ــورمی باش کش
ــود را رصــد و  ــد خ ــران ارش ــرد مدی ــا کارک چشــم بین
کنتــرل نمــوده و خطاهــای مدیریتــی تصمیــم ســازان 
ــای  ــه راهکاره ــا ارائ ــزوم  ب ــع ل ــایی و در مواق را شناس
کاربــردی گــره از معضــات اقتصــادی کشــور بگشــایند. 
ــب اعتمــاد عمومــی مــی  محصــول اول شــفافیت ، جل
باشــد کــه ضمــن اثــر شفابخشــی دراقتصــاد کشــور، در 
عرصــه سیاســی نیــز موجبــات دلگرمــی بیــش از بیش و 
مشــارکت تمامــی ایرانیــان را فراهــم و راه بــرای تســری 
شــایعات و ســوء اســتفاده دشــمنان مــی بنــدد. جــان 
ــان  ــا را از زب ــتی ه ــت کاس ــت مل ــه بهتراس کام آنک
خــود مســئولین بشــنوند تــا اینکــه از زبــان بیگانــگان و 
معانــدان کــه یــک دروغ را صــد دروغ کــرده و در شــبکه 
ــورد  ــه خ ــود ب ــیطره خ ــت س ــانه ای تح ــم رس عظی

جامعــه مــی دهنــد، بشــنوند. 
ــه در  ــد ک ــور بدانن ــران کش ــی: مدی ــاد عموم اعتم
ــی،  ــاری تعال ــران و حضــرت ب ــت ای ــا و آخــرت، مل دنی
عملکــرد آنهــا را نــه بــه نیــت کــه بــه عمــل آنهــا مــی 
ــاور  ــه ایــن ب ــه در بیــان کــه در عمــل ب ــذا ن ســنجد، ل
ــاد  ــش اعتم ــش از بی ــب بی ــه درصــورت جل برســند ک
عمومــی بــه صحــت عملکــرد خــود، ملــت ایــران 
دریایــی از ســرمایه هــای مــادی و معنــوی خــود را بــه 
میــدان خواهــد آورد کــه دیگــر نبــود ســرمایه گــذاری 
هــای خارجــی در حــوزه هــای گوناگــون تــا بدیــن حــد 

ــد.  ــئولین نباش ــغولی مس دل مش

اقتصاد ایران درچند پرده 
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ــای  ــش ه ــی در بخ ــای مل ــرمایه گذاره ــد س ــی، رش ــاد عموم ــول اول اعتم محص
صنعــت، معــدن، تجــارت، کشــاورزی و رفــع بیــکاری و ارتقــاء امنیــت ملــی و در آخــر 

ــود.  رشــد تولیــد ناخالــص ملــی خواهــد ب
مســئولین بداننــد جوانــان ایــن مــرز بــوم، سرشــار از انگیــزه و اســتعداد بــرای اداره 
ــان  ــش بنی ــدازی شــرکت هــای دان ــی شــگرفی در راه ان کشــور مــی باشــند و توانای
ــود کــه آینــده اقتصــادی کشــور را دردســت خواهنــد  و اســتارتاپ هــای خواهنــد ب
ــر زیرزمینــی  ــا تمــام شــدن ذخای ــود کــه ب ــای خواهــد ب ــردا دنی گرفــت ، جهــان ف
ــز ســیطره خواهــد  ــر همــه چی ــوژی و هــوش مصنوعــی ب ــر، تکنول ــت هــای فقی مل
یافــت، اگــر بــه ذکاوت جوانانمــان هــم اینــک بهــای الزم را ندهیــم، تاریــخ،  فرهنــگ 
ــای  ــدرت ه ــوژی ق ــت و تکنول ــم صنع ــه عظی ــان درچرخ ــا ایرانی ــی م ــت مل و هوی

ــرده گــی خواهــد رفــت .  ــه ب ــزرگ ب ب

ب ( حوزه سیاسی 
 بــدون شــک در بررســی موانــع پیــش رو توســعه کشــوربطوراعم وصنعــت پتروشــیمی 
بطــور اخــص ، موانــع سیاســی در رتبــه اول اهمیــت قــراردارد وتــا زمانــی کــه موانــع 
سیاســی منبعــث ازمناســبات سیاســی کشــورمان بــا ســایر کشــورها ، ســامان نگیــرد 
ــی نابســامانی هــا  ــوده و پــس از مدت ــه درمــان موقــت ب ــه مثاب ــوع راهــکاری ب ، هرن
ازناحیــه دیگــر بــروز و ظهورخواهــد کــرد . لــذا از موانــع سیاســی تاثیرگذاردرتوســعه 

صنعــت پتروشــیمی کشــور، مــی توانــد بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد : 
ســایه تحریــم هــا ، واقعیــت آنســت کــه برغــم  فعالیــت هــای ســتایش برانگیــز دولــت 
یازدهــم درتحقــق برجــام ، بــه لحــاظ برخــی ســنگ انــدازی هــای داخلــی واظهــارات 
ــزم  ــرس از مکانی ــن ت ــی و همچنی ــی درعرصــه جهان ــن داخل ــات تشــنج آفری واقدام
ــرمایه  ــای جــذب س ــوزه ه ــدام ازح ــا را در هیچک ــکا م ــاالت متحــده آمری ــه ای ماش
گــذاری خارجــی ، تبــادالت بانکــی ، توســعه مــراودات تجــاری بــا ســایر کشــورها بــه 
مقصــود نرســانده اســت . و تازمانــی کــه ایــن معضــل بــه قــوت خــود باقــی باشــد ، 

اهــم موانــع پیشــه روصنعــت کشــور مرتفــع نخواهــد .

ج (  رویه ها
دربرخــی حــوزه هــا ، شــدیدا« نیازمنــد انجــام اصاحــات ســاختاری مــی باشــیم  کــه 

بــه فهرســت برخــی ازمــوارد بشــرح ذیــل مــی باشــد :
ــی  ــوده و یک ــوارد نب ــی برخ ــفافیت کاف ــا ازش ــاد م ــتی اقتص ــه راس ــفافیت : ب ش
ــور  ــت کشــور بط ــذاری خارجــی درصنع ــرمایه گ ــی جــذب س ازمعضــات چیرامون
اعــم و صنعــت پتروشــیمی بطــور اخــص از همیــن موضــوع ناشــی مــی شــود . فلــذا 

ــد . ــی باش ــدن م ــه ای ش ــدن و شیش ــوری ش ــورنیازمند بل ــاد کش ــت اقتص مدیری

ارتباطــات بانکــی : نبــود ارتباطــات بیــن بانکــی جهــت انجــام نقــل و انتقــاالت ارزی 
حاصــل ازصــادرات ، مانــع بعــدی پیــش رو توســعه صــادرات کشــور مــی باشــد کــه 
موجبــات نابســامانی و مفاســد بــی شــماری گردیــده اســت . در حــال حاضربدلیــل بــه 
حاشــیه رانــده شــدن نظــام بانکــی کشــور ، تقریبــا« غالــب نقــل و انتقــاالت ارزی ایــن 
حــوزه ازناحیــه صرافــی هــای انجــام مــی پذیــرد کــه ازکمتریــن شــفافیت برخــوردار 
بــوده و فســاد و زد و بنــد هــای حاکــم بــر ایــن حــوزه بــا هیــچ معیــاری قابــل انــدازه 
گیــری نمــی باشــد .  ضمنــا میلیــارد هــا دالرارزحاصــل ازصــادرات ، حســب موانــع 
پیــش گفتــه ، دربانکهــای خارجــی رســوب مــی نمایــد بــدون آنکــه بانکهــای داخلــی 
ــد ، درنتیجــه در ســربزنگاه هــای مــورد  ازمنافــع و مزایــای آن بــی بهــره منــد گردن
لــزوم ، مکانیــزم هــای کنتــرل بــازار ارز و مزیــت قــرار گرفتــن منابــع فــوق بــه عنــوان 

پشــتوانه پــول ملــی ازدســترس خــارج مــی شــود . 

خصوصی سازی 
واقعیــت آنســت کــه اقتصــاد کشــور ازبیمــاری مزمنــی تحــت عنــوان دولتــی بــودن 
رنــج مــی بــرد و خصوصــی ســازی هــای خصولتــی درد اقتصــاد کشــور را دو چنــدان 
ــه ســمت خصوصــی ســازی واقعــی و جــذب  کــرده اســت . الجــرم مــی بایســتی ب

ســرمایه گــذاری رفتــه و موانــع پیــش رو ســرمایه گــذاری را مرتفــع نمائیــم . 
د (  استراتژی نوین 

ــی  ــدف م ــای ه ــش ازبازاره ــش ازبی ــهم بی ــا درصــدد کســب س ــه رقب ــای ک دردنی
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــی خــود را ب ــه هــای صادرات ــدام اســتراتژی و برنام باشــند و م
عمومــی جهــان تغییرمــی دهنــد، کشــتی مدیریــت توســعه صــادرات کشــور، جــرات 
دور شــدن ازحریــم آبهــای خــود را نــدارد ، لــذا درایــن حــوزه دو پیشــنهاد مشــخص 

مــد نظرمــی باشــد : 
ــد  ــادرات مقص ــه ص ــور ب ــداء مح ــادرات مب ــتراتژی ص ــک : تغییراس ی

ــود : ــد ب ــای زیرخواه ــت ه ــده مزی ــه دربرگیرن محورک
 کاهش ریسک خریداران 

 کاهش بازه زمانی تحویل کاال 

 اطمینان بازارمصرف ازاستمرارتامین 
 افزایش قابلیت های رقابتی 

 تثبیت سهم جهانی بازارمصرف 
دو : اجرای سیاست تولید  دربازارمصرف

 سعید پورفرهادی 
عضواتاق بازرگانی تهران و اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسالمی ایران 
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

تامیــن نیازهــای ســوختی در شــرایطی کــه میــزان مصــرف همــواره عــددی باالتــر 
ــه خــود اختصــاص مــی داده اســت یکــی از موضوعــات مهــم  صنعــت  از تولیــد را ب
پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی کشــور بــوده و بــر همیــن اســاس در تمــام 
ــت  ــوع ، صنع ــن موض ــر ای ــر س ــده ب ــد آم ــای پدی ــش ه ــته چال ــای گذش ــال ه س
ــواع  ــده اســت.در میــان ان ــرا مــی خوان ــی خــاص ف ــه هماوردطلبــی های مذکــور را ب
ــن یکــی از ســرفصل هــای بســیار مهــم  ــرژی ، بنزی ــوری ان حامــل هــای هیدروکرب
ــوری   ــه ط ــت ب ــاص داده  اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــش کش ــش و پخ ــت پاالی صنع
ــر  ــران را درگی ــاد ای ــی اقتص ــه کوتاه ــه فاصل ــه آن ب ــبت ب ــل نس ــه تغاف ــه هرگون ک

ــرد. ــد ک ــر خواه ــکاتی فراگی مش
حــوزه پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی و بــه طــور اهــم تولیــد و تامیــن بنزیــن 
بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن کاالهــای تاثیــر گــذار در بخــش حمــل و نقــل یکــی 
ــه خــود  ــژه را نســبت ب ــی اســت کــه توجهــی بســیار وی از هزینــه ســازترین اقدامات
ایجــاد مــی کند.آمارهــای منتشــر شــده حاکــی اســت بــا توجــه بــه ســهم اساســی 
ــوخت  ــبد س ــدی آن در س ــهم 80 درص ــا و س ــوخت خودروه ــوان س ــه عن ــن ب بنزی
ــا و  ــی از دغدغه ه ــواره یک ــوخت هم ــن س ــد ای ــش تولی ــور، افزای ــل کش ــل و نق حم
ــز  ــر نی ــال های اخی ــوده اســت. درس ــرژی ب ــی کشــور در بخــش ان ــای اصل اولویت ه
رشــد مصــرف بنزیــن باعــث وابســتگی کشــور بــه واردات ایــن ســوخت بیــش از بیــش 
شــده اســت بــه طوری کــه در ســال جــاری شــاهد رشــد 9 درصــدی مصــرف بنزیــن 
ــه میانگیــن مصــرف  نســبت بــه ســال گذشــته و رشــد 17.5 درصــدی آن نســبت ب
ــال جاری  ــت س ــاه نخس ــت م ــز در هف ــن نی ــد بنزی ــم. تولی ــته بوده ای ــال گذش 5 س
دارای رشــدی 6 درصــدی نســبت بــه 5 ســال گذشــته بــوده اســت؛ امــا بــا نگاهــی بــه 
ایــن آمــار می تــوان بــه راحتــی مشــاهده کــرد کــه در 5 ســال گذشــته تولیــد بنزیــن 
پاســخگوي رشــد مصــرف ایــن ســوخت نبــوده و واردات بنزیــن بعضــاً تــا 20 میلیــون 

لیتــر در روز افزایــش یافتــه اســت.
ــدود 71   ــال جاری ح ــان ، آذر و دی( س ــه )آب ــه ماه ــن در س ــد بنزی ــن تولی میانگی
میلیــون لیتــر در روز بــوده کــه نســبت بــه میانگیــن ) 5 ســال گذشــته + 7 ماه نخســت 
ــن  ــخ تولیــد بنزی ــوده اســت کــه در تاری ســال جاری ( دارای رشــدی 22 درصــدی ب
کشــور بــی نظیــر محســوب می شــود. شــکل1 نشــان دهنــده میــزان میانگیــن رشــد 
ــکل  ــه در ش ــد و همین طورک ــان می ده ــر را نش ــال های اخی ــن در س ــد بنزی تولی
مشــخص اســت ایــن میانگیــن در ســه ماهــه اخیــر ســال جــاری شــاهد رشــدی بــی 

ــوده اســت. ــه ســال هاي گذشــته ب ســابقه نســبت ب

شکل 1 : میانگین تولید بنزین در سال های اخیر )میلیون لیتر(

ــال 1396  ــف س ــای مختل ــن در ماه ه ــد بنزی ــزان تولی ــده می ــان دهن ــکل2 نش ش
ــد  ــزان تولی ــت، می ــخص اس ــکل مش ــن ش ــاي ای ــه ازنموداره ــان  طورک ــت. هم اس
ــته( و  ــش داش ــا کاه ــی ماه ه ــوده ) در برخ ــان ب ــت دارای نوس ــاه نخس ــت م در هف
میانگیــن تولیــد برابــر 61 میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت. بررســی 3 مــاه پایانــی 

نشــان می دهــد کــه میانگیــن تولیــد در ایــن 3 مــاه رشــدی بیــش از 16.5 درصــد 
ــال جاری  ــاه س ــد در دی م ــزان تولی ــته و می ــاه نخســت داش ــت م ــه هف را نســبت ب
نســبت بــه مهــر مــاه دارای رشــدی 25 درصــدی اســت و تولیــد بــه میــزان حــدود 
ــن  ــد بنزی ــخ تولی ــدي را در تاری ــورد جدی ــه رک ــیده ک ــر در روز رس ــون لیت 80 میلی

ــد. ــان مي ده ــور نش کش

شکل 2: رشد تولید بنزین در ماه های سال 1396 )میلیون لیتر(

مقایســه میــان میــزان تولیــد در مــاه هــای امســال نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال 
ــال  ــه س ــا نســبت ب ــاه ه ــتر م ــن در بیش ــد بنزی ــد تولی ــی از رش ــز حاک ــته نی گذش
گذشــته اســت. ایــن رشــد در 3 مــاه پایانــی رونــد افزایــش داشــته، بــه گونــه ای کــه 
تولیــد بنزیــن در دی مــاه امســال نســبت بــه زمــان مشــابه در سال گذشــته بیــش از 
30 درصــد رشــد داشــته اســت. شــکل 3 نشــان دهنــده میــزان تولیــد در ماه هــای 

امســال نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال گذشــته اســت.
ــان و آذر نیــز  ــاد تولیــد بنزیــن در مــاه هــای آب ــا دقــت در شــکل شــاهد رشــد زی ب
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته بــوده کــه بــه ترتیــب رشــد 30 درصــدی 
ــان ، آذر و دی(  ــاه )آب ــه م ــز در س ــوع نی ــد. در مجم و 25 درصــدی را نشــان مي ده
شــاهد رشــد میانگیــن حــدود 30 درصــدی نســبت بــه میانگیــن مجمــوع ماه هــای 

ــیم. ــته مي باش ــال گذش ــابه در س مش

شکل 3:مقایسه بنزین تولیدی در 10 ماهه نخست سال 1396 نسبت 
به سال 1395 )میلیون لیتر(

ــا  ــا ب ــاه اخیرتنه ــن در 2 م ــد بنزی ــابقه تولی ــد بی س ــه رش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا  ــد و ب ــی جدی ــع مال ــه مناب ــاز ب ــدون نی ــزاری و ب ــرم اف اســتفاده از دانــش فنــی و ن

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــگاه ها ص ــازماندهی پاالیش ــت و س مدیری
بــی تردیــد صنعــت هزینــه بــر تولیــد بنزیــن تنهــا بــا مدیریــت دقیــق و هوشــمندانه 

توسعه در صنعت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی رقم زد

ین از 50 به 80 میلیون لیتر  جهش تولید بنز
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قابــل حصــول بــوده و در ایــن راســتا، ارتقــا صنعــت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی یکــی از ضــرورت هــای جــدی ایــن  حــوزه تلقــی مــی شــود .
بــه تعبیــر علیرضــا صادق آبــادی، معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران فرآیندهــای پیچیــده پاالیــش، نیازمنــد تجهیزاتــی 
ــات و  ــن قطع ــه می شــد. ای ــا 8 درصــد، تهی ــی گاه ت ــای اضاف ــال وجــه و صــرف هزینه ه ــراوان در انتق ــا دشــواری های ف ــف و ب ــه اشــکال مختل ــن ب ــش از ای ــه  پی اســت  ک
تجهیــزات در دوران تحریــم گاهــی تــا 200 درصــد گران تــر از قیمــت اصلــی خــود بــرای کشــور هزینــه داشــت کــه بــا رفــع تحریم هــا، جلــو ایــن  ضــرر هنگفــت گرفتــه شــد.در 
دوران ســخت تحریــم، اقــام فروختــه شــده بــه ایــران حتــی بــه ایــن قیمت هــای گــزاف ازســوی عوامــل بیرونــی مــورد رصــد و پیگیــری قــرار می گرفــت کــه در کــدام محــل 
و منطقــه از کشــور قــرار اســت کار کنــد و بدیــن ترتیــب تاسیســات پاالیشــی کشــور از طریــق ســامانه های GPS به طــور دقیــق ردگیــری می شــد.همین نکتــه کافــی اســت 
دریابیــم تولیــد انــواع ســوخت هــای فســیلی در کشــور نیازمنــد زحمــات فراوانــی اســت و در ایــن میــان بنزیــن بــه عنــوان اصلــی تریــن محــرک ســوختی مــی توانــد جایگاهــی 
اســتراتزیک در اقتصــاد امــروز ایــران داشــته باشــد.بنابر ایــن هرگونــه امعــان نظــر بــه ایــن کاال خروجــی حاصلــه از رویکــردی را خواهــد داشــت کــه پیــش از آن مــد نظــر 
قــرار گرفتــه بود.اینــک بــا تحوالتــی کــه در صنعــت نفــت ایــران و بخصــوص در حــوزه توســعه صنعــت پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایجــاد شــده اســت مــی تــوان 
همچنــان بــه چشــم انــداز آینــده ایــن حــوزه امیدورارانــه تــر نگریســت، مشــروط بــر ایــن کــه از فرصــت هــای  پیــش آمــده بــرای ادامــه ایــن راه نهایــت انتفــاع را حاصــل کــرد.

پیوست

شکل 4: نمودار میله ای میانگین روزانه تولید بنزین در سال های اخیر
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ــوردرتعامل  ــادی کش ــهم اقتص ــترین س ــران بیش ــارت ای ــدن و تج ــت، مع صنع
گســترده بــا ســایر بخش هــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی را دارد.

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت نــه تنهــا می توانــد ســهم باالیــی در ســاماندهی 
معیشــت جامعــه داشــته باشــد، بلکــه می توانــد اقتــدار و کارامــدی کشــور را بــرای 
دســتیابی بــه امنیــت، عدالــت، رفــاه، آزادی، اســتقال و عــزت ملــی تقویــت کنــد.

ــی و  ــوزه پول ــد ح ــف مانن ــای مختل ــش ه ــا بخ ــش ب ــن بخ ــترده ای ــاط گس ارتب
بانکــی، بــورس، تولیــد، توزیــع، اشــتغال، واردات، صــادرات، ارتبــاط بیــن مصــرف 
ــذاری و  ــر گ ــزان اث ــر و می ــای دیگ ــده و بســیاری بخــش ه ــد کنن ــده و تولی کنن
اثــر پذیــری از ایــن بخــش هــا نشــانگر اهمیــت بــاالی صنعــت، معــدن و تجــارت 

در کشــور اســت.

ایجــاد اشــتغال بــا تســهیالت رونــق تولیــد و پروانــه بهــره بــرداری 
صنعتــی

ایجــاد اشــتغال و رونــق واحدهــای تولیــدی اولیــن هــدف ارائــه تســهیات اســت. 
ــه همیــن منظــور وزارت صنعــت، معــدن و صنعــت در یکصــد روز اول اســتقرار  ب
دولــت دوازدهــم در چارچــوب طــرح رونــق تولیــد حــدود 35 هــزار و 993 فقــره 
ثبــت نــام انجــام شــد کــه 14 هــزار و 699 مــورد از آن هــا بــا مبلــغ حــدود 106 
هــزار و 279 میلیــارد ریــال بــه بانک هــای عامــل معرفــی و دو هــزار و 887 مــورد 

نیــز بیــش از 26 هــزار و 851 میلیــارد ریــال تســهیات دریافــت کردنــد.
یــک هــزار و 724 فقــره پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری شــش 

هــزار و 876 میلیــارد تومــان و اشــتغال 27 هــزار و 839 نفــر صــادر کــرد.
ــرمایه  ــی س ــش بین ــا پی ــی ب ــیس صنعت ــواز تأس ــره ج ــدت 4950 فق ــن م درای
گــذاری218ر58 میلیــارد تومــان و پیــش بینــی اشــتغال 11220 نفــر صــادر شــد.

صــدور 253 پروانــه بهــره بــرداری، 177 گواهــی کشــف و 325 پروانــه اکتشــاف 
در حــوزه معــدن، 90 جــواز تأســیس و35 پروانــه خدمــات فنــی ومهندســی وهفت 
ــر  ــی از دیگ ــی و معدن ــای صنعت ــز پژوهش ه ــه مرک ــک پروان ــیس و ی ــواز تأس ج
ــدن و تجــارت در یکصــد روز  ــات انجــام شــده از ســوی وزارت صنعــت، مع اقدام
ــدن و  ــت، مع ــز وزارت صنع ــی نی ــای صنف ــه صــدور مجوزه ــود. در زمین ــر ب اخی
تجــارت در یکصــد روز ابتدایــی دولــت دوازدهــم 88 هــزار و 584 مجــوز صنفــی 
صــادر کــرد کــه شــامل 20 هــزار و 147 مجــوز تولیــدی، 54 هــزار و 569 مجــوز 

ــود. توزیعــی و 13 هــزار و 868 مجــوز خدماتــی ب
ــز 892هزاربازرســی  ــازار نی ــی درحــوزه نظــارت مســتمربر ب ــه زمان ــن فاصل در ای
انجــام شــد کــه کشــف 63 هــزار تخلــف، تشــکیل 50 هــزار پرونــده و رســیدگی 

ــه 29 هــزار شــکایت مردمــی در همیــن راســتا انجــام گرفــت. ب
ــرات  ــازمان تعزی ــاق کاال و س ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــا س ــکاری ب ــوب هم در چارچ
حکومتــی بــا هــدف ممانعــت از عرضــه محصــوالت قاچــاق نیــز بیــش از 77 هــزار 
بازرســی انجــام و ســه هــزار پرونــده تشــکیل شــد کــه ارزش ریالــی ایــن کشــفیات 

بیــش از 131 میلیــارد ریــال بــوده اســت.

ارایــه حــدود 14 میلیــارد تومــان تســهیالت مالــی توســط صنــدوق 
صحــا

صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک )صحــا( کــه قانــون 
ــه تصویــب هیــأت  آن در ســال 1375 تصویــب و اساســنامه آن در ســال 1376 ب
وزیــران رســید در 100 روز نخســت دولــت دوازدهــم بــه منظــور حمایــت مالــی و 
اعتبــاری از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک در بخــش خصوصــی و تعاونــی  

حــدود 14 میلیــارد تومــان تســهیات مالــی ارایــه کــرده اســت.
ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــط صن ــده توس ــه ش ــات ارای خدم
ــه ارزش 8  ــه ب ــره مصوب ــی ، 36 فق ــک )صحــا( در بخــش تســهیات مال الکترونی
ــه ارزش 4  ــده ب ــد ش ــرارداد منعق ــره ق ــان و 30 فق ــون توم ــارد و 905 میلی میلی
ــز  ــه نی ــت نام ــن در بخــش ضمان ــان اســت. همچنی ــون توم ــارد و845 میلی میلی
ــارد و 715  ــه ارزش 87 میلی ــره ب ــدوق 62 فق ــن صن ــده ای ــادر ش ــات ص ، مصوب
میلیــون تومــان و ضمانــت نامــه هــای صــادره یــا تمدیــد شــده آن 85 فقــره بــه 

ــت. ــان اس ــون توم ــارد و و 63 میلی ــدود 33 میلی ارزش ح

تکمیــل اکتشــافات معدنــی در بیــش از 16 هــزار کیلومتــر مربــع در 
قالــب 19 پــروژه

ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی نیــز که در چشــم انداز بیســت ســاله 
خــود فراهــم کــردن زمینــه هــا و زیرســاخت هــای الزم بــرای رشــد فعالیــت هــای 
دانایــی محــور و توســعه پایــدار کشــور از طریــق شناســایی محیــط هــای زمیــن 
شناســی ،شــناخت منابــع و کشــف ذخایــر مــواد معدنــی و شناســایی فرآیندهــای 
پدیــد آورنــده و کنتــرل کننــده مخاطــرات زمیــن شــناختی و رفتارســنجی آنهــا 
و گســترش پایــگاه داده هــای علــوم زمیــن را دنبــال مــی کنــد در طــول صــد روز 
اول آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم تکمیــل اکتشــافات معدنــی در بیــش از 16 هــزار 
ــزی و  ــه فل ــه منظــور اکتشــاف عناصــر پای ــروژه ب ــب 19 پ ــع در قال کیلومتــر مرب
ــع آب کارســتی در 9 اســتان کشــور  ــداوم اکتشــاف مناب غیرفلــزی و همچنیــن ت

را در پرونــده خــود دارد.
پایــان اکتشــاف 1.5 میلیــون تــن کانســنگ طــا، نقــره، مــس و ســرب و روی در 
منطقــه الطــا واقــع در کرمــان و اخــذ گواهــی کشــف و همچنیــن پایــان اکتشــاف 
649هــزار تــن کانســنگ ســرب و روی و 169هــزار تــن کانســنگ طــا در منطقــه 

یعتمداری  وزه محمد شر عملکرد 100 ر
در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــی و  ــازمان زمین شناس ــان س ــت کارشناس ــه هم ــز ب ــزد نی ــع در ی ــن واق ندوش
ــت دوازدهــم انجــام شــده اســت. اکتشــافات معدنی کشــور در 100 روز اول دول

اکتشــاف عناصــر نــادر خاکــی در 6 اســتان زنجــان، یــزد، البــرز مرکــزی، 
ــر  ــزار کیلومت ــش 109ه ــاحت بی ــه مس ــل ب ــی و اردبی ــرقی و غرب آذربایجان ش
ــای  ــوان محدوده ه ــه عن ــع ب ــر مرب ــزار کیلومت ــش از 10 ه ــی بی ــع و معرف مرب
ــکات و  ــی مش ــه بررس ــافی و در ادام ــت اکتش ــه فعالی ــرای ادام ــش ب امیدبخ
ــرای عناصــر مــس، ســرب و روی  ــرآوری ســه منطقــه اکتشــافی ب راهکارهــای ف
ــن  ــی، اصفهــان و قزوی و ســولفات سدیم-پتاســیم در اســتان های خراســان جنوب
ــت  ــازمان در 100 روز اول دول ــن س ــات ای ــر اقدام ــی کشــف از دیگ ــذ گواه و اخ

ــت. ــوده اس ــم ب دوازده
ــب  ــع در قال ــر مرب ــزار کیلومت ــش از 36 ه ــاحت بی ــه مس ــافی ب ــات اکتش عملی
45 پــروژه )30 پــروژه زمیــن شناســی اقتصــادی در مســاحت 35هــزار کیلومتــر 
مربــع، 5 پــروژه ژئوشــیمی در مســاحت 625 کیلومتــر مربــع، 3 پــروژه ژئوفیزیــک 
ــه و  ــفات کهکیلوی ــرآوری فس ــروژه ف ــتگاه، 7 پ ــزار و 500 ایس ــت 4 ه ــا برداش ب
بویراحمــد، آنتیمــوان ســفیدآبه واقــع در اســتان سیســتان و بلوچســتان، پتــاس 
چوپانــان واقــع در خــور و بیابانــک، باریت خوزســتان، طا، ســرب، روی و گلوکونیت 
ــروژه  ــروژه زمین شناســی اقتصــادی، 4 پ ــروژه )26 پ خراســان رضــوی( کــه36 پ
ژئوشــیمی، 3 پــروژه ژئوفیزیــک، 3 پــروژه فــرآوری( آن پیشــرفت فیزیکــی بیــش 
از 50 درصــد و 9 پــروژه )4 پــروژه زمین شناســی اقتصــادی، 1 پــروژه ژئوشــیمی، 
4 پــروژه فــرآوری( بــا کمتــر از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی آغــاز شــده  اســت.
ــه  ــرب و روی ب ــی س ــای آنومال ــاف محدوده ه ــداوم اکتش ــت، ت ــر اس ــایان ذک ش
ــع از  ــع و معرفــی 6هــزار و 84 کیلومتــر مرب مســاحت 4 هــزار و 896 کیلومترمرب
کشــور بــه عنــوان الویــت اکتشــاف کرومیــت بــا اولویــت 3 هــزار و 462 کیلومتــر 
مربــع و همچنیــن تعییــن مناطــق پتانســیل دار اکتشــاف کشــور و الویــت اول آن 
در قالــب 20 تیــپ مــاده معدنــی مختلــف در قالــب اطلــس پتانســیل های معدنــی 
ــافی از  ــای اکتش ــک و هزینه ه ــش ریس ــدف کاه ــا ه ــی ب ــاس مل ــور در مقی کش

ــن یکصــد روز اســت. دیگــر برنامه هــای اجــرا شــده در ای
ــه  ــق ب ــور موف ــافات معدنی کش ــی و اکتش ــازمان زمین شناس ــدت س ــن م در ای
ــی  ــک هوای ــات ژئوفیزی ــی اطاع ــر خط ــزار کیلومت ــیر 40 ه ــردازش و تفس پ
)مغناطیس ســنجی و رادیومتــری( در آذربایجان شــرقی و 91 هــزار کیلومتــر 
خطــی در خراســان جنوبــی و همچنیــن اجــرای عملیــات میدانــی بیــش از 2 هــزار 
و 790 کیلومتــر مربــع از مســاحت کشــور در قالــب 18 منطقــه بــه منظــور تولیــد 
ــش  ــرای نمای ــت وپنج هزارم ب ــاس یک بیس ــی در مقی ــه زمین شناس ــات پای اطاع
کلیــه عــوارض بیــش از 50 متــر و ادامــه اکتشــاف منابــع آب کارســتی در 9 اســتان 
البــرز، یــزد، مرکــزی، لرســتان، ارومیــه، فــارس، ســمنان، خراســان های رضــوی و 
شــمالی بــه مســاحت 115 هــزار و 700 کیلومتــر مربــع و تعییــن مناطــق مســتعد 

حضــور آب شــده اســت.
گفتنــی ا ســت کــه در یکصــد روز فعالیــت دولــت دوازدهــم ســازمان زمین شناســی 
ــر در  ــزار کیلومت ــش از 50 ه ــی بی ــش صحرای ــور، پیمای ــافات معدنی کش و اکتش
محل هــای اصلــی کانــون گــرد و غبــار و برداشــت تعــداد یک هــزار و 400 نمونــه 
ســطحی و 500 نمونــه اتمســفری در بیــش از 60 درصــد از کانــون هــای شناســایی 
ــل های  ــل گس ــق مح ــن دقی ــش و تعیی ــی، پای ــاز بررس ــور و آغ ــده در کش ش
لــرزه زای کان شــهر های کشــور پیــرو مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی وزارت 
راه و شهرســازی بــا الویــت شــهرهای تهــران، تبریــز، کــرج، مشــهد و کرمــان را در 

دســتور کار خــود قــرار داد.
انجــام 169 هــزار و 740 آنالیــز در قالــب 7 روش تخصصــی اکتشــافی، فــرآوری، 
معدنــی و زمین شناســی بــرای بیــش از 7 هــزار و 380 نمونــه اکتشــافی و 
ــدن  ــن و مع ــوم زمی ــه راه عل ــس نقش ــک اطل ــه اینفوگرافی ــی، تهی زمین شناس
ــات  ــت مطالع ــاماندهی و مدیری ــاز س ــن آغ ــور و همچنی ــتان کش ــرای 31 اس ب
ژئوتوریســم و ژئوپــارک کشــور در قالــب مصوبــه برنامــه بین المللــی علوم زمیــن و 
ژئوپارک هــا )IGGP( در مجمــع عمومــی یونســکو در ســال 2016 نیــز بــه عنــوان 
بخــش دیگــری دســتاوردهای ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 

ــوان شــده اســت. ــم عن ــت دوازده ــت دول کشــور در یکصــد روز فعالی

صــدور122/94 میلیــارد تومــان انــواع ضمانــت نامــه و بیمــه نامــه در 
صنــدوق بیمــه ســرمایه گــذاری فعالیــت هــای معدنــی

ــداف  ــتای اه ــی در راس ــای معدن ــت ه ــذاری فعالی ــرمایه گ ــه س ــدوق بیم صن
اقتصــادی کان کشــور و همچنیــن تقویــت و حمایــت از ســرمایه گــذاران 
ــوب  ــادن مص ــون مع ــاده 31 قان ــه م ــت ب ــا عنای ــدن، ب ــش مع ــی در بخ خصوص
ــدار در  ــعه پای ــق توس ــور تحق ــه منظ ــده و ب ــیس ش ــال 1380 تاس 1377 در س
ــای  ــت ه ــذاری در فعالی ــرمایه گ ــت س ــن و امنی ــاد تضمی ــدن و ایج ــش مع بخ
معدنــی و هدایــت و راهبــری ایــن ســرمایه گــذاری هــا، فعالیــت مــی کنــد کــه 
در طــول 100 روزه نخســت دولــت دوازدهــم 122 میلیــارد و 94 میلیــون تومــان 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــدوق بیم ــا در صن ــه ه ــه نام ــا و بیم ــه ه ــت نام ــواع ضمان ان

ــت. ــده اس ــادر ش ــی ص ــای معدن ــت ه فعالی
ــت  ــذاری فعالی ــرمایه گ ــه س ــدوق بیم ــات صن ــتاوردها و اقدام ــن دس از مهمتری
هــای معدنــی در 100 روز ابتدایــی دولــت دوازدهــم ، مــی تــوان بــه بازپرداخــت 
ــه نحــوی کــه در حــال حاضــر صنــدوق دیــون معــوق  دیــون معوقــه صنــدوق ب

ــال اشــاره کــرد. ــارد ری ــه ارزش 315 میلی ــدارد ب ــع بانکــی ن ناشــی از مناب
همچنیــن انعقــاد تفاهــم نامــه بــا بانــک صنعــت و معــدن بــه ارزش حداقــل 100 
میلیــارد ریــال تســهیات بــرای طــرح هــای معدنــی وتعییــن تکلیــف محــدوده 
ــی بیمــه شــده ازابتــدای عمرصنــدوق تاکنــون وپیگیــری تخصیــص  هــای معدن
حداقــل 15 درصــد از منابــع حاصــل از وجــوه ناشــی از مصوبــه مجلــس در طــرح 
اشــتغال روســتایی و شــهرهای کوچــک بــه حــوزه معــدن از طریــق صنــدوق بیمــه 

از دیگــر دســتاوردهای ایــن 100 روزه بــه شــمار مــی رود.

آمار مهمترین شاخص های عملکردی صندوق بیمه
ــان ،  ــارد توم ــزار میلی ــاه ســال 96 حــدود 117 ه ــان م ــا آب ــرداد ت ــه م در 4 ماه
مجمــوع ضمانتنامــه یــا بیمــه نامــه اعتبــاری بهــره بــرداری صــادر شــده اســت.
ــه هــای  ــان مجمــوع بیمــه نام ــون توم ــارد و 266 میلی همچنیــن حــدود 5 میلی
ســرمایه گــذاری و 122 میلیــارد و 94 میلیــون تومــان مجمــوع ضمانــت نامــه هــا و 
بیمــه نامــه هــای صنــدوق بیمــه ســرمایه گــذاری فعالیــت هــای معدنــی در چهــار 

ماهــه مذکــور بــوده اســت.

ــی  ــهرک هاونواح ــذاری درش ــرمایه گ ــره قراردادس ــای1152 فق امض
ــی ــه صنعت ــهرک وناحی ــاح 2 ش ــی وافتت صنعت

ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران از دیگــر زیــر مجموعــه 
هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه 100 روزه دولــت دوازدهــم یــک 
هــزار و 152 فقــره قــرارداد ســرمایه گــذاری در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی بــه 

مســاحت 441 هکتــار منعقــد کــرده اســت.
همچنیــن  طــی ایــن مــدت 2 شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــه بهــره بــرداری رســیده 
و 550 هکتــار زمیــن صنعتــی ایجــاد شــده اســت .523 واحــد صنعتــی بــا اشــتغال 
ــر فعــال  ــرداری شــده و 229 واحــد صنعتــی کــه غی 6 هــزار و 726 نفــر بهــره ب
بودنــد مجــددا راه انــدازی و بــا بهــره بــرداری مجــدد از ایــن واحــد هــا 4 هــزارو 

310 نفــر مشــغول بــه کار شــده انــد.
تشــکیل 5 کنسرســیوم صادراتــی و تامیــن آب بــرای 3 شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــات س ــر اقدام ــه از دیگ ــر ثانی ــر ب ــزان 112 لیت ــه می ب

ــران در دولــت دوازدهــم اســت. شــهرک هــای صنعتــی ای
احــداث 8 ایســتگاه آتــش نشــانی و نیــز اتصــال 677 واحــد صنعتــی بــه شــبکه 
جمــع آوری فاضــاب دیگــر گام هــای مثبتــی ســت کــه از ســوی ایــن ســازمان 

ــت برداشــته شــد. در مــدت 100 روزه دول
بهــره بــرداری از 15 واحــد کارگاهــی و واگــذاری 39 واحــد کارگاهــی در شــهرک 
هــا و نواحــی صنعتــی و نیــر انجــام ممیــزی HSEE 336 واحــد صنعتــی نیــز در 

ایــن مــدت انجــام شــده اســت.
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

برگزاری 3 هزار و 91 دوره آموزشی برای 3 میلیون و 735 هزار نفر
ــرفت  ــور پیش ــه منظ ــدت ب ــن م ــز در ای ــاوری نی ــش و فن ــوزش، پژوه ــر آم دفت
ــزار و 91 دوره  ــر، 3 ه ــزار و 64 نف ــون و 735 ه ــرای 3 میلی ــانی، ب ــای انس نیروه
ــوزش،  ــر آم ــات دفت ــم اقدام ــت. از اه ــرده اس ــزار ک ــدت برگ ــاه م ــی کوت آموزش
پــرورش و فنــاوری مــی تــوان بــه صــدور 90 فقــره جــواز تاســیس خدمــات فنــی 
و مهندســی ، تمدیــد 22 فقــره جــواز تاســیس خدمــات فنــی و مهندســی، صــدور 
ــه فنــی مهندســی ، 7  ــره پروان ــد 16 فق ــه فنــی مهندســی، تمدی ــره پروان 35 فق
فقــره جــواز تاســیس مرکــز پژوهــش هــای صنعتــی و معدنــی، تمدیــد یــک مــورد 
جــواز تاســیس مرکــز پژوهــش هــای صنعتــی و معدنــی و3 مــورد پروانــه پژوهــش 

مرکــز پژوهــش هــای صنعتــی و معدنــی اشــاره کــرد.

2800 ناظر افتخاری برای حمایت از مصرف کنندگان
ــدن و  ــت، مع ــای وزارت صنع ــت ه ــر فعالی ــدگان از دیگ ــرف کنن ــت از مص حمای
تجــارت اســت کــه از اهــم فعالیــت ایــن بخــش در 100 روز اول آغــاز بــه کار دولــت 
دوازدهــم مــی تــوان بــه اســتفاده از پتانســیل 2800 ناظــر افتخــاری فعــال بــرای 
ــن ناظــران از  ــف از ای ــازار و دریافــت 12،894 گــزارش مختل ــت ب مدیریــت و هدای
آغــاز دولــت دوازدهــم و طــی مــرداد و شــهریور 96، نظــارت بــر عملکــرد و فعالیــت 
شــرکت هــای پخــش و فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 
تخلفــات اقتصــادی احتمالــی از قبیــل گــران فروشــی، کم فروشــی، عرضــه خــارج 
از شــبکه، فــروش اجبــاری، احتــکار، فــروش کاالی قاچــاق و ... ، رصــد مســتمر رونــد 
ــزی و  ــی و کشــاورزی ،محصــوالت فل ــع محصــوالت غذای ــرات قیمــت و توزی تغیی
غیــر فلــزی در ســطح کشــور و تنظیــم گــزارش هــای مربوطــه بــرای دســتگاه هــای 
مســئول و کارگــروه کنتــرل بــازار و تهیــه و تنظیــم شناســنامه وضعیــت کاالهــای 
حســاس و ضــروری، رصــد، بررســی و کارشناســی قیمــت کاالهــا و خدمــات و تهیــه 
گــزارش هــای قیمــت جهانــی و داخلــی بــه صــورت تحلیلــی و بازنگــری و تدویــن 
ــه  ــه بررســی قیمــت هــا، بررســی کارشناســی و ارائ ــوط ب دســتورالعمل هــای مرب
راهکارهــای الزم در خصــوص جلوگیــری از درج قیمــت هــای غیــر واقعــی بــا هــدف 
ایجــاد رقابــت ســالم در بــازارو جلوگیــری ازاجحــاف درحــق مصــرف کننــدگان و... 
ــای  ــا دســتگاه ها و اتحادیه ه ــزاری گشــت مشــترک ب ــن برگ ــرد. همچنی اشــاره ک
ذیربــط در راســتای هــم  افزایــی و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت کارشناســی مرتبــط 
ــه شــکایت های مردمــی در دســتور  ــوری ب ــات و رســیدگی ف و پیشــگیری از تخلف
کار ایــن بخــش قــرار دارد کــه از آغــاز دولــت دوازدهــم و طــی مــرداد ، شــهریور و 
مهــر مــاه 96 ، در مجمــوع تعــداد 43،018 فقــره شــکایت از طریــق ســامانه 124 
ســتادهای خبــری ســازمان هــای صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هــا اخــذ و مورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه از ایــن تعــداد شــکایات، 36060 فقــره )84 درصــد( 
مربــوط بــه کاال و 6908 فقــره )16 درصــد( مربــوط بــه خدمــات بــوده و بیشــترین 
شــکایت های واصلــه در بخــش کاال و خدمــات بــه ترتیــب مربــوط بــه نــان، میــوه 
و ســبزیجات، پوشــاک و همچنیــن تعمیرگاه هــای خودروهــای ســبک، پارکینــگ 
شــهری و آرایشــگاه زنانــه اســت. گرانفروشــی، کــم فروشــی و عــدم درج قیمــت در 

ــف می باشــد. ــن تخل صــدر عناوی

36548 صادرات و واردات در یک صد روز اول دولت دوازدهم
بخــش مهمــی از اقتصــاد کشــور تحــت تاثیــر واردات و صــادارات کشــور قــرار دارد. 

بــه همیــن منظــور گســترش روابــط اقتصــادی و تجــاری بــرای تمــام دولــت هــا 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــوده اســت. وطــارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
صــد روز اول آغــاز بــه کار دولــت دوزادهــم تعــداد 36548 صــادرات و واردات بــه 
ارزش 11761 میلیــون دالر را در کارنامــه خــود دارد کــه بیشــترین ســهم متعلــق 
بــه صنعــت- کل بــا 17840 هــزار تــن و بــه ارزش 7307 میلیــون دالر و کمتریــن 
آن صنایــع دســتی و آثــار هنــری بــا 7 هــزار تــن و ارزش 3/1میلیــون دالر اســت.

برگزاری 30 نمایشگاه داخلی و خارجی
ــر  ــاوه ب ــه ع ــی هســتند ک ــر اقدامات ــی و خارجــی از دیگ ــای داخل نمایشــگاه ه
درآمــد زایــی بــرای صنعــت کشــور مــی توانــد تبلیغــات خوبــی بــرای تولیــدات 
داخلــی باشــد. در 100 روز اول دولــت دوازدهــم 25 نمایشــگاه داخلــی بــا 
مشــارکت 3186 شــرکت کننــده خارجــی و 6569 مشــارکت کننــدگان داخلــی و 

ــزار شــده اســت. ــده برگ ــا 190 شــرکت کنن 5 نمایشــگاه خراجــی ب

صدور تعداد 4950 فقره جواز تاسیس
طــی صــد روز اول اســتقرار دولــت دوازدهــم تعــداد 4950 فقــره جــواز تاســیس 
بــا پیــش بینــی ســرمایه گــذاری 58218 میلیــارد تومــان و پیــش بینــی اشــتغال 
112020 نفــر صــادر شــده اســت. بــه عنــوان مثــال از واحــد ایجــادی پتروشــیمی 
شــازند اســتان مرکــزی بــا ســرمایه گــذاری 108 میلیــارد ریــال و اشــتغال 1050 
ــته  ــانی را داش ــروی انس ــذب نی ــداد ج ــترین تع ــوز 96/6/14 بیش ــخ مج ــا تاری ب
اســت مــی تــوان نــام بــرد. همچنیــن واحــد ایجــادی امیــد کهــن صیــون ، منطقــه 
ــال ســرمایه گــذاری، اشــتغال 50  ــارد ری ــا 4936 میلی ــژه اقتصــادی شــیراز ب وی

نفــر را بــه همــراه داشــته اســت.

واحدهای صنفی به تفکیک تولیدی، توزیعی، خدماتی
در مجمــوع 32 اســتان 20147 واحــد تولیــدی، 54569 توزیعــی، 13868 
خدماتــی و در مجمــوع 88584 واحــد صنفــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند.تهران 
بــا 3686، اصفهــان بــا 2256 و خراســان رضــوی بــا 1395 بــه ترتیــب بیشــترین 

ــد. ــی را دارا بودن ــی آن توزیعــی و خدمات واحدهــای صنفــی تولیــدی و در پ

برخــی از نتایــج فعالیــت هــای ســازمان توســعه و نوســازی معــادن 
و صنایــع معدنــی ایــران

از اهــم فعالیــت هــای ایــن ســازمان در 100 روز گذشــته مــی تــوان کارخانــه آهــن 
اســفنجی فــوالد میانــه بــا تکنولــوژی ایرانــی پــرد در شهرســتان میانــه واقــع در 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ظرفیــت 800 هــزار تــن بــه بهــره بــرداری رســیده 
اســت کــه 750 نفــر بــه طــور غیرمســتقیم صاحــب شــغل شــده انــد و در اجــرای 
آن از نیروهــای بومــی اســتفاده شــده اســت، تدویــن نقشــه راه دولــت دوازدهــم 
در توســعه و توانمنــد ســازی معــادن و صنایــع معدنــی بــا حضــور خبــرگان بخــش 
ــوص  ــت در خص ــات دول ــه هی ــذ مصوب ــق در اخ ــی، توفی ــع معدن ــدن و صنای مع
تخصیــص بخشــی از 1.5 میلیــارد دالر منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه توســعه 
معــادن روســتایی از طریــق صنــدوق بیمــه فعالیتهــای معدنــی، انتخــاب پیمانــکار 
ــت 9  ــه ظرفی ــاز اول ب ــیان در ف ــکله پارس ــروژه اس ــی پ ــات اجرای ــروع عملی و ش

میلیــون تــن تخلیــه و بارگیــری و ... نــام بــرد.
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بــا توجــه بــه توانایــی هــای معدنــی موجــود، ایــران یکــی از مناطــق دهگانــه معدنــی 
جهــان اســت کــه بــه همــراه دو کشــور کــره شــمالی و افغانســتان بــه لحــاظ بکــر و 
ــه  ــر جاذب ــای اکتشــافی پ ــذاری ه ــرای ســرمایه گ ــر، ب ــودن ذخای دســت نخــورده ب
اســت. امــا بــا توجــه بــه اصــول معدنــکاری علمــی بایــد بــر ایــن بــاور بــود کــه وجــود 
ــودن یــک کشــور  ــی« ب ــد معــرف » معدن ــی محــض نمــی توان پتانســیل هــای معدن
باشــد. بــرای نمونــه مــی تــوان بــه افغانســتان اشــاره داشــت کــه بــا وجــود دارا بــودن 
ذخایــر پــر ارزش، معــدن نقشــی در اقتصــاد آن کشــور نــدارد. بــه ســخن دیگــر زمانــی 
مــی تــوان کشــوری را معدنــی دانســت کــه توانایــی هــای معدنــی خــود را از بالقــوه بــه 
بالفعــل تبدیــل نمایــد تــا بتوانــد جایگاهــی مناســب در بیــن تولیدکننــدگان جهانــی 
داشــته باشــد. ولــی، در شــرایط فعلــی، مــی تــوان بــه روشــنی اذعــان داشــت کــه بــه 
لحــاظ عــدم ســرمایه گــذاری »داخلــی  »و »خارجــی« انباشــته هــای معدنــی ایــران 
جایــگاه تولیــدی درخــور توجهــی در مقیــاس ملــی و جهانــی نــدارد. بــه عنــوان مثــال 
مــی تــوان، بــه تولیــد طــا در دو کشــور ترکیــه،  عربســتان اشــاره کــرد کــه ذخایــری 
ــرون  ــذاری ب ــرمایه گ ــتفاده از س ــا اس ــی ب ــد ول ــران دارن ــر از ای ــک ت ــیار کوچ بس
مــرزی، تولیــد ســاالنه طــا در دو کشــور یــاد شــده بترتیــب 7 و 2 برابــر ایــران اســت. 
ــش در  ــتن نق ــی و داش ــای معدن ــت ه ــه فعالی ــیدن ب ــات بخش ــرای حی ــن، ب بنابرای
اقتصــاد کشــور، ضــروری اســت بــا اســتفاده از خــط مشــی هــای بنیــادی و تغییــرات 
الزم در آییــن نامــه هــا و قوانیــن ســرمایه گــذاری تــاش و پشــتکار مضاعــف تــری 

را مبــذول داشــت.

 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در معادن ایران
ســرمایه گــذاری خارجــی در معــادن ایــران تاریخچــه ای 50 ســاله دارد کــه از 
ــدن کوشــک،  ــو در مع ــذاری شــرکت ریوتینت ــه ســرمایه گ ــوان ب ــی ت ــان م ــن می ای
شــرکت سکشــن تراســت در مجتمــع مــس سرچشــمه و شــرکت ژاپنــی نیســویی در 
معــدن مــس قلعــه زری، در زمــان پیــش از انقــاب اســامی، اشــاره کــرد. در ضمــن، 
مطالعــات انجــام شــده در راســتای ســرمایه گــذاری توســط چندیــن شــرکت ژاپنــی، 
آمریکایــی و فرانســوی در معــدن ســرب و روی مهــدی آبــاد از جملــه فعالیــت انجــام 

شــده در ایــن راســتا اســت.
ــدی،  ــرکت نرمان ــد ش ــی مانن ــزرگ معدن ــرکت ب ــد ش ــز، چن ــاب نی ــس از انق پ
ریوتینتــو، انگلوپرشــین و کاپیتــال ریســورز اســترالیا ،  قراردادهایــی از نــوع مشــارکت 
ــا ایــران منعقــد نمودنــد، امــا بــه دلیــل اختافــات  و ســرمایه گــذاری در معــادن را ب
ــرک  ــد ســال کشــور را ت ــس از چن ــی نداشــتند و پ ــق چندان ــدد، در عمــل توفی متع

نمودنــد کــه متاســفانه آثــار ســوء آن بــر ســایر شــرکت 
هــای ســرمایه گــذار، یکــی از معضــات بــزرگ ســرمایه 
گــذاری معدنــی، در  زمــان حــال اســت و بــه نظــر مــی 
رســد بایــد نســبت بــه اطــاع رســانی بیشــتر در مــورد 
مشــارکت هــای قبلــی و عــدم توفیــق آن اقدامــات الزم 
ــه  ــدان پرداخت ــی ب ــای آت ــه در بنده ــام داد ک را انج

ــد شــد. خواه

ــذاری در  ــرمایه گ ــود س ــت موج  وضعی
ــران ای

از ســال 2007 میــادی بــه بعــد، شــرکت هــای بــزرگ 
ــترده  ــافات گس ــمت اکتش ــه س ــر ب ــا کمت ــی دنی معدن
ــی  ــط مش ــاس خ ــد و براس ــی دارن ــر  م ــی گام ب معدن
هــای مدیریتــی عمومــاً، ســرمایه گــذاری بــر روی 
ــای کار  ــه ه ــی را در برنام ــده قبل ــاف ش ــر اکتش ذخای
ــی اســت کــه شــرکت  ــد ایــن در حال ــرار داده ان خــود ق
هــای متوســط و کوچــک بیــن المللــی نبــض اکتشــافات 
ــی را  ــر معدن ــی ذخای ــی و بررس ــل یاب ــی، پتانس مقدمات
در دســت گرفتــه انــد تــا بتواننــد دســتاوردهای اکتشــافی خــود را در اختیــار شــرکت 
هــای بــزرگ قــرار دهنــد. بدیــن ســان در حــال حاضــر، شــرکت هــای کوچــک خارجــی، 
ــه،  ــن ک ــر ای ــال باشــند، مشــروط ب ــران فع ــد در ای ــی توانن ــه م ــی هســتند ک امیدهای
ــا تجدیدنظــر در شــرایط و دســتورالعمل هــای قدیمــی  ــی، ب ضمــن حفــظ حقــوق مل
موجــود،از ســرمایه گــذاری اینگونــه شــرکت هــا ) متوســط و کوچــک( حمایــت شــود.

 مشکالت پیش روی بر سر راه سرمایه گذاری در ایران 
1- نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری خارجی

تــا بحــال، عمــده شــرکت هایــی کــه جهــت ارزیابــی معدنــکاری و در نهایــت ســرمایه 
ــی و  ــای دولت ــه ه ــا مجموع ــاً ب ــد عمدت ــده ان ــران آم ــه ای ــه ب ــن زمین ــذاری در ای گ
ــد و بخــش خصوصــی واقعــی از فضــای  ــت وارد مذاکــره شــده ان ــه دول ــا وابســته ب ی
ــی ،  ــون اساس ــل 44 قان ــر اص ــه، براب ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــر ب ــی خب ــرات ب مذاک
ســرمایه گــذاری هــای جدیــد توســط  بخــش هــای دولتــی و بنــگاه داری توســط آنهــا 
وجهــه قانونــی نــدارد، مگــر در مــوارد بســیار خــاص کــه موضــوع ایــن بحــث نیســت.

2- چند و چون داده های معدنی ایران
ــزارش رســمی و  ــک گ ــد ی ــران فاق ــادن ای ــی و مع ــر معدن ــده ای از ذخای بخــش عم
ــدان  ــه ســرمایه گذاران هســتند. ایــن ب ــه ب دارای اعتبــار ســرمایه گذاری بمنظــور ارائ
ــه عنــوان بســته ســرمایه گذاری  معنــی اســت تقریبــاً هیــچ اطاعــات اســتانداردی ب

ــدارد. در معــادن ایــران وجــود ن
در دنیــا مراکــز و مؤسســات اعتبارســنجی متعــددی در بخــش معــدن وجــود دارنــد 
ــه  ــته ب ــاح وابس ــراد ذی ص ــا اف ــا و ی ــوی آنه ــده از س ــه ش ــای ارائ ــه گزارش ه ک
ــی  ــازمان های بورس ــار س ــول در اختی ــل قب ــدارک قاب ــوان م ــه عن ــد ب ــا می توان آنه
و ســرمایه گذاری قــرار گیــرد و بــر اســاس آن تصمیم گیری هــای الزم صــورت 

می پذیــرد.
ــه عنــوان یکــی از معضــات ســرمایه گذاری در بخــش معــدن و صنایــع  ایــن مهــم ب
معدنــی ایــران مشــکات عدیــده ای را ایجــاد نموده اســت. گزارش هــای غیراســتاندارد 
، غیرواقعــی و بــدون اســناد و مــدارک موجــز نمــی توانــد قــدرت اخــذ تصمیــم را در 

ســرمایه گذاران صنایــع معدنــی در هیــچ کجــای دنیــا ایجــاد نمایــد.
3- چگونگی همکاریهای دو جانبه

در طــی 30 ســال گذشــته برخــی از شــرکتهای معتبــر بیــن المللــی، در بخــش معــدن 
ایــران، ســرمایه گــذاری نمــوده انــد کــه هــم بــه لحــاظ تأمیــن اعتبــارات مالــی و هــم 

موانع بنیادی سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن
سعید صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران 
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

بــه لحــاظ کاربــرد روش هــای نویــن اکتشــافی نتایــج فعالیــت آنهــا 
رضایــت بخــش بــوده اســت. بــه روز کــردن » دانــش اکتشــاف« در 
ــتاوردهای  ــل دس ــه حداق ــرارداد از جمل ــورد ق ــی م ــق معدن مناط
آنهــا بــوده اســت. امــا، بخشــی از همکاریهــای دوجانبــه فــی مابیــن 
ــات  ــی از جه ــای خارج ــرکت ه ــران و ش ــکاری ای ــه معدن جامع
گوناگــون، قریــن موفقیــت نبــوده و بــه لحــاظ عــدم تــاش کافــی 
بــرای حــل مســایل مــورد اختــاف، » قطــع رابطــه« ســرانجام قــرار 
دادهــای فــی مابیــن بــوده اســت کــه بــدون شــک، رســد کــردن 
ــرات  ــد اث ــی توان ــدن، توانســته و م ــی مع ــه جهان آن توســط جامع
ــک  ــی کوچ ــط و حت ــزرگ ، متوس ــرکتهای ب ــر ش ــی را ب نامطلوب
معدنــی داشــته باشــد و موجــب خــودداری آنهــا از ریســک ســرمایه 

گــذاری مجــدد در ایــران گــردد.
4- ثبات قوانین و مصوبه های معدنی

ــی )حتــی داخلــی( ،  یکــی از نیازهــای ســرمایه گــذار خارجــی معدن
میــزان ثبــات و دوام قوانیــن و مقــررات همچنیــن   آییــن نامــه هــای 
ــاره ای از  ــدت پ ــاه م ــری زودرس و گاه کوت ــت. بازنگ ــی آنهاس اجرای
مصوبــه هــا، نظیــر حقــوق دولتــی و ســایر مالیاتهــا ، همچنیــن عوارض 
دولتــی و نیــز شــناور و قابــل تفســیر بــودن مصوبــه هــا از عواملی اســت 
کــه بــه لحــاظ افزایــش ریســک و ناممکــن بــودن بــرآورد دقیــق فنــی 
و اقتصــادی پــروژه هــای معدنــی، هرگونــه ســرمایه گــذاری معدنــی را 

پرســش آمیــز و گاه بــا رکــود مطلــق همــراه مــی ســازد.
ــر  ــر آن ب ــکاری و اث ــه فرهنــگ معدن ــت ب 5- عــدم عنای

ــعه توس
بــی توجهــی بــه »فرهنــگ و تفکــر« ، توســط برنامــه ریــزان بخــش 
معــدن، اگرچــه نمــود چنــدان آشــکار نــدارد، ســبب گردیــد تــا ایــن 
ــه  ــکاری باشــد. ب مهــم از جملــه ضعــف هــا و حتــی مشــکات معدن
گفتــه دیگــر ناکافــی بــودن آگاهــی عامــه بــه ویــژه مالکیــن محلــی و 
روســتائیان در مناطــق دور افتــاده غیــر شــهری از اثــرات معدنــکاری 

بــر فرهنــگ، بهداشــت، آمــوزش و ... کــه از عوامــل توســعه پایدارنــد 
ــی از  ــن خصوص ــوارد ، مالکی ــیاری از م ــا در بس ــده ت ــبب گردی س

ــاز دارنــده مطالعــات شناســایی و معدنــکاری باشــند. عوامــل ب
خانــه اقتصــاد ایــران بعنــوان یکــی از تشــکل هــای بخــش 
ــود را  ــی خ ــجم، آمادگ ــه ای منس ــوب برنام ــی در چارچ خصوص
ــی در  ــگ معدن ــاد فرهن ــتائی و ایج ــارکت روس ــب مش ــت جل جه
مناطــق دور افتــاده معرفــی کردنــد. تجربــه ســازمان ملــل متحــد 
ــد  ــر مؤی ــف ت ــیار ضعی ــع بس ــی در جوام ــوص حت ــن خص در ای

ــدارد.  ــام می ــی اع ــع محل ــارکت جوام ــب مش ــق جل توفی
6- بازار جهانی معدنکاری

ــودن  ــم ب ــز مبه ــکاری و نی ــدن و معدن ــرایط مع ــر ش ــم ب ــود حاک رک
ــای  ــه ه ــش هزین ــن افزای ــت همچنی ــن صنع ــی ای ــداز آت ــم ان چش
معدنــکاری در 10 ســال اخیــر، ســبب گردیــده تــا بســیاری از فعالیــت 
هــای معدنــی، حتــی، بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 50% و ســرمایه 
ی هزینــه شــده 300 میلیــارد دالر، در رکــود مطلــق باشــند. بنابرایــن 
ــانی  ــه آس ــی ب ــذاری معدن ــرمایه گ ــذب س ــی، ج ــرایط کنون در ش
امــکان پذیــر نبــوده و نیــاز بــه انتخــاب روش هــای مطالعــه شــده دارد.

7- برقراری ارتباط و هماهنگی در قوانین درون مرزی
ــه  ــدن و تجــارت ک ــر وزارت صنعــت و مع ــم ب ــن حاک جــدا از قوانی
ــاره ای از  ــای پ ــتورالعمل ه ــت، دس ــور اس ــن ام ــی ای ــی قانون متول
ــط زیســت،  ــازمان حفاظــت محی ــر س ــی نظی ــای دولت ــازمان ه س
ســازمان منابــع طبیعــی، ســازمان میــراث فرهنگــی، متولیــان امــور 
آب، ســازمان هــای اجرایــی نظیــر  شــهرداری هــا کــه آثــار مهمــی 
ــه  ــد ب ــی نمای ــوارد دشــوار م ــی دارد در بســیاری م ــور معدن ــر ام ب
ــار اســت از  ــی و خارجــی( ناچ ــرمایه گذار)داخل ــه گاه س نحــوی ک
ــی  ــد. بدیه ــته باش ــای الزم را داش ــف مجوزه ــازمان مختل ــد س چن
اجمــاع شــرایط اشــاره شــده توانســته عاملــی اثرگــذار بــر کاهــش 

ــذاران باشــد. ــدی ســرمایه گ ــزان عاقمن می
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ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، 
ســال 1396 را بــا افتتــاح طــرح هــا در بخــش هــای زغالســنگ، گندلــه 
ســازی و فوالدســازی آغــاز کــرد. در واقــع تــاش هایــی کــه بــا همــت، 
همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی و بــا در نظــر گرفتــن سیاســت 
ــکل  ــر ش ــال اخی ــی، در 4 س ــاد مقاومت ــل44 و اقتص ــی اص ــای اباغ ه

ــت دوازدهــم اســت.  ــه در حــال نتیجــه دادن در دول گرفت

 تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام 
امــروزه تعییــن تکلیــف پــروژه هــای نیمــه تمــام کــه ســالهای متمــادی 
بــه بهــره بــرداری نرســیده بودنــد یکــی از برنامــه هــای موفــق ایمیــدرو 
بــه شــمار مــی رود بــه گونــه ای کــه بخــش عمــده ا ی از ایــن پــروژه 
هــا بــه اتمــام رســیده، افتتــاح شــده انــد یــا در انتظــار افتتــاح هســتند 
ــی ســنگان  ــه معدن ــه ناحی ــوط ب ــروژه هــا مرب ــن پ ــه مهــم تری از جمل
اســت کــه تــا ســال 1392 بــه مجموعــه ای از کارگاه هــای بــی تحــرک 
ــال  ــای فع ــه ه ــت از کارخان ــهری اس ــون ش ــود و اکن ــده ب ــل ش تبدی
فــرآوری معدنــی ) بــرای ظرفیــت 20 میلیــون تنــی کنســانتره و گندلــه ســنگ آهــن ( کــه نقــش مهمــی در زنجیــره فــوالد کشــور دارد. از نیمــه دوم ســال 92 در گندلــه 120 

درصــد،  فــوالد 48درصــد و آهــن اســفنجی 26درصــد ظرفیــت ســازی شــده اســت.

 اشتغال 6200 نفر
در 4 ســال شــهریور 92 تــا شــهریور 96، 28 طــرح بــا رقــم ســرمایه گــذاری بیــش از 3180 میلیــون دالر افتتــاح و اشــتغالزایی 4657 نفــر بصــورت مســتقیم و 6260 نفــر بصــورت 
غیــر مســتقیم ایجــاد شــده اســت. پــس از شــهریور نیــز کارخانــه هــای اســتانی فــوالد شــامل میانــه، شــادگان و نــی ریــز وارد مــدار تولیــد شــدند. همچنیــن گندلــه ســازی اپــال 
پارســیان و کنســانتره توســعه ملــی نیــز بــه طــور رســمی فعالیــت را آغــاز کردنــد. از رویدادهــای تاثیرگــذار ســال 96 ، راه انــدازی پــی در پــی ســه کارخانــه میانــه، شــادگان و نــی 
ریــز بــا روش ایرانــی پـِـِرد )Persian Reduction( اســت. از ســوی دیگــر بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد، تولیــد شــمش فــوالد ایــران در ســال 2017 بــا رشــد 21درصــد 
بــه 21.7 میلیــون تــن فــوالد رســیده ظرفیــت تولیــد نیــز بیــش از 31 میلیــون تــن اســت. )بــرای نخســتین بــار در تاریــخ، تولیــد فــوالد ایــران از مــرز 20 میلیــون تــن عبــور کــرد( 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه ســبب ســرعت گرفتــن رونــد اجرایــی طــرح هــا و آمــاده شــدن آن هــا بــرای راه انــدازی، بــه طــور کلــی بــرای ســال جــاری 34 پــروژه بــرای راه 
انــدازی و 14 طــرح کلنــگ زنــی در برنامــه قــرار داشــته اســت. ارزش طــرح هایــی کــه تــا پایــان ســال جــاری وارد مــدار تولیــد مــی شــوند 3.8 میلیــارد دالر و ارزش پــروژه هایــی 

کــه آغــاز مــی شــوند بــه 4.5 میلیــارد دالر مــی رســد.
 

پیش بینی ظرفیت ظرفیت فعلی
تا پایان سال 96

پیش بینی ظرفیت 
تا پایان سال 97

درصد رشد 97 
نسبت به 96

0 %46.65252کنسانتره )میلیون تن(

21%424858گندله )میلیون تن(

26%27.53139آهن اسفنجی )میلیون تن(

18%31.63339شمش فوالد )میلیون تن(

ــرق و جــاده  ــور ب ــوالد طــرح هــای اســتانی و همچنیــن ام ــد کنســانتره،  آهــن اســفنجی و ف ــه ســازی و تولی ــه هــای گندل ــدازی طــرح هــای همچــون کارخان در بخــش راه ان
)زیرســاخت( در مناطــق ویــژه صنایــع انــرژی بــر، جــاده هــای دسترســی در معــادن بخــش خصوصــی،  جــاده دسترســی بــه معــادن در خــواف ســامی،  نیــروگاه غدیر-اکســین در 
منطقــه خلیــج فــارس در برنامــه امســال قــرار داشــتند کــه شــاخص تریــن آن هــا پــروژه هــای گندلــه ســازی ســنگان خراســان، اپــال پارســیان، فوالدهــای اســتانی میانه، شــادگان 
و نــی ریــز بــوده اســت. طبــق ایــن برنامــه تــا پایــان ســال، بخــش آهــن اســفنجی فــوالد ســبزوار نیــز در نوبــت افتتــاح قــرار دارد. از ســوی دیگــر یکــی از شــاخص تریــن پــروژه 
هایــی کــه وارد مــدار اجرایــی شــد، آغــاز عملیــات احــداث کارخانــه هــای کنســانتره روی مهــدی آبــاد اســت. ایــن معــدن در آینــده نزدیــک تامیــن مــواد اولیــه کارخانــه هــای 

سرب و روی کشور را برعهده خواهد گرفت.

 عملکرد اکتشافات ایمیدرو
اجرایــی شــدن برنامــه اکتشــاف 250هــزار کیلومتــری از اقدامــات پایــه ای ایــن ســازمان اســت کــه از ابتــدای ســال 93 بــا کمــک وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و ســازمان 
زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی، اجرایــی شــده اســت. در ایــن طــرح بیــش از 400 محــدوده معدنــی را 21 اســتان کشــور تحــت پوشــش قــرار داده اســت. در ادامــه از آذر مــاه 

نگاهی به اقدامات ایمیدرو در 4 سال گذشته و برنامه های سال 96

ح های 96؛ سال افتتاح طر
و  نیمه تمام توسط ایمیدر
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نخســتین نتایــج ایــن برنامــه بــا فراخــوان ســرمایه گــذاری در پهنــه هــای اکتشــافی اســت. 
یــادآوری مــی شــود کــه ایمیــدرو طــی ســال هــای 91 )31.6 هــزار متــر(، 92 )44.8 هــزار 
ــر(  ــزار مت ــال 95 )70.5 ه ــر( و س ــزار مت ــر(، 94 )113.5 ه ــزار مت ــر(، 93 )120.8 ه مت
عملیــات حفــاری انجــام داده اســت. هزینــه هــای صــورت گرفتــه بــرای حفــاری اکتشــافی 
طــی ســال هــای 91 تــا 95 بــه ترتیــب 131.2، 266.6، 928.3، 1014.4 و 753.5 میلیــارد 
ــه و  ــرکت تهی ــامل ش ــدرو ش ــه ایمی ــای تابع ــرح ه ــا و ط ــرکت ه ــت. ش ــوده اس ــال ب ری
تولیــد مــواد معدنــی، مجتمــع ســنگان، شــرکت آلومینــای ایــران، طــرح توانمنــد ســازی 
اکتشــاف، مجتمــع طــای زرشــوران، طــرح عناصــر نــادر خاکــی، طــرح پهنــه ســنگان و 

طــرح تیتانیــوم کهنــوج  بــه عنــوان اقــدام کننــده حفــاری هــای مذکــور بــوده انــد.

 طرح هایی که در دولت یازدهم به اتمام رسیدند
ــه انجــام  ــی ب ــع معدن ــت یازدهــم در بخــش صنای ــی کــه ایمیــدرو توانســت در دول طــرح های
رســاند عبارتنــد از: کارخانــه ســیمان ونزوئــا ، 2 واحــد تغلیــظ در اســتان هــای آذربایجــان شــرقی و کرمــان بــه ظرفیــت کل 310 هــزار تــن کنســانتره مــس بــا ســرمایه گــذاری 175 
ملیــون یــورو و 537 میلیــارد تومــان و افزایــش ظرفیــت تولیــد کشــور بــه میــزان 33 درصــد در ایــن بخــش، بهــره بــرداری از پاالیشــگاه مــس 200 هــزار تنــی در اســتان کرمــان و  افزایــش 
ظرفیــت تولیــد کشــور بــه 450 هــزار تــن مــس کاتــدی، تجهیــز و بهــره بــرداری از معــدن مــس چهــل کــوره زاهــدان، طــرح توســعه ذوب سرچشــمه ، افتتــاح  فــاز یــک نیــروگاه ســمنگان 
ســیرجان، تکمیــل فــاز یــک و فــاز مهندســی پــروژه الکتــرود گرافیتــی، فعــال ســازی مجــدد طــرح احــداث کارخانــه تولیــد الکتــرود گرافیتــی، تهیــه گــزارش طــرح بوکســیت گینــه از 
طریــق  انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت DMT آلمــان، انجــام طراحــی پایــه طــرح تولیــد آلومینــا از نفلیــن ســینیت ســراب آذربایجــان شــرقی، بهینــه ســازی خطــوط قدیمــی خــط تولیــد 
کارخانــه آلومینیــوم ایــران )ایرالکــو(، راه انــدازی خــط جدیــد تولیــد بیلــت ایرالکــو، اخــذ مجــوز خــوراک خــام کارخانــه پترولیــوم کک، افتتــاح پایلــوت تولیــد پترولیــوم کک، تهیــه گــزارش 
مطالعــات امــکان ســنجی بانــک قبــول طــرح صنعتــی تولیــد پترولیــوم کک توســط شــرکت فرانســوی اکســنس، تهیــه گــزارش مطالعــات جامــع تولیــد ســوپر آلیاژهــا در کشــور ، تهیــه 
گــزارش طــرح جامــع توســعه صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی صنعــت آلومینیــوم در کشــور، بهــره بــرداری از فــاز یــک طــرح تولیــد کاتالیســت بــا هــدف تولیــد بوهمیــت بــه عنــوان 
مــاده اولیــه پایــه کاتالیســت و بــا تغییــر کاربــری پایلــوت آذرشــهر در ســال 1395 تهیــه گــزارش طــرح جامــع مــس کشــور بــا اهدافــی همچــون افزایــش فعالیــت های اکتشــافی و همســویی 

و تقســیم وظایــف بیــن بخــش هــای دولتــی بــرای اکتشــاف ذخایــر جدیــد مــس و ســرعت دهــی بــه فراینــد خصوصــی ســازی واقعــی صنعــت مــس و حمایــت از بخــش خصوصــی.

عملکرد حوزه آموزش،  پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو
حــوزه آمــوزش، پژوهــش و توســعه فنــاوری ایمیــدرو از ســال 92 تــا 95 تعــداد 11 پــروژه در بخــش پژوهش هــای کاربــردی در فــرآوری، اســتحصال مــواد و عناصــر اســتراتژیک 
و حیاتــی مــورد نیــاز در فناوری هــای پیشــرفته و نوظهــور  بــه اجــرا در آورده اســت. از مهــم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه  طــرح شناســایی عناصــر و مــواد معدنــی مــورد نیــاز در 
فناوری هــای آینــده و بررســی روش هــای اســتحصال آن هــا در کشــور، طــرح پیــش امــکان  ســنجی فــرآوری و اســتحصال عناصــر نــادر خاکــی و دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد 

بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران اشــاره کــرد.

تفاهم نامه های همکاری 
 ایمیــدرو همچنیــن در راســتای همــکاری بــا دانشــگاه هــای کشــور؛ تفاهــم نامــه هایــی را بــا دانشــگاه آزاد اســامی واحــد غــرب، دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد، انجمــن مهندســي 
معــدن ایــران، ســازمان نظــام مهندســی معدنــی ایــران، دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر،  دانشــگاه تهــران، دانشــگاه صنعتــی شــریف، ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 

ایــران ســازمان آمــوزش فنــی حرفــه ای کشــور، پژوهشــگاه مــواد و انــرژی منعقــد کــرده اســت. 

 23 دوره آموزشی
عملکــرد آموزشــی ســازمان طــی ســال هــای مذکــور نشــان مــی دهــد 23 دوره کارگاه  آموزشــی معرفــی فناوری هــای جدیــد  بــا دعــوت از مدرســان خارجــی و  928 دوره بــا 

موضوعــات مختلــف برگــزار شــده اســت. 

تخصیص منابع مالی 
میــزان تخصیــص منابــع مالــی آمــوزش، پژوهــش و توســعه فناوری  ســتاد و شــرکت 
هــای تابعــه ســازمان رقمــی بالــغ بــر 766334 میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت 
ــه پروژه هــای پژوهشــی ســتاد،  پروژه هــای پژوهشــی  ــی آن ب کــه محورهــای اصل
شــرکت های تابعــه، حمایــت از 82 همایــش و کتــاب، حمایــت از  463 پایان نامــه 
و رســاله  تحصیــات تکمیلــی، حمایــت از برنامــه تهیــه ضوابــط و معیارهــای معــدن،  
حمایــت از تجهیــزات تخصصــی دانشــگاه هــا،  توســعه زیرســاخت های نــرم افــزاری 

و ســخت افــزاری آمــوزش،  پژوهــش  و توســعه فنــاوری و  آمــوزش مربــوط اســت.

ــا و  ــع ه ــا، مجتم ــرکت ه ــدرو، ش ــال 1397 ایمی ــای س ــت ه سیاس
ــه ــای تابع ــرح ه ط

ــوان  ــش ت ــش افزای ــده در 4 بخ ــاغ ش ــی اب ــال آت ــرای س ــه ب ــدرو ک ــای ایمی ــت ه  سیاس
ــروری و  ــع انســانی و جانشــین پ ــی ، اقتصــادی و ســرمایه گــذاری، توســعه مناب رقابتــی، مال
دولــت الکترونیــک و شــفاف ســازی فرایندهــا اســت و در 16 بنــد جزئیــات آن هــا آمــده اســت. 
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

یادمــان بیســت وپنجمیــن ســالروز افتتــاح شــرکت فــوالد مبارکــه و پاسداشــت ربع 
قــرن حیــات بزرگتریــن دســتاورد صنعتــی جمهــوری اســامی ایــران بــا حضــور 
دکتــر کرباســیان معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس هیئــت عامــل 
ــدگان اصفهــان  ــده مبارکــه و جمعــی از نماین ــدرو، اســتاندار اصفهــان، نماین ایمی
در مجلــس شــورای اســامی، امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان مبارکــه، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مدیــران بخشــهای خصوصــی و دولتــی اســتان، 
ــان، مدیــران، کارشناســان و کارکنــان فــوالد مبارکــه در ســالن  مدیرعامــل، معاون

همایــش هــای مجتمــع نگیــن نقــش جهــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن آئیــن دکتــر مهــدی کرباســیان معــاون وزیــر 
ــازی  ــعه و نوس ــازمان توس ــل س ــت عام ــس هیئ ــارت و رئی ــدن و تج ــت، مع صنع
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( ضمــن قدردانــی از تاشــهایی کــه در 
فــوالد مبارکــه انجــام گرفتــه اســت و بــا تأکیــد بــر اینکــه در اصفهــان ظرفیتهــای 
صنعتــی خوبــی وجــود دارد، گفــت: امــروز در حــال برگــزاری بیســت وپنجمیــن 
ــاد  ــی در اقتص ــش اساس ــه نق ــتیم ک ــرکتی هس ــدازی ش ــیس و راه ان ــال تأس س
ــوالد در جهــان  ــگاه و اهمیــت صنعــت ف ــه جای ــا اشــاره ب کشــور دارد. وی ب
تصریــح کــرد: در صحنــۀ بیــن المللــی در ســال 2016، شــاهد 2میلیــارد دالر 
تجــارت معــدن و صنایــع معدنــی بودیــم کــه 43درصــد ایــن تجــارت فقــط 
ــرآورده  ــایر ف ــه س ــوط ب ــد آن مرب ــته و 57درص ــاص داش ــوالد اختص ــه ف ب
هــای معدنــی بــوده اســت. کرباســیان بــا اشــاره بــه آثــار اشــتغالزایی معــدن و 
صنایــع معدنــی افــزود: بــه طــور مشــخص در چرخــۀ تولیــد فــوالد مبارکــه بــه 
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بیــش از 350هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد شــده 
اســت کــه درخــور توجــه و تقدیــر اســت. وی در همیــن خصــوص بــا اشــاره بــه 
ــنگان،  ــانترۀ س ــه و کنس ــۀ گندل ــدازی کارخان ــه در راه ان ــوالد مبارک ــات ف اقدام
اظهــار داشــت: بهــره بــرداری از ایــن کارخانــه و ســایر طــرح هــای مشــابه ضمــن 
ــه تحــول  ــن منطق ــرده، در ای ــوالد کمــک ک ــرۀ ف ــل شــدن زنجی ــه کام ــه ب اینک

اساســی در بخــش رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی ایجــاد نمــوده اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اعظمــی از رشــد اقتصــادی کشــور چیــن  کرباســیان ب
ــرف 10  ــزود: ظ ــت، اف ــوالد اس ــش ف ــعۀ بخ ــذاری و توس ــرمایه گ ــه س ــوط ب مرب
ــوالد خــود جــزو  ــت ف ــه توســعۀ صنع ــکا ب ــا ات ــز ب ــد نی ــده کشــور هن ســال آین
چهــار کشــور اول دنیــا قــرار میگیــرد. معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
تأکیــد بــر اینکــه طــی چهــار ســال گذشــته ظرفیــت تولیــد فــوالد کشــور از 21 
بــه 33میلیــون تــن افزایــش پیــدا کــرده اســت، افــزود: کشــور مــا از ظرفیتهــای 

خوبــی نظیــر ســنگ آهــن، گاز و نیروهــای انســانی خــاق برخــوردار اســت کــه 
ــر واقــع شــود. ــه جایــگاه هــای بهتــر مؤث ــرای دســتیابی ب ــد ب میتوان

ــه در  ــی ک ــای خوب ــش ظرفیته ــه افزای ــاره ب ــا اش ــدرو ب ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی
بخــش گندلــه و آهــن اســفنجی کشــور طــی چهــار ســال اخیــر صــورت گرفتــه اســت، 
ــت یازدهــم  ــا از دول ــوازن نداشــتیم؛ ام ــن بخــش ت ــن در ای ــادآور شــد: پیــش از ای ی
ــا 80درصــد رشــد از 28میلیــون تــن تولیــد بــه 51میلیــون رســیده ایــم. ــا اآلن ب ت

ــودن  ــل ب ــه ســمت آن، کام ــد و حرکــت ب ــد تولی ــزی هدفمن ــه ری کرباســیان از برنام
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــرکت ب ــن ش ــانی ای ــروی انس ــد نی ــت بلن ــد و هم ــرۀ تولی زنجی
نقــاط قــوت و عوامــل مؤثــر در کســب موفقیــت هــای ایــن شــرکت یــاد و تصریــح کرد: 
ســایر صنایــع نیــز بایــد از ایــن ویژگیهــا کــه فــوالد مبارکــه را متمایــز کــرده اســت، 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــد. وی در بخ ــرداری کنن الگوب
ــن  ــون ت ــون 8میلی ــاری تاکن ــال ج ــزود: در س ــور اف ــاد کش ــوالد در اقتص ــادرات ف ص
ــر داشــته  ــرای کشــور درب ــادی ب ــزودۀ اقتصــادی زی ــوالد صــادر شــده کــه ارزش اف ف
ــوالد  ــر اهمیــت نقــش ف ــد ب ــا تأکی ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب اســت. معــاون وزی
مبارکــه در توســعۀ صنعــت فــوالد کشــور و بــا بیــان اینکــه در فــوالد مبارکــه تجــارب 
ارزنــده ای بــه دســت آمــده اســت، گفــت: هــم اکنــون ســهم ایــن شــرکت در تولیــد 
فــوالد کشــور حــدود 50درصــد اســت کــه امیدواریــم ایــن گــروه بــا توجــه بــه ظرفیتها 
و تجربــه هایــی کــه دارد، بــه مــوازات افزایــش تولیــد در کشــور و رســیدن بــه هــدف 

تولیــد 55میلیــون تــن فــوالد، همچنــان ســهم خــود را حفــظ کنــد.

سالروز افتتاح فوالد مبارکه درواقع یادآور آغاز یک حرکت ملی است
در ادامــۀ ایــن همایــش دکتــر مهرعلیــزاده اســتاندار اصفهــان اظهــار کــرد: ســالروز 
افتتــاح فــوالد مبارکــه درواقــع یــادآور آغــاز یــک حرکــت ملــی اســت؛ از ایــن رو 
ــک  ــران تبری ــت ای ــن عرصــه و مل ــام زحمتکشــان ای ــه تم ــده را ب ــن روز فرخن ای
عــرض میکنــم. وی از مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک مدیــر توانمنــد، 
فــداکار و دلســوز یــاد و تصریــح کــرد: دکتــر ســبحانی تمامــی تــوان مدیریــت و 
تجربــۀ خــود را در جهــت ارتقــای هرچــه بیشــتر تولیــد، کیفیــت و توســعۀ صنعــت 

فــوالد گذاشــته اســت کــه قابــل تقدیــر اســت.
ــن  ــت: ای ــه گف ــوالد مبارک ــاخت ف ــه دوران س ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــر  ــاش واف ــنجانی و ت ــت اهلل رفس ــوم آی ــد مرح ــگاه بلن ــت و ن ــا حمای ــرکت ب ش
شــیرمردانی ســاخته شــد کــه در دوران ســخت جنــگ تحمیلــی در برابــر آینــدۀ 
ــای کســب شــده  ــه موفقیته ــا اشــاره ب ــد.وی ب کشــور احســاس مســئولیت کردن

رشد ۲۳۰ درصدی سود خالص فوالد مبارکه در ۹ ماهۀ سال ۱۳۹۶
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین گرامیداشت بیست وپنجمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه گفت:

فوالد مبارکه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد
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ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــوالد مبارک در ف
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــبختانه ش خوش
ــت  ــعۀ صنع ــه در توس ــر اینک ــاوه ب ع
بــه  بــوده،  فــوالد کشــور ســودآور 
خوبــی توانســته اســت در چندیــن 
ــی از  ــل توجه ــهم قاب ــر س ــال اخی س
بــازار دنیــا را بــه خــود اختصــاص دهــد 
کــه امیدواریــم همچنــان در حفــظ 
ــزاده  ــد. مهرعلی ــا باش ــازار کوش ــن ب ای
ادامــه داد: اینکــه فــوالد مبارکــه در 
هــر شــرایطی ســودآور و پویاســت، 
اینکــه محصــوالت ایــن شــرکت در 
بازارهــای داخلــی و جهانــی بــا کیفیــت 

هرچــه تمامتــر عرضــه میشــود و اینکــه ایــن شــرکت عضــوی از خانــوادۀ بــزرگ 
ــث  ــران باع ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــت، ب ــان اس ــوالد جه ــدگان ف تولیدکنن

ــت. ــار اس افتخ
ــه مســئولیتهای  ــه نســبت ب ــوالد مبارک ــد ف ــی از تعه ــان ضمــن قدردان ــتاندار اصفه اس
اجتماعــی خویــش افــزود: مطمئنــا بــا مدیریــت و روحیــۀ کارکنــان ایــن شــرکت در آینده 
نیــز شــاهد شــکوفایی بیشــتر فــوالد مبارکــه خواهیــم بــود. وی اقدامــات فــوالد مبارکــه 
ــی و اجــرای طــرح هــای جمــع آوری و تصفیــۀ  ــع آب در بخــش اســتفادۀ بهینــه از مناب
ــوالد  ــزود: اینکــه ف ــر دانســت و در همیــن خصــوص اف ــل تقدی پســابهای شــهری را قاب
مبارکــه علیرغــم افزایــش ســه برابــری تولیــد خــود توانســته اســت در مصــرف آب حــدود 
ــد در نظــر  ــا بای ــم و ارزشــمند اســت. ضمن ــد، بســیار مه ــی کن ــه جوی 75درصــد صرف
داشــته باشــیم کــه آب مایــۀ حیــات اســت؛ بنابرایــن شایســته اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــۀ آب  ــتفادۀ بهین ــرای اس ــر ب ــکاری کارآمدت ــه راه ــتر ب ــای بیش ــش ه ــام پژوه ــا انج ب
دســت یابیــم. وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــر اســتفاده از نیــروی جوانــان تأکیــد 
کــرد و افــزود: در مســیر ســاخت فــوالد مبارکــه بــه جوانــان آن روز اعتمــاد شــد و ایــن 
نتیجــۀ درخشــان بــه بــار آمــد. اگــر امــروز هــم بــه جوانــان اعتمــاد و از آنهــا پشــتیبانی 
کنیــم، بــه یقیــن در ســالهای بعــد بــه پیشــرفت هــای بیشــتری دســت خواهیــم یافــت.

عملکرد خوب فوالدمبارکه در تولید و سودآوری 
بیانگر دلسوزی مدیریت و کارکنان این شرکت است

ــدۀ  ــعیدی، نماین ــدس س ــم مهن ــه خان ــن برنام ــۀ ای ــزارش، در ادام ــن گ ــر ای بناب
ــز طــی ســخنانی ضمــن  ــس شــورای اســامی نی ــردم شــریف مبارکــه در مجل م
تبریــک ســالروز افتتــاح فــوالد مبارکــه گفــت: اینکــه معیشــت بیــش از 350هــزار 
نفــر از مــردم شــریف ایــران از طریــق فــوالد مبارکــه تأمیــن میشــود، قابــل تقدیــر 
ــر اینکــه صنعــت فــوالد از شــاخصه هــای اصلــی توســعه  ــا تأکیــد ب اســت. وی ب
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــت، ب ــور اس ــادی کش ــم اقتص ــای مه ــگاه ه ــی و از پای یافتگ
مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه در رشــد ایــن صنعــت گفــت: دســتیابی بــه این 
میــزان تولیــد و ســودآوری بیانگــر ایــن اســت کــه کارکنــان و مدیــران این شــرکت 
دلســوز بــوده انــد؛ از ایــن رو از تــک تــک کارکنــان، مدیــران و همــۀ کســانی کــه 

ــش  ــرکت نق ــن ش ــد ای ــرۀ تولی در زنجی
دارنــد، تشــکر مــی نماییــم. 

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه اهمیــت نقــش آب گفــت:  ــا اشــاره ب ب
در فــوالد مبارکــه تجــارب خوبــی در 
بحــث مصــرف بهینــۀ آب وجــود دارد 
کــه میتــوان از آن اســتفاده کــرد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه در جلســه ای بــا وزیــر 
ــده رود و  ــای زاین ــر احی ــرو ب ــرم نی محت
اســتفاده از ظرفیتهــای فــوالد مبارکــه در 

ــن زمینــه تأکیــد شــد. ای

همۀ افتخارات کسب شده در فوالد مبارکه را 
به ملت شریف ایران تقدیم مینماییم

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در بخــش آغازیــن ایــن همایــش دکتــر بهــرام ســبحانی 
ــرد و  ــی از عملک ــزارش کامل ــۀ گ ــز ضمــن ارائ ــه نی ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ مدیرعام
دســتاوردهای شــرکت گفــت: فــوالد مبارکــه در تقویــم خــود دو دورۀ بســیار مهــم 
ســاخت و بهــره بــرداری را دارد کــه بــدون شــک اهمیــت دوران ســاخت آن کمتــر 
از زمــان بهــره بــرداری نیســت. وی در همیــن خصــوص ضمــن قدردانــی از تــاش 
ــه  همــۀ مدیــران و کارکنــان شــرکت تصریــح کــرد: اینکــه امــروز فــوالد مبارکــه ب
بزرگتریــن فوالدســاز کشــور و خاورمیانــه و بزرگتریــن تولیدکننــدۀ آهــن اســفنجی 
دنیــا مبــدل گردیــده، بــدون شــک حاصــل حمایــت دولتمــردان و تــاش و همدلــی 

همــۀ کارکنــان ایــن شــرکت از دوران ســاخت تــا بــه امــروز اســت.
دکتــر ســبحانی خاطرنشــان کــرد: همــۀ افتخــارات کســب شــده در فــوالد مبارکــه 
را بــه ملــت شــریف ایــران تقدیــم مــی نماییــم. گفتنــی اســت در ایــن همایــش از 
ــع قــرن تــاش و ســرآمدی فــوالد مبارکــه و 10 عنــوان کتــاب  ــود رب تمبــر یادب

تجربیــات ایــن شــرکت در مســیر ســرآمدی رونمایــی شــد.

فوالد مبارکه نگینی درخشان بر انگشتری صنعت فوالد کشور است
عبدالوهــاب ســهل آبــادی رئیــس خانــۀ صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران و رئیــس 
ــش گفــت:  ــن همای ــز در ای ــان نی ــادن اســتان اصفه ــع و مع ــی صنای ــاق بازرگان ات

فــوالد مبارکــه نگینــی درخشــان بــر انگشــتری صنعــت فــوالد کشــور اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت موضــوع آب اســتان از اســتاندار اصفهــان درخواســت کرد 
در ایــن خصــوص اقدامــات عاجــل انجــام گــردد. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر فــوالد مبارکــه افتخــاری بــرای ایــران و در عرصــۀ بیــن المللــی نیــز 
شــناخته شــده اســت، از دکتــر کرباســیان معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و دکتــر ســبحانی مدیرعامــل فــوالد مبارکــه خواســت تــا تجــارب ایــن شــرکت در 
ســایر شــرکتهای کشــور نیــز بــه کار گرفتــه شــود. ســهل آبــادی در بخــش پایانــی 
ــان و  ــوان فرمانده ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــان ف ــران و کارکن ــود از مدی ــخنان خ س

لشــکریان ارتــش صنعــت کشــور یــاد و از زحمــات ایشــان قدردانیکــرد.



48
w w w . a s r e e q t e s a d . c o m

موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــزرگ تولیــد فــوالد بعــد از  ــه ب شــرکت فــوالد هرمــزگان دومیــن کارخان
انقــالب، در کنــار خلیــج نیلگــون همیشــه فــارس در زمینــی بــه مســاحت 
ــژه  ــه وی ــاس و در منطق ــهر بندرعب ــرب ش ــری غ ــار در 13 کیلومت 95 هکت
اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیــج فــارس واقــع شــده اســت کــه 
بــا وجــود ایــن شــرکت، اســتان هرمــزگان بــه قطــب ســوم فــوالد کشــور 

تبدیــل مــی گــردد.
 از ویژگیهــای ایــن شــرکت مجــاورت بــا آبهــای نیلگــون خلیــج همیشــه 
ــازن  ــه مخ ــی ب ــای آزاد ، نزدیک ــه آبه ــان ب ــی آس ــت دسترس ــارس جه ف
عظیــم گاز عســلویه، مجــاورت بــا ذخایــر ســنگ آهــن گل گهــر، مجتمــع 

بنــدری شــهید رجایــی و حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی اســت. 
ــتانداردهایی  ــا اس ــق ب ــزگان مطاب ــوالد هرم ــوالت ف ــت محص ــی اس گفتن
  Bs ،)ــکا ــران، ASTM.SAE/AISI.API  )آمری ــی ای ــتاندارد مل ــر)ISIRI( اس نظی
)انگلســتان، DIN ) )آلمــان( EN))بیــن المللــی( JIS )ژاپــن( و ISG )اســتاندار 
ــزگان«  ــوالد هرم ــرکت »ف ــداز ش ــم ان ــود. چش ــی ش ــد م ــی( تولی داخل
افزایــش بهــره وری و ســرآمدی صنعــت فــوالد بــه عنــوان قطــب صــادرات 
ــوالد  ــد ف ــدی تولی ــل 8 درص ــهم حداق ــه س ــتیابی ب ــور و دس ــوالد کش ف
ــی« مدیرعامــل ایــن  ــا »فــرزاد ارزان کشــور اســت. در ادامــه گفتگویــی ب

ــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد: شــرکت انجــام داده ای

 آیا سطح تکنولوژی کارخانه قابل رقابت در سطح جهانی است؟
- فــوالد هرمــزگان در حــال حاضــر پیشــرفته تریــن کارخانــه فــوالد ی کشــور 
ــدی  ــای تولی ــال ه ــن تخت ــت تری ــا کیفی ــز از ب ــدی آن نی ــال تولی ــد و تخت ــی باش م
ــه  ــا ب ــد ت ــی کن ــاش م ــزگان ت ــوالد هرم ــی اســت. ف ــت در ســطح جهان ــل رقاب و قاب
اســتانداردهای بیشــتری مجهــز شــود و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت حــدود 70 
درصــد صــادرات دارد و همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور رقبــا، بحــث کیفیــت و بــه روز 
ــوژی و مهندســی  ــن در بحــث تکنول ــل تامــل اســت بنابرای ــودن بســیار جــدی و قاب ب
ــه و  ــود شــرکت بهین ــی ش ــث م ــه باع ــم  ک ــه ای ــر گرفت ــی در نظ ــه، پروژه های کارخان

ــد. ــه روز باش ــان ب همچن
 میــزان ســطح اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم شــرکت فــوالد 

ــت؟ ــوده اس ــدر ب ــزگان چق هرم
ــوالد  ــتقیم در ف ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار و 715 نف ــه ه ــا س ــر جمع ــال حاض - در ح
هرمــزگان اشــتغال دارنــد و اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد شــده در صنایــع باالدســت و 

ــت. ــر اس ــزار نف ــش از 40 ه ــت آن بی پایین دس
حجــم تولیــد و فــروش داخلــی و صــادرات 10 ماهــه ابتدایــی ســال جاری 

را در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟  
- تولیــد تختــال ایــن شــرکت در 10 ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
ــر از ظرفیــت  ــاه فرات ــن چنــد م ــع در ای 95 رشــد 30 درصــدی داشــته اســت و درواق

رشد 100 درصدی در تولید تختال فوالد هرمزگان
با فاینانس 395 میلیون یورویی صورت می گیرد؛
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ــان  ــا پای ــن بخــش ت ــود در ای ــی ش ــی م ــش بین ــم پی ــش رفته ای ــه پی اســمی کارخان
ــن برســیم.  ــه تولیــد یــک میلیــون و 500 هــزار ت ســال ب

فــروش داخلــی 10 ماهــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 42 درصــدی 
ــوده  ــوردار ب ــد برخ ــی از 10 درصــد رش ــازه زمان ــن ب ــز در همی ــادرات نی ــته و ص داش

اســت .
 کشــورهای هــدف بــرای صــادرات محصــوالت فــوالد هرمــزگان درآینــده 

کجــا هســتند؟
- عمــده صــادرات فــوالد هرمــزگان بــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا مثــل تایلنــد، 
تایــوان و هنــد اســت امــا بــه کشــورهای برزیــل و کشــورهای اروپایــی نیــز صــادرات 
داشــته ایــم. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت در 3 ســال متوالــی نیــز صادرکننــده 

نمونــه اســتان هرمــزگان بــوده اســت.
 چشم انداز این شرکت برای سال 1404 چیست؟

- بــا توجــه بــه چشــم انــداز فــوالد ایــران کــه تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد خــام در 
افــق 1404 اســت . چشــم انــداز مــا حفــظ ســهم 8 درصــدی از تولیــد اســت .

 آیــا بــرای افزایــش تولیــد تختــال و تولیــد محصــوالت ثانویــه فــوالدی 
برنامــه هــای خاصــی در نظــر داریــد ؟

برنامــه مــا افزایــش ظرفیــت تولیــد تختــال فــوالد هرمــزگان از یــک و نیــم میلیــون 
ــرآورد حجــم ســرمایه گــذاری  ــا ب ــه ســه میلیــون تــن اســت کــه قــرارداد آن ب تــن ب
395 میلیــون یــورو امضــا شــده و مراحــل فاینانــس مالــی را طــی مــی کنــد . بــا برنامــه 
ریــزی هــای انجــام شــده امیدواریــم کــه پــس از افزایــش ظرفیــت تولیــد تختــال بــه 3 

میلیــون تــن، بتوانیــم بــه ســمت تولیــد محصــوالت ثانویــه برویــم .
 انتظارات شما از دولت و مسئولین چیست؟

ــد  ــد و هدفمن ــای واردات به صــورت نظام من ــد تعرفه ه ــوالد کشــور نیازمن ــت ف - صنع
اســت . در بخــش تســهیات نیــز بایــد نگاه هــا بــه ســمت وســوی واحد هــای تولیــدی 

و اشــتغال زا بیشــتر شــود. 
 مهمترین فعالیت های محیط زیستی که انجام داده اید ؟

- الیروبــی و بسترســازی مســیل عبــوری از منطقــه ویــژه اقتصــادی، پایــش و کنتــرل 
ــات،  ــماند ضایع ــت پس ــام مدیری ــرای نظ ــت محیطی، اج ــای زیس ــن آالینده ه آنای
ــط،  ــار در محی ــار غب ــری از انتش ــرای جلوگی ــا ب ــامانه غبارگیره ــرد س ــود عملک بهب
بهره بــرداری از 2500 و کاشــت 8000 نشــا گل فصلــی و اصــاح و ارتقــای شــبکه های 
تصفیــه فاضــاب صنعتــی فوالدســازی جــزو اقدامــات زیســت محیطی ایــن واحــد بــه 

شــمار مــی رود .
 چالش های پیش روی فوالد هرمزگان  در حوزه تولید چیست؟ 

ــه اســت و یــک  ــه کــه می دانیــد مــاده اولیــه در فــوالد هرمــزگان، گندل - همــان گون
کارخانــه احیــا مســتقیم بــا دو مــدول در اینجــا مشــغول فعالیــت هســتند کــه گندلــه 

را بــه آهــن اســفنجی تبدیــل مــی کننــد. 
گاه در زمینــه آهــن اســفنجی بــا کمبــود روبــه رو می شــویم و ممکــن اســت از خــارج 
از واحــد تهیــه کنیــم . در کل در تامیــن گندلــه دچــار مشــکل هســتیم. موضــوع تامیــن 
گندلــه در زنجیــره فــوالد بایــد بــه درســتی مدیریــت شــود تــا شــرکت هــای داخلــی 

دچــار مشــکاتی ماننــد تامیــن مــواد اولیــه نشــوند.
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ــال 96 در  ــاه اول س ــرار دارد در 9 م ــالگی ق ــاه س ــتانه پنج ــه در آس ــان ک ــن اصفه ذوب آه
ــه هــا ، کاهــش  ــد ، ســود دهــی ، کاهــش هزین ــوع تولی ــزان و تن ــه هــای افزایــش می زمین
بدهــی ، صــادرات و ... شــرایط بســیار مطلوبــی را رقــم زد و عمــًا در مســیر بهبــود و تعالــی 
قــرار گرفــت . مهنــدس صادقــی مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در خصــوص شــرایط تولیــد 
در ایــن شــرکت گفــت : تاشــگران ذوب آهــن اصفهــان موفــق شــدند در 9 ماهــه اول ســال 
ــم  ــدت مشــابه ســال گذشــته رق ــه م ــد را نســبت ب ــوع تولی ــزان و تن ــش می جــاری ، افزای
ــد در بخشــهاي  ــش تولی ــد افزای ــاهد رون ــاري ش ــال ج ــه س ــه ماه ــزود : در ن ــد. وی اف بزنن
ــدت 28  ــن م ــم . در ای ــوده ای ــل ب ــال قب ــدت مشــابه س ــه م ــن نســبت ب ــف ذوب آه مختل
درصــد افزایــش در تولیــد کک، 13 درصــد افزایــش در تولیــد آگلومــره، 4 درصــد افزایــش در 
تولیــد چــدن مــذاب ، 3 درصــد افزایــش در تولیــد  شــمش آمــاده و در جمــع کل محصــول 
نهایــی 6 درصــد افزایــش تولیــد داشــته ایــم. همچنیــن بــه منظــور پاســخ بــه نیازهــاي روز 
ــه  ــی از جمل ــاي مختلف ــل ه ــوالت ، پروفی ــبد محص ــعه س ــور توس ــه منظ ــازار و ب ــزون ب اف
  SAEناودانــي بــال شــیبدار ســبک ســایز 20، کاف هــاي صادراتــي بــا مــارک فــوالد ســري
، گــرد فــوالدي ســایز 250 میلیمتــر و بیــم بانــک در شــرکت طراحــي و تولیــد گردیــد . 

رشد 940 درصدی سود ناخالص ذوب آهن اصفهان
مهنــدس صادقــی گفــت : ذوب آهــن اصفهــان طــي 9 ماهــه ســال 1396 بــه دنبــال بهبــود 
ــت  ــن مدیری ــاي شــرکت و همچنی ــه ه ــت هزین ــوالدي و مدیری ــازار مقاطــع ف شــرایط ب
ــن  ــزود : ای ــد. وی اف ــور کن ــادي عب ــي و اقتص ــاد مال ــکات ح ــت از مش ــي توانس نقدینگ
ــا  ــال و ب ــارد ری ــه درآمــد عملیاتــي28 هــزار میلی ــا نیــل ب شــرکت طــی مــدت مذکــور ب
ــود  ــص خ ــود ناخال ــت س ــل توانس ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــد 17 درص رش
ــدت  ــم در م ــن رق ــه ای ــي اســت ک ــن در حال ــاء دهــد ای ــال ارتق ــارد ری ــه 4853 میلی را ب
مشــابه ســال قبــل 577 میلیــارد ریــال زیــان بود.بــه عبــارت دیگــر ســود ناخالــص شــرکت 
حــدود 940 درصــد رشــد داشــته اســت. ایــن تغییــر چشــم گیــر نیــز در ســود عملیاتــي 
ــي شــرکت طــي 9 ماهــه  ــان عملیات ــه اي کــه زی ــه گون ــل مشــاهده اســت، ب شــرکت قاب
ــا 2916  ــود را ب ــاي خ ــید ج ــي رس ــال م ــارد ری ــغ 2237 میلی ــه مبل ــه ب ــال 1395 ک س
میلیــارد ریــال ســود عــوض کــرد. وی گفــت : خوشــبختانه ایــن شــرکت پــس از 2 و نیــم 
ســال تحمــل زیــان خالــص توانســت بــه ســود خالــص دســت یابــد. رونــد بهبــود عملکــرد 
ــر  ــز ب ــک ســو سیاســت هــاي کان شــرکت در تمرک ــه از ی ــاي آن اســت ک شــرکت گوی
صادرات)رشــد 84 درصــدي در مقــدار و 145 درصــدي در ارزش ریالــي( و مدیریــت هزینــه 
هــا کــه هــم راســتا بــا سیاســتهاي اقتصــاد مقاومتــي کــه اباغــي مقــام معظــم رهبــري 
اســت اثــر خــود را نشــان داده و از ســوي دیگــر شــرایط رکــودي و ســقوط بهــاي فــروش 
محصــوالت ایــن شــرکت در کشــور بــه نقطــه عطــف خــود رســیده و بازگشــت بــه قیمــت 
هــاي قبــل از رکــود را شــاهد خواهیــم بــود. مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــات  ــد ناشــي از عملی ــان ورود نق ــت : جری ــن شــرکت گف ــي ای ــاي نقدینگ ــت ه محدودی
بــه شــرکت در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد محــدودي نشــان مــي دهــد. 
ضمــن تشــکر از شــرکاي تجــاري خــود بــه خاطــر شــکیبایي و همراهــي آنــان بــا شــرکت 
ســهامي ذوب آهــن در عبــور از تنگنــاي مالــي و نقدینگــي امیدواریــم بــا بهبــود ایــن رونــد 
ــان  ــا بهبــود درآمــد هــاي عملیاتــي امــکان بازپرداخــت تدریجــي بدهــي آن هــم راســتا ب
را داشــته باشــیم. وی افــزود:  در طــي 9 ماهــه 96 بــا مســاعدت ســتاد تســهیل، شــرکت 
ــد  ــه تســهیات بلن ــدت خــود را ب ــاه م ــي از تســهیات کوت ــل توجه توانســت بخــش قاب
ــود را  ــاري خ ــاي تج ــي ه ــي از بده ــکان تســویه بخــش بزرگ ــد و ام ــل نمای ــدت تبدی م
فراهــم نمایــد.در طــي ایــن دوره بیــش از 14 درصــد از بدهــي هــاي تجــاري و غیــر تجــاري 
شــرکت کاهــش پیــدا کــرده و تســویه شــده اســت. مهنــدس صادقــی گفــت: در همیــن 
ــاد و  ــي و وزارت اقتص ــن اجتماع ــازمان تامی ــکاري س ــا هم ــده ب ــق ش ــرکت موف دوره ش
دارایــي بیــش از 4000 میلیــارد ریــال از بدهــي خــود بــه دولــت را تهاتــر نمایــد و زمینــه 
تهاتــر بیــش تــر تــا 7600 میلیــارد ریــال را فراهــم نمایــد. کاهــش میانگیــن نــرخ ســود 

ــود ســاختار  ــي(، بهب ــه جوی ــال صرف ــارد ری ــي دریافتي)بیــش از 681 میلی تســهیات مال
ــه همــراه خواهــد داشــت و نتایــج آن در افزایــش حقــوق صاحبــان  ترازنامــه شــرکت را ب
ســهام و کاهــش زیــان انباشــته شــرکت قابــل مشــاهده مــي باشــد. مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهــان ضمــن تقدیــر از تــاش، همیــاري وخویشــتن داري همــکاران در شــرکت ســهامي 
ذوب آهــن کــه بــا کوشــش بیشــتر و جبــران خدمــات و رفاهیــات کمتــر، ســهم عمــده اي 
در ایــن موفقیــت داشــته انــد گفــت : مقدمــات افزایــش ســرمایه شــرکت نیــز بــراي خــروج 
از مــاده 141 قانــون تجــارت در ســال جــاري آمــاده شــده و امیدواریــم در ســال 1397 بــا 

تحقــق آن از شــمول ایــن مــاده خــارج شــویم.
رشد 145 درصدی ارزش صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان 

ــرکت در 9  ــن ش ــوالت ای ــادرات محص ــدی ارزش ص ــد 145 درص ــی از رش ــدس صادق مهن
ماهــه ســال 96 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد  و افــزود :  حــدود 810 هــزار 
تــن از محصــوالت ایــن شــرکت در 9 ماهــه اول ســال جــاری صــادر شــد کــه ایــن صــادرات 
ــاظ ارزش  ــد و از لح ــاظ وزن 84 درص ــته از لح ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس
مالــی 145 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی همچنیــن ازصــادرات اولیــن محمولــه میلگــرد 
تولیــدی ایــن شــرکت بــه انگلســتان خبــر داد وگفــت: ایــن محمولــه شــامل پنــج هــزار تـُـن 
میلگــرد بــه ارزش هــر تــن 505 دالر مــی باشــد کــه از طریــق بندرعبــاس بــه مقصــد لنــدن 
ــال  ــان در ح ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس صادق ــد. مهن ــری ش بارگی
مذاکــره بــا خریــداران انگلیســی بــرای قراردادهــای بیشــتر اســت، گفــت: اولیــن بــار اســت 
کــه میلگــرد تولیــدی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــه بازارهــای یــک کشــور معتبــر اروپایــی 
راه مــی یابــد و ایــن حاصــل تــاش یکســال اخیــر صنعتگــران ذوب آهــن اصفهــان اســت کــه 
توانســتند زمینــه ارتقــای کیفیــت محصــوالت تولیــدی را افزایــش و اســتانداردهای مــورد 
نظــر کشــورهای اروپایــی را بــه دســت آورنــد. وی از چیــن، تایلنــد، برمــه، اندونــزی، ویتنــام، 
پاکســتان، افغانســتان، عــراق، ترکمنســتان، اردن، مصــر، انگلســتان، بلژیــک، هلنــد، قطــر، 
ــاه گذشــته  ــرد کــه طــی 9 م ــوان کشــورهایی نامب ــه عن ــی متحــده ب ــارات عرب عمــان و ام

محصــوالت فــوالدی و فرعــی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــه آنهــا صــادر شــده اســت.
فعالیت های زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

مهنــدس صادقــی ضمــن اشــاره بــه هزینــه 4 هــزار میلیــارد ریالــی ذوب آهــن اصفهــان در 
36 پــروژه زیســت محیطــی گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده 
فــوالد در کشــور، در راســتاي مســئولیت هــاي اجتماعــي خــود در حــوزه محیــط زیســت 
و همچنیــن در راســتاي خــط مشــي زیســت محیطــي شــرکت بــا تعریــف و انجــام برنامــه 
هــاي بهبــود در ایــن حــوزه در قالــب پــروژه هــاي بازســازي، بهینــه ســازي و نوســازي در 
ــدي در حــوزه  ــر و کار آم ــات بســیار موث ــوا، آب و پســاب و پســماند اقدام ــاي ه بخش ه
ــا اشــاره  حفاظــت از محیــط زیســت برداشــته اســت. مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان ب
بــه اهــم اقدامــات زیســت محیطــي انجــام گرفتــه در بخــش هــاي کنورتورهــاي ناحیــه 
فوالدســازي، کــوره بلنــد وکک  ســازي ، در خصــوص اقدامــات جدیــد ایــن شــرکت  گفــت:  
ــات  ــف اقدام ــک، تعری ــرش خرس ــه ب ــار ناحی ــه غب ــتم تصفی ــدازي سیس ــب و راه ان نص
ــش  ــاي بخ ــین ه ــار آگلوماش ــه غب ــاي تصفی ــتم ه ــر روي سیس ــي ب ــي تکمیل اصاح
ــي  ــدام در خصــوص بازیافــت محصــوالت میان آگلومراســیون و طــرح هــای در دســت اق
کک ســازی از جملــه جدیــد تریــن فعالیــت هــای زیســت محیطــی ذوب آهــن اصفهــان 
ــاخص  ــر ش ــان را از نظ ــن اصفه ــگاه ذوب آه ــان جای ــی در پای ــدس صادق ــت .  مهن اس
ــه  ــه رشــد و ارتقــاء تفســیر نمــود و بیــان داشــت، حرکــت ب هــاي زیســت محیطــي روب
ــي زیســت محیطــي حرکتــي تدریجــي و مســتمر و نتیجــه برآینــد فعالیــت  ســوي تعال
هــاي زیســت محیطــي انجــام گرفتــه توســط تــک تــک آحــاد جامعــه اســت. حفاظــت از 
محیــط زیســت تنهــا وظیفــه یــک ســازمان، ارگان و واحــد خــاص نیســت بلکــه همــگان 
در برابــر آن مســئول مــي باشــند. وی اظهــار امیــدواري نمــود :  بــا بــه ثمــر نشســتن پــروژه 
هــاي زیســت محیطــي باقــي مانــده شــرکت بــه زودي شــاهد ذوب آهنــي پــاک باشــیم.

ذوب آهن اصفهان در 9 ماه اول سال جاری
 رشد تولید و سودآوری را رقم زد

مهندس صادقی :
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

توزیع استانی پروژه هــای 
ایـدرو در برنامه 4 ســـال آینده

پروژه های به بهره برداری رسیده و رکوردهای تولید:
ــی توســط کنسرســیومی  ــارس جنوب ــرداری از فازهــای 17و18 پ ــاز بهره ب  آغ
ــخ 1396/1/27  ــارد دالر )در تاری ــش از 4 میلی ــا ارزش بی ــدرو ب ــری ای ــه رهب ب

توســط ریاســت محتــرم جمهــور افتتــاح شــد(؛
 دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد در مقیــاس صنعتــی انــواع غشــاء و 
ــه  ــت تصفی ــتفاده در صنع ــرای اس ــازی آن ب ــران و تجاری س ــای ممب ماژول ه

و شیرین ســازی آب )8 مــرداد 1396 افتتــاح شــد(؛
 اجــرای طــرح نوســازی قنــد دزفــول و تحویــل بــه مالــک بخــش خصوصــی 

)96/5/3( و راه انــدازی واحــد )آذرمــاه 1396(؛
 تولیــد 1/35 میلیــون دســتگاه خــودرو در ســال 1395 و افزایــش 38 درصــدی 
نســبت بــه ســال 1394 و دســتیابی بــه رشــد حــدود 17 درصــدی تولیــد خــودرو 

طــی 10 مــاه اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل؛
ــوالدی در  ــوالت ف ــواع محص ــن ان ــزار ت ــد 63 ه ــورد تولی ــه رک ــتیابی ب  دس

ــال 1394؛ ــه س ــد 50 درصــد نســبت ب ــا رش ــفراین ب ــی اس ــع صنعت مجتم
ــواع لوله هــای جــداری چاه هــای  ــن ان ــد 25 هزارت ــه رکــورد تولی  دســتیابی ب
نفــت در لولــه گســتر اســفراین بــا رشــد 100 درصــدی نســبت بــه ســال 1394 و 
دســتیابی بــه رشــد بیــش از 100 درصــدی فــروش در تولیــد لوله هــای مصرفــی 
صنعــت نفــت و گاز طــی 10 مــاه نخســت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل؛

کشتی ســازی  خشــک  حوض هــای  طــرح  از  بهره بــرداری  و  تکمیــل   
بندرعبــاس بــا ظرفیــت تعمیــر ســاالنه 120 هــزار تــن انــواع کشــتی در منطقــه 

ویــژه اقتصــادی کشتی ســازی خلیج فــارس )افتتــاح در 1396/5/18(؛

قراردادهای منعقد شده برای اجرای طرح های صنعتی:
 انعقــاد قــرارداد چارچــوب همــکاری تولیــد مشــترک خــودرو بــا مشــارکت ایــدرو، 
رنــو و شــریک ایرانــی بخــش خصوصــی بــه ارزش 660 میلیــون یــورو )96/5/16(؛

ــی و  ــرکت های داخل ــارکت ش ــا مش ــن ب ــترک واگ ــد مش ــرارداد تولی ــاد ق  انعق
خارجــی واگن ســاز )آلســتوم فرانســه و ترنس مــش هولدینــگ روســیه-مرداد1396(؛

ــدرو  ــا مشــارکت ای ــر ب ــر کشــتی های پهن پیک ــد و تعمی ــرارداد تولی ــاد ق  انعق
ــت  ــران و ثب ــی نفتکــش و کشــتیرانی جمهــوری اســامی ای و شــرکت های مل
شــرکت مجــری ســاخت و تعمیــر کشــتی گســترش پــارس هرمــز بــرای اجــرای 
ــران و  ــی نفتکــش ای ــدرو، 40% شــرکت مل ــر اســاس ســاختار 20% ای طــرح ب

40% کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران )شــهریور 1396(؛
 مشارکت با شرکت پانچ بلژیک برای تولید ساالنه 160 هزار دستگاه گیربکس 
اتوماتیک با سرمایه گذاری 35 میلیون یورو )آغاز عملیات اجرایی 1395/11/19(؛

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی:
ــه  ــار ب ــادی گرمس ــژه اقتص ــه وی ــای منطق ــار از زمین ه ــدود 13 هکت ــذاری ح  واگ
ــاز؛ ــورد نی ــه احــداث زیرســاخت های م ــوط ب ــری فعالیت هــای مرب ســرمایه گذاران و پیگی

 اجــرای پروژه هایــی بــرای تأمیــن زیرســاخت های حیاتــی مــورد نیــاز 
منطقــه ویــژه اقتصــادی جهــرم نظیــر شــبکه معابــر، آب و فاضــاب، بــرق، گاز 

ــرک؛ ــاختمان گم ــاخت س و س
 تهیه طرح تفصیلی و نقشه های اجرایی فاز پیشاهنگ و نقشه توپوگرافی بزرگ 
مقیاس اراضی محل احداث واحدهای کارگاهی و تهیه اسناد مناقصه احداث این 

واحدها در شهرک تحقیقاتی کاوش؛

توسعه مدیریت در صنعت:
 اجرای طرح پرورش مدیران در کاس جهانی )فاز اول برای پرورش 100 

مدیر در حال اجرا است(؛
 برگزاری 2/576 ملیون نفر ساعت آموزش طی 10 ماه سال جاری.

پروژه های و اقدامات در دست اجرا:
 پیگیـری پیشبرد 20 طرح سـرمایه گذاری صنعتی با حجم سـرمایه گذاری حدود 100 هـزار میلیارد ریال؛

 برنامه ریزی برای افـزایش اشتغال مستقیم حدود 15 هزار نفر در حـوزه های طرح ها و شرکت های سازمان؛
 پیگیری بیش از 20 تفاهم نامه، موافقت نامه و قرارداد همکاری با شرکت های بین المللی در حـوزه های مختلف صنعتی؛

 بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تدوین بـــرنامه های عملیاتی مبتنی بر سند راهبردی صنایع دریایی؛
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

توزیع استانی پروژه هــای 
ایـدرو در برنامه 4 ســـال آینده

پروژه های و اقدامات در دست اجرا:
 پیگیـری پیشبرد 20 طرح سـرمایه گذاری صنعتی با حجم سـرمایه گذاری حدود 100 هـزار میلیارد ریال؛

 برنامه ریزی برای افـزایش اشتغال مستقیم حدود 15 هزار نفر در حـوزه های طرح ها و شرکت های سازمان؛
 پیگیری بیش از 20 تفاهم نامه، موافقت نامه و قرارداد همکاری با شرکت های بین المللی در حـوزه های مختلف صنعتی؛

 بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تدوین بـــرنامه های عملیاتی مبتنی بر سند راهبردی صنایع دریایی؛

 برگزاری مناقصه تولید 630 دستگاه واگن مترو )شهریور 1396(؛
 تحقق بیش از 77 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه فاز 14 پارس جنوبی تا انتهای دی ماه سال 96؛

 تأسیس شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان و آغاز عملیات اجرایی پروژه E&P در بخش نفت و گاز )در تاریخ 96/6/15(؛
 امضای قرارداد مطالعات میدان نفتی سوســنگرد میان شــرکت توســعه صنایع نفت و گسترش ایرانیان و HotEng اتریش )در تاریخ 96/9/8(؛
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــه  ــه و طای ــاز خاورمیان ــن خودروس ــزرگ تری ــه ب ــودرو ک ــران خ ــي ای ــروه صنعت گ
دار صنعــت خــودرو کشــور بــه شــمار مــي رود، توانســته در شــاخص هــاي مختلــف 
ــاي  ــعه محصــول گام ه ــروش و طراحــي و توس ــس از ف ــات پ ــت،  خدم ــد،  کیفی تولی

مهمي را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد.   
آمــار و اطاعــات موجــود از عملکــرد ایــن گــروه صنعتــي در 9 مــاه ســپري شــده از 

ــادي از اهــداف ترســیم شــده ســاالنه دارد.  ســال 96، حکایــت از تحقــق بخــش زی
ــد  ــگاه تولی ــا ایجــاد پای ــران خــودرو توانســت ب ــي ای ــروه صنعت در ســال جــاري گ
ــن  ــتغال در ای ــاد اش ــي را در ایج ــاه گام مهم ــمنان و کرمانش ــهر س ــول در ش محص
ــزرگ  ــه ســمت شــهرهاي ب ــروي کار جــوان ب ــري از مهاجــرت نی مناطــق و جلوگی
ــورت  ــه ص ــر ب ــمنان 150 نف ــهر س ــد در ش ــط تولی ــرداري از خ ــره ب ــا به ــردارد.  ب ب
مســتقیم مشــغول بــه کار شــدند کــه اشــتغال غیرمســتقیم در بخــش هــاي خدماتــي 

ــزود.  ــم اف ــن رق ــه ای ــد ب ــز بای را نی
ســایت تولیــد در ســمنان در فــاز نخســت تولیــد ســمند را در دســتور کار داشــت کــه 
در پائیــز ســال جــاری تولیــد پــژو پــارس نیــز بــه آن اضافــه شــد. همچنیــن بــا بهــره 
ــا ظرفیــت اســمی ســاالنه تولیــد 30  ــه ایــران خــودرو کرمانشــاه ب ــرداري از کارخان ب
هــزار دســتگاه و در دو شــیفت کاري تعــداد زیــادي از جوانــان جویــاي کار ایــن شــهر 
ــات  ــاه از مصوب ــودرو کرمانش ــران خ ــه ای ــاد کارخان ــد.. ایج ــده ان ــه کار ش ــغول ب مش
ــوده اســت کــه در ســال جــاري  ــه اســتان کرمانشــاه ب ســفر مقــام معظــم رهبــری ب

ــرداري رســید.  ــه بهــره ب ب
ــه  ــغل ب ــاد 300 ش ــا ایج ــیفت کاری، ب ــک ش ــه و در ی ــن  کارخان ــت ای ــاز نخس در ف
صــورت مســتقیم،  ســاالنه 15هــزار دســتگاه پــژو پــارس تولیــد مــی شــود کــه ایــن 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــتگاه افزای ــزار دس ــاالنه 30 ه ــه س ــیفت کاری ب ــزان در دوش می

تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید
توســعه محصــول و عرضــه محصــوالت جدیــد از رویکردهــاي 
ــوالت  ــاري محص ــال ج ــت. در س ــودرو اس ــران خ ــي ای اصل
جدیــد تنــدر پــاس،  دنــا پــاس،  دناپــاس بــا موتــور 
توربورشــارژ، پــارس اتوماتیــک، 207i اتوماتیــک و هایمــا اس.5 
ــن  ــد ای ــازار عرضــه شــده اســت. طراحــي مجــدد و تولی ــه ب ب
محصــوالت بــه صــورت کامــل بــا تــوان و تخصــص کارشناســان 

ــده اســت.  ــق ش ــودرو محق ــران خ ــي ای ــروه صنعت گ
پــژو 2008 ، محصــول مشــترک ایــران خــودرو و پــژو نیــز در 

ســال 96 روانــه بــازار شــد. 
از دیگــر گام هایــي کــه گــروه صنعتــي ایــران خــودرو در ســال 
ــرارداد و  ــاز شــدن برداشــته امضــاي ق 96 در مســیر خودروس
ــد  ــراي طراحــي و تولی ــي ب ــن الملل ــه بی ــه ده جانب تفاهــم نام

ــد اســت.  ــرم محصــوالت جدی پلتف
ــت  ــودرو،  معاون ــران خ ــان ای ــه می ــرارداد ک ــن ق ــاس ای براس
ــازان، دانشــگاه  ــه س ــوری، قطع ــاوری ریاســت جمه علمی-فن
ــا  ــن فارین ــرکت پینی ــر، ش ــریف و امیرکبی ــی ش ــای صنعت ه
ایتالیــا، پانــچ بلژیــک، هیونــدای پاورتــک کــره جنوبــی و بنتلــر 
و ماهلــه آلمــان امضــا شــد، تمامــی مراحــل طراحــی و تولیــد 
پلتفــرم و محصــول اختصاصــی ایــران خــودرو توســط برتریــن 

ــاز شــد.  ــان آغ ــای صنعــت خــودروی جه ه
پیــش بینــي مــي شــود نخســتین محصــول ایــن قــرارداد دو و 
ــازار ایــران شــود و در 10 ســال آینــده،  نیــم ســال آینده وارد ب
ــد  ــده تولی ــي ش ــرم طراح ــد روي دو پلتف ــول جدی 23 محص

خواهــد شــد کــه تکیــه در تولیــد محصــوالت جدیــد بــر قطعــه ســازان داخلــي خواهــد 
ــران  ــي ای ــرارداد بیــن الملل ــه منظــور پیگیــري اجــراي مفــاد ق ــود.  در ســال 96، ب ب
خــودرو بــا طراحــان برتــر جهانــي،  نخســتین نشســت طراحــان پلتفــرم جدیــد ایــران 

خــودرو نیــز برگــزار شــد. 
خدمات پس از فروش 

ــت  ــزان رضای ــن می ــي در تعیی ــاي اصل ــروش یکــي از شــاخص ه ــس از ف ــات پ خدم
مشــتریان از محصــول اســت. ایســاکو امســال در بیــن 40 شــرکت خودروســاز داخلــی 
ــی در ارزیابی هــای شــرکت بازرســی کیفیــت  ــرای هشــتمین دوره متوال و خارجــی ب
ــام  ــارت انج ــدن و تج ــت، مع ــی از وزارت صنع ــه نمایندگ ــه ب ــران ک ــتاندارد ای و اس

ــگاه نخســت شــده اســت.  ــه کســب جای ــق ب می شــود، موف
از ســویي دیگــر،  طبــق گــزارش ارزیابــي شــرکت بازرســي کیفیــت و اســتاندارد ایــران، 
 ایســاکو بــر اســاس برنامه ریــزی یک ســاله  در زمینــه افزایــش ســرعت ارایــه خدمــات 
ــان  ــد، زم ــق ش ــا موف ــي ه ــبکه نمایندگ ــودرو در ش ــرات خ ــان تعمی ــش زم و کاه
ــش  ــه 1.8 روز کاه ــودرو را ب ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــبکه خدم ــرات در ش تعمی

ــد.  ــه رشــد قابــل توجهــی در ایــن حــوزه دســت یاب دهــد و ب
بــر اســاس نتایــج ارزیابــي هــاي شــرکت بازرســي کیفیــت و اســتاندارد ایــران، رضایــت  
ــدت  ــه م ــبت ب ــار 96 نس ــودرو، در به ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــتریان از خدم مش
مشــابه ســال قبــل، 25 امتیــاز افزایــش یافتــه اســت. طبــق گــزارش شــهریور شــرکت 
ــه در  ــاکو ک ــتریان ایس ــت مش ــاخص رضای ــران، ش ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی بازرس
بهــار ســال گذشــته عــدد 711 را نشــان مــی داد در ســه ماهــه ابتــدای ســال 96 بــه 
736 رســید و شــرکت ایســاکو بــا بهبــود عملکــرد خــود بــاز هــم موفــق بــه افزایــش 

چشــمگیر رضایــت مشــتریان شــد.

و پیشتاز در تحقق اهداف   ایران خودر
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

صادرات محصوالت
توســعه صــادرات و کســب ســهم باالتــر از بــازار جهانــي از جملــه اهــداف و رویکردهاي 
ــوع  ــعه و تن ــا توس ــا ب ــودرو درصــدد اســت ت ــران خ ــودرو اســت. ای ــران خ ــي ای اصل
بخشــي بــه محصــوالت و ارتقــاي کیفیــت بتوانــد ســهم مناســبي را در بــازار جهانــي 
کســب کنــد. برهمیــن اســاس، در ســال 96 تعــدادي از محصــوالت ایــران خــودرو بــه 
بــازار کردســتان عــراق معرفــي شــد، بــا اخــذ اســتانداردها و مجــوز الزم بــراي ورود، 

بــازار کردســتان بــه روي محصــوالت ایــران خــودرو گشــوده خواهــد شــد. 
افــزودن ســمند بــه ســبد تولیــدات در اســکندریه نیــز از دیگــر اقدامــات ایــران خــودرو 
در بخــش صــادرات اســت. در ســال جــاري 1000 دســتگاه ســمند در ایــن خــط تولیــد 
ــژو  ــر ســمند، در حــال حاضــر محصــول پ ــاوه ب ــي شــود. ع ــراق م ــازار ع ــه ب و روان
پــارس در اســکندریه عــراق تولیــد مــي شــود. ایــن محصــوالت ســهم قابــل توجهــي از 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــي کشــور عــراق را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
از ســویي دیگــر؛ بــا توجــه بــه اســتقبال مشــتریان در بــازار کشــورهاي هــدف، آپشــن 
بنــدي بــه عنــوان بخشــي از فرآینــد فــروش خــودرو در کشــورهاي صادراتــي ایــران 
ــران  ــي ای ــاي سفارش ــد خودروه ــرکت تولی ــکاري ش ــا هم ــه ب ــده  ک ــودرو درآم خ
ــداف و  ــي از اه ــوان یک ــه عن ــتریان ب ــت مش ــاز و خواس ــن نی ــو( تامی ــودرو )آپک خ

ــال مــي شــود. ــن کشــورها دنب ــران خــودرو در ای ــي ای ــت هــاي اصل اولوی

قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شرکت مشترک
ــي در  ــن الملل ــاي بی ــران خــودرو در عرصــه مشــارکت ه ــات ای ــر از اقدام یکــي دیگ
ــترک  ــرکت مش ــب ش ــز در قال ــدس بن ــا مرس ــکاري ب ــرارداد هم ــد ق ــال 96 عق س
ــود. قــرارداد ایجــاد شــرکت مشــترک در حــوزه فــروش و خدمــات پــس از فــروش  ب
ــرارداد خودروهــای  ــه امضــا رســید. ق ــن دو شــرکت ب ــان ای خودروهــای تجــاری می
تجــاری کــه امضــا شــده شــامل ایجــاد شــرکت مشــترک در حــوزه فــروش و خدمــات 
ــاری  ــورت انحص ــه ص ــرکت، ب ــن ش ــت. ای ــاری اس ــای تج ــروش خودروه ــس از ف پ
ــر عهــده خواهــد داشــت.  مســئولیت فــروش محصــوالت تجــاری مرســدس بنــز را ب
همچنیــن شــرکت دوم کــه قــرار داد آن در مــاه آینــده نهایــی مــی شــود، مســئولیت 
تولیــد را برعهــده دارد و نســل فعلــی و آینــده کامیــون آکتــروس از جملــه تولیــدات 

ــود. ــن شــرکت خواهــد ب ای

ستاره هاي کیفي محصوالت
افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدي از طریــق بهبــود مســتمر در فرآیندهــا 

و زنجیــره تامیــن و تولیــد، رکــن اصلــي فعالیــت در ایــران خــودرو بــه 
شــمار مــي رود. بــه ویــژه در ســال هــاي اخیــر بــا عبــور از موضــوع 

تیــراژ تولیــد و دســتیابي بــه ســطح تولیــد یکنواخــت و اقتصادي، 
محصــوالت  توســعه  و  کیفیــت  از ارتقــاي 

محورهــاي اصلــي فعالیــت هــاي 
ــوده اســت.  بعــد از  ــران خــودرو ب ای
ــراي محصــوالت در  کســب ســتاره ب

ــه  ــز ب ــال 96 نی ــته، در س ــال گذش س
طــور میانگیــن در هــر مــاه ســتاره اي بــه 

ــوالت  ــت محص ــاي کیفی ــتاره ه س
ایــران خــودرو افــزوده شــده 

مــاه  فروردیــن  در  اســت. 
یــک  از  ســورن  امســال 
و  کــرده  عبــور  ســتاره 
دوســتاره کیفیــت را کســب 

کــرده اســت. گــزارش 
مــاه  اردیبهشــت 

منتشــر شــده از ســوي شــرکت بازررســي و اســتاندارد ایــران مبیــن افزایــش ســتاره 
بــود.  خــودرو  ایــران  اتوماتیــک  تنــدر  هــاي 

در ایــن گــزارش تنــدر اتوماتیــک ایــران خــودرو از ســطح کیفــي 3ســتاره بــه 4ســتاره 
ارتقــا یافتــه اســت.  در ایــن میــان شــرکت ایــران خــودرو بــا ارائــه طــرح فیــس لیفــت 
تنــدر، موســوم بــه تندرپــاس، رویکــردي مســتمر و همــه جانبــه ایــي را در اســتمرار 
مســیر ارتقــاء کیفیــت محصــوالت رنــو تولیــدي خــود در پیــش گرفتــه اســت. تنــدر 

پــاس در اولیــن ارزیابــي خــود توانســت 4 ســتاره کیفیــت را از آن خــود کنــد. 
محصــول دناپــاس نیــز در اولیــن حضــور در ارزیابــي هــاي شــرکت بازرســي کیفیــت 
و اســتاندارد ایــران توانســت ســه ســتاره کیفیــت را کســب کنــد. پیــش بینــي مــي 
ــروژه هــاي بهبــود مســتمر کیفیــت روي  ــا اجــراي پ ــاه هــاي آینــده و ب شــود، در م
ایــن محصــول جدیــد، جایــگاه ایــن خــودرو در رده بنــدي خودروهــاي تولیــد داخــل، 
از رتبــه فعلــي نیــز باالتــر بــرود. درســال 96 محصــول H30  کــراس نیــز موفــق بــه 

کســب دوســتاره کیفیــت شــد.

ورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه
گــروه صنعتــي ایــران خــودرو بــه منظــور تنــوع بخشــي در ابــزار هــاي تامیــن مالــي 
خــود، بــراي نخســتین بــاردر ســال جــاري، تعــداد6 هــزارو 500 دســتگاه خــودروي 
دنــا را در بــورس کاالي ایــران عرضــه مــي کنــد. ایــن تعــداد 25 درصــد از تولیــدات 
ــي 10  ــت مالیات ــتفاده از معافی ــورس کاال اس ــا در ب ــه دن ــداف عرض ــت. از اه ــا اس دن
ــات،  ــت و معام ــفافیت در قیم ــروش،  ش ــل از ف ــد حاص ــر درآم ــات ب ــدي مالی درص
انتشــار اوراق ســلف مــوازي اســتاندارد در مســیر تامیــن مالــی جدیــد و آزاد ســازی 

قیمــت خــودرو اســت. 
ــر  ــه منج ــوالت ک ــل در محص ــد داخ ــهم تولی ــش س ــادرات ارزآور، افزای ــش ص افزای
ــه  ــد ک ــد و عرضــه محصــوالت جدی ــاز تولی ــي شــود و آغ ــه خــروج ارز از کشــور م ب
باعــث اشــتغالزائي در ایــران خــودرو مــي شــود از جملــه اقداماتــي اســت کــه در ســال 
هــاي اخیــر در گــروه صنعتــي ایــران خــودرو کلیــد خــورده و در ســال96 بــا جدیــت 
ــران خــودرو در ســال 1396 اهتمــام  ــال شــده اســت.گروه صنعتــي ای بیشــتري دنب
خــود را بــه کار بســته تــا در جهــت تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــي، تولیــد و اشــتغال 

نقــش مؤثــر و شایســته اي را ایفــا کنــد.







58
w w w . a s r e e q t e s a d . c o m

موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

مجموع مشخصات طرح ها و پروژه های آبرسانی شهري قابل بهره برداری  در دهه مبارک فجر 1396
تعداد 

استان ها
تعداد 
شهرها

طول خط انتقال
)KM(

تعداد و ظرفیت چاه ها
)L/Sec(تعداد ایستگاه های حجم مخازن

پمپاژ
ظرفیت تصفیه خانه  آب
)مترمکعب در شبانه روز(

هزینه اجرایی
)میلیارد ریال(

جمع 
36751905ظرفیت 4تصفیه خانه671021005حلقه 2040ظرفیت   1128117.9کل

مجموع مجتمع های آبرساني و پروژه های تک روستایي  قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر 1396

تعداد پروژه )مجتمع یا تک تعداد استان 
هزینه اجرایيجمعیت بهره مند )نفر(تعداد روستاهاي آبرساني شدهروستایي(

 )میلیارد ریال(

2233481384.4936579جمع

  مجموع مشخصات  طرحها و پروژه های  فاضالب  شهري قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر 1396
تعداد 
طول شبکه جمع آوری )اصلی و فرعی( طول خط انتقال )Km(تعداد طرحاستان

)Km(
ظرفیت تصفیه خانه قابل 

)m3/d( بهره برداری
هزینه اجرایي انجام شده )میلیارد 

ریال(

141432420263621741جمع کل

  مجموع مشخصات  طرحها و پروژه های  فاضالب  روستایي قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر 1396
تعداد 
طول خط انتقالتعداد روستااستان

)Km(
طول شبکه جمع آوری )اصلی و فرعی (

)Km(
ظرفیت تصفیه خانه قابل 

)m3/d( بهره برداری
هزینه اجرایي انجام شده

)میلیارد ریال(

445.344.12415194.5جمع کل

و  ح های وزارت نیر بهره برداری از طر
وزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در چهلمین سال پیر

وزارت نیــرو یــک ســازمان چنــد وجهــی اســت. بــه عبــارت دیگــر وظایــف مدیریــت چنــد صنعــت بــزرگ کشــور درایــن وزارت خانــه انجــام 
می شــود. صنعــت آب، صنعــت بــرق، صنعــت فاضــالب و صنعــت انرژی هــای تجدیدپذیــر. وزارت نیــرو براســاس قانــون مصــوب مجلــس آن 
ــرق در  ــع ب ــال و توزی ــد، انتق ــده دارد. 1- تولی ــی را برعه ــه اصل ــار وظیف ــون چه ــخ 28 بهمــن 1353 تشــکیل شــد و هم اکن ــان در تاری زم
سراســر کشــور/ 2-ذخیــره، انتقــال، تصفیــه و توزیــع آب/ 3- جمــع آوری، انتقــال و تصفیــه فاضــالب/ 4- مطالعــه و اجــرای طــرح هــای 
تولیــد نیــروی بــرق بــا کاربســت انرژی هــای تجدیــد پذیــر. صنعــت آب و بــرق از مهــم تریــن امــور زیربنایــی در کشــور اســت کــه از حیاتــی-

تریــن منابــع انســانی تشــکیل یافتــه اســت. چشــم انــداز وزارت نیــرو خدمــات رســانی آب و بــرق بــه طــور بیســت و چهــار ســاعته  بــه مــردم 
در سراســر کشــور اســت. اینــک در چهلمیــن ســالگرد  پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران و در دهــه مبارکــه فجــر پــروژه هــای 
بســیاری  در بخــش نیــرو کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده اســت  کــه اشــاره ای هرچنــد گــذرا بــه ایــن تــالش هــا خالــی از لطــف نخواهــد بــود.
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اجرایــي  عملیــات  شــروع  یــا  بهره بــرداری   آمــاده  پروژه هــای 
شــبکه های انتقــال ، فــوق توزیــع و توزیــع  در دهــه فجــر 96

میزان اعتبار )میلیون ریال(تعدادعنوان پروژهردیف

9000/033/4پست 400کیلوولت1

11300/035/2پست 230 کیلوولت2

پست 132 و63 3
73848/172/4کیلوولت

خطوط انتقال و فوق 4
41650/335/4توزیع

4949947/327/12پروژه های شبکه توزیع5

860/325  36سایر پروژه ها6

27230 میلیارد ریال5119مجموع

ــي  ــات اجرای ــروع عملی ــا ش ــرداری  ی ــاده بهره ب ــای آم ــوع پروژه ه مجم
ــع ــع و توزی ــوق توزی ــال ، ف ــبکه های انتق ش

هزینه به میلیارد ریالتعداد پروژهافتتاح/کلنگ زني

20000≈472819911افتتاح

7000≈3917319کلنگ زني 

ــوزه  ــي در ح ــات اجرای ــروع عملی ــا ش ــرداری  ی ــاده بهره ب ــای آم پروژه ه
ــو انرژی هــای ن

ظرفیت   تعداد نوع نیروگاهردیف
)مگاوات(

افتتاح کلنگ 
سرمایه گذارزني

بخش غیردولتیافتتاح16.3برقآبي1

بخش غیردولتیافتتاح163بادي2

بخش غیردولتیافتتاح15110خورشیدي3

بخش غیردولتیکلنگ زني4100خورشیدي4

خورشیدي 5
بخش غیردولتیافتتاح224.6خانگي

بخش غیردولتی----43183.9مجموع

اطالعات پروژه های آماده بهره برداری  یا شروع عملیات اجرایي صنعت آب و 
برق در دهه فجر 96

پروژه های حوزه برق:
پروژه های انتقال ، فوق توزیع و توزیع 

میزان اعتبار )میلیارد ریال(تعداد پروژه

511927230
پروژه های انرژی های نو

ظرفیت  )مگاوات(تعداد پروژه

43183.9
پروژه های نیروگاهي 

میزان اعتبار )میلیون یورو(ظرفیت )مگاواتتعداد پروژه

727232090

پروژه های حوزه آب وآبفا
پروژه های آب و فاضالب کشور 

میزان اعتبار )میلیارد ریال(تعداد پروژه

100101419
پروژه های مدیریت منابع آب ایران  

میزان اعتبار )میلیارد ریال(تعداد پروژه

323278

سدهای آماده بهره برداری  یا شروع عملیات اجرایي در ایام مبارک دهه فجر سال 1396 

ف
نزدیکترین عنواناستانردی

شهر

 مشخصات و احجام سد 

نوع عملیات
اعتبار / سرمایه گذاری 

)کل هزینه ساخت(
حجم بدنه 

)م.م.م(
ظرفیت 

اسمي نیروگاه 
میلیون ریال)مگاوات(

کردستان 1
سد 

عباس آباد 
کیله 

868.680بهره برداری-1.293بانه 

سد تنظیمي خوزستان 2
2.250.000آبگیری0.22210بهبهان آریوبرزن 

شبکه های آبیاری و زهکشی آماده ی بهره برداری در ایام مبارک دهه فجر سال 1396

 عنوان طرحردیف
)پروژه(

 محل اجرا
)شهرستان(

 کارفرما
)سرمایه گذار(

سال 
 شروع
طرح

حجم 
عملیات 
اجرایی 
)هکتار(

 اعتبار/ سرمایه گذاری
)میلیارد ریال(

شبکه  آبیاري  و 1
زهکشي  جامیشان

حدفاصل سنقر و 
صحنه

آب منطقه ای 
88800160کرمانشاه

پروژه های زودبازده قابل بهره برداری در ایام مبارک دهه فجر1396

تعداد استانهاي داراي ردیف 
تعداد طرحطرح

اثربخشی 

میلیون مترمکعبهکتار

18294611 52

ــد  ــه مصنوعي،س ــرای تغذی ــازي و اج ــه ، بهس ــامل مطالع ــازده ش ــای زودب *طرح ه
می باشــد و...  الســتیکی،آببندان،الیروبي 
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ترانسفورماتورتخصص       مـاست
دستاوردها و افتخارات سال 1395        تا 1396

یــن طراحــی و تولیــد بزرگتر
فــاز ســه  ترانســفورماتور 
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ترانسفورماتورتخصص       مـاست
دستاوردها و افتخارات سال 1395        تا 1396

ترانســفورماتور توربیــن بــادی ســاخت داخــل بــا طراحــی محققــان جــوان کشــور 
بــه تولیــد انبــوه رســید و صــادرات آن نیــز آغــاز شــد. بزرگتریــن ترانســفورماتور 
ــاژ  ــف ولت ــا ردی ــر و ب ــت آمپ ــگا ول ــدرت 385 م ــد داخــل دارای ق ــاز تولی ســه ف
ــران ترانســفو  ــت اســت کــه یــک تیــم 20 نفــره گــروه صنعتــی ای ــو ول 420 کیل
در چهــار مــاه کار تحقیقاتــی و مطالعــات علمــی موفــق بــه طراحــی و تولیــد آن 
ــاروس و قرقیزســتان کشــورهایی هســتند  ــراق، ارمنســتان، ب شــدند. ســوریه، ع
ــه  ــران ب ــد ای ــادی تولی ــای ب ــژه نیروگاه ه ــفورماتورهای وی ــه زودی ترانس ــه ب ک
آنهــا صــادر خواهــد شــد. ترانســفورماتورهای توربیــن بــادی تولیــدی داخــل دارای 

ــی  ــای خارجــی اســت. حت ــا نمونه ه ــت ب ــل رقاب ــی و قاب ــروه A جهان ــت گ کیفی
ــاخته  ــابه س ــه مش ــه نمون ــی، نســبت ب ــی و کیف ــای طراح در بعضــی از پارامتره
ــن  ــه پایی ــی از جمل ــی، دارای مزیت های ــای غرب ــرکت های اروپ ــط ش ــده توس ش
ــزان حــدود  ــه می ــر روغــن و متوســط ســیم پیچ ب ــی، حداکث ــودن جهــت حرارت ب
ــت واردات ترانســفورماتورهای  ــن باب ــش از ای ــا پی 10 درجــه ســانتیگراد اســت. ت
ویــژه نیروگاه هــای بــادی، ســاالنه بیــش از 50 میلیــون دالر هزینــه می شــد؛ امــا 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــن ترانس ه ــده ای ــران جــزء کشــورهای صادرکنن ــون ای اکن
www.iran-transfo.com

طراحی و تولید بزرگترین ترانسفورماتور سه فاز
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مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در نودوششــمین جلســه ســتاد 
ــا  ــدف م ــتغال، ه ــوزه اش ــت: در ح ــان گف ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
ایجــاد 10هــزار شــغل پایــدار اســت و اشــتغال حــوزه ای اســت کــه واقعــاً بــه آن متعهــد 

شــده ایم و بــرای آن ایســتاده ایم.
ــئولیت  ــی مس ــا بازطراح ــه داد: ب ــب ادام ــن مطل ــان ای ــا بی ــزاده« ب ــد مرادعلی »احم
اجتماعــی در بســتر اقتصــاد مقاومتــی، در دو حــوزه عدالــت و اشــتغال وارد شــده ایم و 
ــزی و کار  ــان و آمــوزش، برنامه ری ــت در حوزه هــای ورزش و درم ــرای گســترش عدال ب
ــط،  ــک و متوس ــای کوچ ــت واحد ه ــرای تقوی ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــم. وی ب کرده ای
نهــاد تأمیــن مالــی ســرمایه گذاری اختصاصــی را داریــم کــه مذاکــرات آن بــا فرابــورس 
انجــام شــده و به دنبــال تأســیس آن هســتیم، گفــت: الگــو در ایــن نهــاد کــه بــه شــکل 
ــا و ســپس  ــت آن ه ــق مشــارکت در کســب وکارها و تقوی ــدوق اســت، ازطری ــک صن ی

خــروج از آن بــا فــروش و واگــذاری ســهام اســت.
ــتغال، از  ــب وکارها و اش ــی از کس ــت مال ــه حمای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــزاده ب مرادعلی
ــدوق ســرمایه گذاری  ــا صن ــن روش ه ــق رخ خواهــد داد، گفــت: یکــی از ای ــد طری چن
اختصاصــی اســت؛ یــک شــیوه دیگــر، بانــک داری پیونــدی اســت؛ خریــد ترجیحــی، 
معرفــی و اعتباردهــی بــرای مشــتریان و رایزنــی بــا نهادهــای مالــی و اســتانی نیــز، از 

ــت. ــتغال اس ــب وکارها و اش ــی از کس ــت مال ــرای حمای ــیوه ها ب ــر ش دیگ
ــد  ــهام دار دارد، نمی توان ــه س ــرکتی ک ــوان ش ــس به عن ــرکت م ــرد: ش ــح ک وی تصری

پــول مــردم را وارد طرح هایــی کنــد کــه بازدهــی نــدارد؛ بلکــه مــا می توانیــم در قالــب 
ــویم. ــش وارد ش ــای اثربخ ــی و در حوزه ه ــرمایه گذاری اختصاص ــدوق س صن

فعالیت های شرکت مس ماندگار خواهد شد
در ادامــه ایــن نشســت، اســتاندار کرمــان بــا قدردانــی از شــرکت مــس به خاطــر کاری 
ــا وقتــی  ــع م ــد، گفــت: اگــر صنای کــه در حــوزه مســئولیت اجتماعــی شــروع کرده ان
ــد مثــل شــرکت مــس مســئولیت اجتماعی شــان  ــه کار کردن 50ســال پیــش شــروع ب

را مــورد توجــه قــرار داده بودنــد، مشــکات امــروز را نداشــتیم.
ــاد  ــی در خاتون آب ــس و دام داران، چالش ــت م ــن صنع ــا بی ــرای مدت ه ــزود: ب وی اف
ــا اقداماتــی کــه شــرکت مــس در ایــن زمینــه انجــام داده، ایــن  وجــود داشــت کــه ب

مشــکل در حــال حــل شــدن اســت.
ــاد  ــرای اقتص ــس ب ــرکت م ــه در ش ــدی ک ــه فرآین ــه این ک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
مقاومتــی طراحــی شــده، کامــًا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت و از دســتگاه های 
ــند،  ــته باش ــو داش ــد و الگ ــن فرآین ــا ای ــکاری را ب ــت هم ــم نهای ــا داری ــی تقاض اجرای
گفــت: معیــن شــدن بــرای اقتصــاد مقاومتــی کامــًا داوطلبانــه بــوده اســت نــه تکلیــف 
ــن شــرکت ها را  ــد ای ــا نبای ــد؛ م ــادی کار کرده ان ــن شــرکت ها جه ــاً ای ــی، و واقع دولت
مــورد ســؤال قــرار دهیــم و بگوییــم چــرا در کار داوطلبانــه کــم گذاشــتید، بلکــه هــر 

ــت. ــر اس ــد قابل تقدی ــام دهن ــرکت ها انج ــا و ش ــن معین ه ــه ای کاری ک

مدیرعامل شرکت مس در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان:

به دنبال ایجاد 10 هزار شغل پایدار هستیم
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اســتاندار کرمــان در پایــان گفــت: شــرکت مــس یــک حرکــت خــوب انجــام داده و آن 
گرفتــن مصوبــه هیأت مدیــره بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ ایــن 

یعنــی ایــن فعالیت هــا مانــدگار خواهنــد شــد.

مدیران استان چه گفتند
در بخــش دیگــری از نودوششــمین جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
ــی از فعالیت هــای  ــه گزارش های ــه ارائ ــان ب ــران اســتان کرم ــان، مســئوالن و مدی کرم
شــرکت مــس به عنــوان معیــن اقتصــاد مقاومتــی منطقــه شــش پرداختنــد. در همیــن 
ــر  ــعه ه ــه توس ــان این ک ــا بی ــهربابک ب ــدار ش ــدی«، فرمان ــا اس ــه، »علی رض زمین
منطقــه براســاس اســتعدادها و توانمندی هــای آن منطقــه، کار بســیار درســتی اســت 
کــه در کرمــان در حــال انجــام اســت، گفــت: در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، فعالیت هــای 

زیــادی داشــته ایم کــه شــرکت مــس هــم از مــا حمایــت کــرده اســت.
ــرش  ــه ســلیس و کارگاه هــای ف ــدازی کارخان ــال، در حــوزه راه ان ــرای مث ــزود: ب وی اف
شــهربابک، شــرکت مــس از مــا حمایــت خوبــی داشــته اســت؛ همچنیــن، شــرکت مس، 

پشــتیبان خوبــی در حــوزه اشــتغال در شــهربابک بــوده اســت.
ــی از  ــه یک ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــنجان ه ــدار رفس ــکندری«، فرمان ــار اس ــی  ی »عل
ــاد و  ــنجان، ایج ــران در رفس ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــوب ش ــیار خ ــات بس اقدام
توســعه ورزشــگاه رفســنجان اســت کــه ســال ها متوقــف شــده بــود، گفــت: در حــوزه 
فرهنــگ نیــز شــرکت مــس ســالن چندمنظــوره ای ایجــاد کــرده کــه رفســنجان از آن 
بی بهــره بــود. وی افــزود: در حــوزه اشــتغال، شــرکت مــس فعالیت هــای مطالعاتــی ای 
ــا  ــن صندوق ه ــاد ای ــدوارم ایج ــه امی ــام داده ک ــرد انج ــای خ ــه صندوق ه در زمین

ــی شــود. عملیات
ــی از حمایت هــای شــرکت مــس در  ــا قدردان ــز، ب ــار نی ــدار ان ــی زهــرودی« فرمان »عل
ــار تک محصولــی  حــوزه صنایــع ازکارافتــاده شهرســتان، اظهــار داشــت: شهرســتان ان
اســت و االن هــم بــا بحــران خشک ســالی روبه روســت، امــا اگــر وارد حــوزه خدمــات و 

صنایــع تبدیلــی شــویم خواهیــم توانســت اشــتغال خوبــی ایجــاد کنیــم.
ــانی  ــل ارگ ساس ــی مث ــت خوب ــم،  ظرفی ــگری ه ــوزه گردش ــرد: در ح ــح ک وی تصری
ــس  ــک م ــا کم ــم ب ــه امیدواری ــم ک ــردی داری ــای بوم گ ــار و مجموعه ه ــتان ان شهرس

ــود. ــال ش ــتغال زایی آن فع ــد اش رون
ــر  ــا تأکیــد ب در ادامــه، حجت االســام »عبــاس رمضانی پــور« امام جمعــه رفســنجان ب
این کــه شــرکت مــس نــگاه همه جانبــه ای بــه حــوزه اشــتغال داشــته و ایــن موضــوع 
ــازه ای نیســت؛ هــم در ســیره  جــای تقدیــر دارد، گفــت: اقتصــاد مقاومتــی موضــوع ت
ائمــه توصیه هــای زیــادی بــه موضــوع کار و معیشــت و تحمــل گرفتــاری وجــود دارد 

ــد. ــه کرده ان و هــم در ســایر کشــورهای جهــان آن را تجرب
ــن  ــن در ای ــی و اصــاح قوانی ــه اقتصــاد مقاومت ــاد ب ــاور و اعتق ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
ــروز  ــت: ام ــار داش ــت، اظه ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــات تحق ــه الزام ــت، ازجمل جه
ــگاه شــرکت مــس در حــوزه اشــتغال و توجــه  بیــکاری یــک شــر در جامعــه اســت؛ ن
آن بــه بنگاه هــای کوچــک و متوســط، بســیار درســت اســت؛ چراکــه بــرای راه انــدازی 
ــادی الزم اســت و ایــن از صبــر و تحمــل جامعــه بیــرون  ــزرگ، زمــان زی بنگاه هــای ب

ــرداری کننــد. ــگاه شــرکت مــس بقیــه نیــز الگوب ــن ن ــم از ای اســت؛ امیدواری
ــازی  ــتغال، فرهنگ س ــه اش ــم در زمین ــائل مه ــی از مس ــرد: یک ــد ک ــور تأکی رمضانی پ
ــردم  ــه م ــد ب ــا بای ــی باشــند؛ م ــال کار دولت ــد به دنب ــن حــوزه اســت؛ همــه نبای در ای
ــن  ــا روحانیــون هــم در ای ــوکل و ریســک پذیری را منتقــل کنیــم و خــود م روحیــه ت

ــه مســئولیم. زمین
حجت االســام »حســن منتظــری«، امام جمعــه انــار به عنــوان یکــی دیگــر از 
ســخنرانان نودوششــمین جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان، 
بــا تأکیــد بــر شــرایط ویــژه شهرســتان انــار گفــت: اگــر بــه وضعیــت ایــن شهرســتان 
ــی  ــتان وضعیت ــن شهرس ــون در ای ــود؛ اکن ــکنه می ش ــی از س ــود، خال ــیدگی نش رس
ــوده  برقــرار اســت کــه دود هــای کوره هــای زغــال هــوای ایــن شهرســتان را کامــا آل

ــرده اســت. ک
ــزود:  ــار اف ــتان ان ــس از شهرس ــرکت م ــتر ش ــت بیش ــدواری از حمای ــزار امی ــا اب وی ب
البتــه در جلســه ســتاد مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی کــه شــرکت مــس در انــار داشــت، 

ــدند. ــی ش ــا عمل ــه آن وعده ه ــد و خوش بختان ــی داده ش قول های
ــان  ــا بی ــم ب ــان ه ــتان کرم ــدن اس ــت و مع ــرکل صنع ــینی نژاد« مدی ــدی حس »مه
این کــه یکــی از اقدامــات خــوب شــرکت مــس، عارضه یابــی در حــوزه اشــتغال 
ــوزه  ــا در ح ــی از مشــکات م ــد یک ــا نشــان می ده ــت: عارضه یابی ه ــوده اســت، گف ب
ــه  ــن زمین ــد در ای ــر می توانن ــس و گل گه ــرکت م ــت؛ ش ــازار اس ــأله ب ــتغال، مس اش
حضــور فعــال داشــته باشــند و ایــن صنایــع بــزرگ بــه صنایــع کوچــک کمــک کننــد تــا 
مشــکل بــازار محصــوالت آن هــا حــل شــود. وی تصریــح کــرد: کار خــوب دیگــری کــه 
مــس انجــام داده اســت، همــکاری بــا دانشــگاه های دنیــا در حــوزه اکتشــافات اســت؛ 
ایــن الگــو می توانــد بــه کل اســتان کرمــان تعمیــم داده شــود و از همیــن طریــق بــه 

معــادن و صنایــع کوچــک هــم کمــک شــود.
»عبــاس ســعیدی« رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان هــم، بــا اشــاره بــه کمــک 
شــرکت مــس بــرای انجــام مطالعــات الزم در حــوزه مراتــع و دام در خاتون آبــاد گفــت: 
در ایــن زمینــه، همچنیــن 48هــزار دام پاک گــذاری شــد کــه از ایــن تعــداد 16هــزار 
ــز  ــا نی ــی آن ه ــوق عرف ــاً حق ــت؛ ضمن ــش اس ــال پای ــان در ح ــد و همچن ــاز بودن مج

معیــن و توســط شــرکت مــس پرداخــت شــد. 
ــدام  ــت، اق ــارض دام و صنع ــش تع ــرح کاه ــه در ط ــن علوف ــه تأمی ــان این ک ــا بی وی ب
ــت: بازســازی و پاک ســازی  ــه شــرکت مــس انجــام داده اســت، گف دیگــری اســت ک
ــت؛  ــام اس ــال انج ــس در ح ــرکت م ــا ش ــری، ب ــعاع 15کیلومت ــا ش ــار ب 400 هکت
همچنیــن، توســط ایــن شــرکت، بــرای 8هــزار رأس دام خســارت بــه دام داران پرداخــت 

شــده اســت.
در پایــان ایــن نشســت نیــز، »عبــاس صــادق زاده« مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان 
بــا بیــان این کــه توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی در بنگاه هــای اقتصــادی غالبــاً بســیار 
ــر اســت،  ــن حــوزه بســیار قابل تقدی ــا حضــور شــرکت مــس در ای ــگ اســت، ام کم رن
گفــت: مــا مســئولیت اجتماعــی و تــاب آوری را بایــد ترویــج دهیــم؛ چراکــه در غیــر ایــن 
صــورت، اقتصــاد مــا تهدیــد می شــود؛ در ایــن حــوزه، پیش گیــری بســیار قابل توجــه 

اســت کــه امیــدوارم ایــن حــوزه بــا جدیــت دنبــال شــود.
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــرکت  ــوان ش ــه عن ــال 1377 ب ــزات در س ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ش
ســهامی عــام در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد و هــم اکنــون ســهام ایــن شــرکت 
تحــت نمــاد »ومعــادن«  مــورد معاملــه قــرار مــی گیــرد. چشــم انــداز ایــن شــرکت، کســب 
باالتریــن متوســط نــرخ رشــد ســاالنه ارزش دارایــی هــا و ســود خالــص در میــان شــرکتهای 
ســرمایه گــذاری کشــور در افــق 1410 اســت. عزیــزاهلل عصــاری مدیرعامــل ایــن شــرکت 
ــت شــرکت  ــرژی اتمــی ، مدیری ــت ســازمان ان ــوالد ، معاون ــع ف ــت ارشــد صنای کــه مدیری
ــت امــور هلدینــگ شســتا )ســرمایه گــذاري تأمیــن اجتماعــي(   شــاهد و همچنیــن معاون
ــاد  ــي اقتص ــت های کل ــق سیاس ــتای تحق ــت در راس ــد اس ــود دارد، معتق ــه خ را در کارنام
ــوژي،  آمــوزش نیــروي انســاني واســتفاده از تجــارب  ــاء تکنول ــه منظــور ارتق مقاومتــي و ب
ــت  ــرمایه گذاري  مشــترک، تقوی ــرا  و گســترش س ــو و تحــول گ ــای ن ــت ه ــده مدیری ارزن
ــات  ــا کشــورهاي توســعه یافتــه از ضروری مناســبات و همــکار ی هــای فنــی و اقتصــادی ب

ــا وی انجــام داده ایــم کــه در ادامــه مــی خوانیــد: اســت. در همیــن رابطــه گفتگویــی ب

 اهــداف اصلــی و سیاســت های تعریــف شــده شــرکت ســرمایه گــذاری 
توســعه معــادن و فلــزات چیســت؟

ــعه  ــت، توس ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــرکت همانط ــن ش ــی ای ــداف اصل ــی از اه یک
ســرمایه گذاری در زمینــه معــادن و فلــزات اســت. اگرچــه کلیــات اساســنامه شــرکت 
ــزات و  ــادن و فل ــدا روي موضــوع مع ــا از ابت ــا را داده اســت ام اجــازه ســایر فعالیــت ه
به ویــژه ســنگ آهن متمرکــز شــده اســت کــه پــس از مطالعــه اولیــه بــه ایــن نتیجــه 
ــزوده  ــم کــه ارزش اف ــد ســراغ کانیهــای دیگــری بروی ــراز آهــن، بای رســیدیم کــه غی
بیشــتری دارد و حــوزه فعالیــت را تنــوع بخشــیم. بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم روي پلــی 
متالهــا و فلــزات غیرآهنــی هــم کارکنیــم. بــه همیــن منظــور بــرای طــا، ســرب، روی 
ــدک و  ــزات در کشــور ان ــن فل ــزان برخــی ازای ــم چــون می ــذاری کردی و مــس  هدفگ

ــوژی روز دارد. ــه تکنول ــاز ب ــان نی اســتخراج اقتصــادی آن
در بخــش فلــزات فعــًا در زنجیــره آهــن یعنــی صنعــت فــوالد فعــال هســتیم کــه اگــر 
در ســنگ هــای غیرآهنــی موفــق شــویم قطعــاً در زنجیــره هــای فــرآوری آن ســنگ 
ــده  ــا در مزای ــن شــد ت ــم برای ــن رابطــه تصمی ــم شــد. در همی ــال خواهی ــز فع ــا نی ه
هایــی کــه معمــوال شــرکتهای تهیــه مــواد و تولیــد، وزارت صنعــت و ایمیــدرو برگــزار 
ــم  ــای مه ــي از زیرمجموعه ه ــق یک ــدیم از طری ــق ش ــم و موف ــرکت کنی ــد ش می کنن
شــرکت یعنــي شــرکت توســعه معدنــي و صنعتــي صبانــور، یــک پهنــه اکتشــافي در 
منطقــه راور کرمــان بــه وســعت بیــش از 1250 کیلومترمربــع را در اختیــار بگیریــم. امــا 

نکتــه مهــم در مــورد پهنــه راور،   وجــود ذخایــر روي در ایــن منطقــه اســت و بــا توجــه 
بــه رونــد رو بــه اتمــام ذخایــر معــادن روي در جهــان،  ایــن فلــز از ارزش بســیار باالیــی 
برخــوردار اســت کــه بنــا داریــم روي آن کارکنیــم و ایــن موضــوع بــا سیاســت جدیــد 
هلدینــگ کــه گســترش تنــوع محصــوالت و پرتفــوي مجموعــه اســت کامــًا مطابقــت 
دارد. در همیــن زمینــه تصمیــم داریــم از ســرمایه خارجــی یــا حداقــل از تکنولــوژی و 

دانششــان اســتفاده کنیــم.

 آیا سطح تکنولوژی ایران جوابگوی این اکتشاف نیست؟
ــا  ــا ب ــت. ام ــده اس ــه روز نش ــا ب ــوژی م ــرا تکنول ــود زی ــد ب ــر خواه ــا زمان ب ــرا ، ام چ
تکنولــوژی جدیــد مــی توانیــم در یــک پروســه زمانــی کوتــاه آن را انجــام دهیــم بــه 
نظــر مــن هرچــه تکنولــوژی بــه روزتــر باشــد ســرمایه گذاری در اکتشــاف و اســتخراج 

ــه نتیجــه خواهــد رســید. ــر ب زودت

 حجم سرمایه گذاری چقدر خواهد بود؟
ــن  ــوم نیســت از ای ــوز معل ــم مشــخصی داد چــون هن ــوان رق درحــال حاضــر نمــی ت
پهنــه چــه چیــز حاصــل مــی شــود امــا حــدود پنــج میلیــارد تومــان بــرای مقدمــات 
ــرفت،  ــد پیش ــاس رون ــه براس ــت ک ــور اس ــه متص ــن پهن ــافی مان درای ــت اکتش فعالی

ــر خواهدشــد.  حــدود ســرمایه گــذاری هــا روشــن ت

ــی را   ــه پروژه های ــزات چ ــادن و فل ــعه مع ــرمایه گذاري توس ــرکت س  ش
اجــرا کــرده یــا در دســت اجــرا دارد؟

بــا برنامــه ریــزی دقیقــی کــه بعمــل آمــد و تــاش همــکاران عزیــزم پــروژه هــای نیمــه 
تمــام شــرکت تــا آخــر ســال 95 و همچنیــن امســال تکمیــل شــد، کنســتانتره 675 
هــزار تنــی در منطقــه محــروم شــهرک کردســتان یکــی ازایــن پروژه هــا بــود کــه بــه 
بهــره بــرداری رســید، همانطــور کــه اطــاع داریــد هــر کارخانــه ای کــه در ایــن اســتان 
بــه بهره بــرداری برســد قطعــا مــی توانــد بــه اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم در آنجــا 
ــن، کک  ــا ظرفیــت 550 هــزار ت ــه اســدآباد همــدان ب ــد. همچنیــن گندل کمــک نمای
ذغــال ســنگ طبــس بــا ظرفیــت 450 هــزار تــن، نــورد ســرمد ابرکــوه بــا ظرفیــت 450 
هــزار تــن پــروژه هــای نیمــه تمامــی بودنــد کــه اکنــون همــه آنهــا یــا بــه بهره بــرداری 
رســیده و در حــال تولیــد هســتند ویــا آمــاده بهــره بــرداری هســتند. در حــال حاضــر 
ــاده  ــروژه آم ــارد دالر پ ــزات 2.5 میلی ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ش

بستر را برای جذب سرمایه گذاران امن کنید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ســرمایه گذاري در دســت دارد کــه کــه همــه آنهــا شناســنامه پــروژه ای دارنــد و همــه 
اطاعــات ایــن پــروژه هــا در دســترس ســرمایه گــذاران و تامیــن کننــدگان مالــی کــه 

قصــد دارنــد درایــران فعــال گردنــد قــرار میگیــرد.

 چــرا بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا از ســرمایه گــذار داخلــی و خارجــی 
اســتفاده نمــی کنیــد؟

ــا تمــام تــوان آمــاده پذیــرش ســرمایه چــه داخلــی و چــه خارجــی هســتیم و از  مــا ب
ــه  ــه دالیــل مختلــف از جمل ــی جــذب ســرمایه گــذار ب آنهــا اســتقبال مــی کنیــم ول
تحریمهــا و تاشــهایی کــه در خــارج از کشــور متاســفانه علیــه اقتصــاد ایــران وجــود 
ــه ســرمایه گــذاری  دارد ســخت اســت و بهمیــن جهــت خارجــی هــا کمتــر حاضــر ب
ــا در بســتر اقتصــادی احســاس امنیــت نکننــد در  هســتند اصــوالً ســرمایه گــذاران ت
ــن  ــا ای ــردد ت ــاش گ ــد ت ــذا بای ــد، ل ــا مشــارکت نمی کنن ــروژه ه ــذاری پ ــرمایه گ س
ــی  ــا فاینانســهای خوب بســتر برایشــان فراهــم گــردد. البتــه در مجموعــه هلدینــگ م
درحــال  جــذب اســت، اخیــرا 910 میلیــون دالر ســرمایه از اتریــش بــه مرحلــه نهایــی 
رســیده همچنیــن توافقنامــه هایــی  کــه بیــن جمهــوری اســامی و ســایر دولــت هــا 
امضــاء شــده فرصــت خوبــی را بــرای شــرکتها مثــل مــا فراهــم مــی نمایــد تــا ازایــن 
ــد  ــا رون ــت ه ــن فرص ــتفاده از ای ــرای اس ــه ب ــر چ ــم. اگ ــره الزم را ببری ــا به امتیازه
فرآینــده اجرایــی داخــل کشــور هــم بایســتی پویــا و دور از بوروکراســی معمــول شــود.

ــران  ــا ای ــی ب ــای معدن ــکاری ه ــرای هم ــا ب ــترالیایی ه ــرا اس  ظاه
ــد؟ ــته ان ــی داش ــتقبال خوب اس

ــد و  ــرکت کن ــا ش ــی م ــای معدن ــه در فعالیته ــت ک ــب اس ــیار راغ ــترالیا بس ــه اس بل
ــا نماینــدگان ایــن کشــور به عنــوان یــک کشــور توســعه یافتــه در  رایزني هایــي نیــز ب
زمینــه معــدن و صنایــع معدنــي انجــام شــد. قــرار اســت گــروه مــا یــک معــدن ســنگ 
ــن رابطــه کنسرســیومی مرکــب از  ــد. در همی ــداری کن آهــن در غــرب اســترالیا خری
ــا در  ــد ت ــه قصــد دارن ــوالد مبارک ــو و  ف ــر،  چادرمل شــرکت های بزرگــی چــون گل گه

ــد . معــادن غــرب اســترالیا ســرمایه گــذاری و فعــال گردن

ــی  ــای داخل ــرای پروژه ه ــران ب ــن ای ــنگ آه ــادن س ــر مع ــا ذخای  آی
ــداری  ــن خری ــنگ آه ــدن س ــترالیا مع ــد در اس ــرا بای ــت و چ ــی نیس کاف

ــم؟ کنی
ــق  ــراي تحق ــاز ب ــود ســنگ آهــن موردنی ــران کمب ــدن در جهــت جب ــن مع ــد ای خری
ســند چشــم انداز 1404 و تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد اســت. کــه بــرای تحقــق ایــن 
ســند چیــزی بیــن 30 تــا 35 میلیــون تــن ســنگ آهــن کمبــود داریــم و بــا خریــد ایــن 
معــدن ، کمبــود احتمالــی مــواد اولیــه را جبــران خواهیــم کــرد. از طرفــی چــرا همیشــه 

بایــد کشــور مــا صادرکننــده مــواد خــام باشــد.
ضمــن اینکــه قــرار اســت در حاشــیه خلیــج فــارس از طریــق ایجــاد مجتمــع فــوالد 
بــزرگ در منطقــه محــروم چابهــار، بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده و محصــول نهایــی 
ــی  ــن داخل ــای ســنگ آه ــن کمبوده ــد و همچنی ــتفاده کنن ــن اس ــن ســنگ آه از ای
جبــران شــود. ایــن مســاله بســیار مهــم اســت کــه از مــواد اولیــه یــک کشــور دیگــر 

ــزوده اســتفاده  کنیــم. ــرای ایجــاد ارزش اف ب

 مذاکره با استرالیایی ها چه زمانی به سرانجام خواهد رسید؟
ــه ای از شــرکتهای  ــت بلندپای ــال جاري هیئ ــه س ــاه فوری در م
ــران ســفر خواهنــد کــرد و  ــه ای ــی اســترالیا ب صنعتــی و معدن
ــه  ــي در زمین طــي جلســات و بازدیدهــاي تخصصــي، مذاکرات
ــی،  ــات فن ــول موضوع ــه ح ــرکتهای مجموع ــا ش ــکاري ب هم

ــت. ــد پذیرف ــذاری و تجــاری انجــام خواه ســرمایه گ

محورهاي اصلي همکاري هلدینگ سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با شرکت های استرالیایي چه 

خواهد بود؟ 
اولویت هــای اصلــي مــا ســرمایه گذاری مشــترک، تبــادل 
ــی و  ــای فن ــاء ظرفیته ــوزش و ارتق ــدف آم ــا ه ــناس ب کارش

ــه   ــکاري در زمین ــعه،  هم ــق و توس ــش تحقی ــارکت در بخ ــی، مش ــی کارشناس تجرب
ــوالد  ــع ف ــی و صنای ــای معدن ــرفته بخش ه ــین آالت پیش ــی ماش ــن مال ــد و تامی تولی
و نیــز اســتفاده از آخریــن دســتاوردهاي فنــی و علمــی طــرف اســترالیایی در فرآینــد 
ــگ  ــا هلدین ــترالیا ب ــکاری اس ــه هم ــد نام ــب اســت بدانی ــود. جال ــد ب اکتشــاف خواه
ســرمایه گذاری توســعه معــادن از ســوی ســفیر ایــن کشــور و همچنیــن آقــای 
ــت اســترالیا امضــا شــده  »ســیبر«  مســئول تجــارت و ســرمایه گذاری منطقــه ای دول
اســت و شــاید  ایــن بــرای اولیــن بــار باشــد کــه ســفیر یــک کشــور بــا روشــي فراتــر از 

ــد.   ــکاری می کن ــام هم ــماً اع ــگ رس ــک هلدین ــا ی ــک ب ــریفات دیپلماتی تش

ــراي صــادرات ســنگ آهــن و   ســاخت بزرگتریــن اســکله تخصصــي ب
فــوالد بــه کجــا رســید؟

باتوجــه بــه کمبــود و مشــکات شــدید زیرســاخت هــای حمــل و نقــل و همچنیــن بــر 
اســاس تنــوع ســازی پرتفــوی شــرکت تصمیــم برایــن شــد کــه یــک شــرکت حمــل 
ــه  ونقــل ترکیبــی ایجــاد گــردد، ایــن شــرکت  متشــکل ازســهامداران بزرگــی ازجمل
شــرکتهای گل گهر،چادرملو،گهرزمین،ســرمایه گــذاری امیــد و کشــتیرانی جمهــوری 
اســامی اســت. خوشــبختانه یکمــاه پیــش ایــن تفاهــم نامــه امضــا و قــرار شــد زمینــی 
ــه مراحــل آن  ــد هم ــذار کنن ــا واگ ــی م ــه شــرکت ترکیب ــی ب ــه شــهید رجای از منطق
ــن  ــتیم همچنی ــن هس ــذاری زمی ــر واگ ــط منتظ ــر فق ــال حاض ــده و در ح ــام ش انج
شــرکتهای خارجــی زیــادی از جملــه ایتالیــا و چیــن بــرای حضــور در ایــن پــروژه ابــراز 
تمایــل کــرده انــد. در ایــن اســکله بــراي نخســتین بــار امــکان بارگیــري کشــتي هایي 

ــد شــد. ــر خواه ــن امکان پذی ــت 150 هزارت ــل ظرفی ــا حداق ب

ــزات  ــادن و فل ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ــداز ش ــم ان  چش
ــت؟ چیس

ــن  ــه اســت و همچنی ــگاه شایســته در کشــور و منطق ــه جای ــا دسترســی ب ــداز م چشــم ان
ماموریــت، علــی القاعــده برایــن اســاس شــکل خواهــد گرفــت ضمــن اینکــه تــاش مــی 
ــد 55  ــرای تولی ــق 1404 ب ــداف اف ــه اه ــیدن ب ــت رس ــود را در جه ــف خ ــا وظای ــم ت کنی
میلیــون تــن نیــز انجــام دهیــم تــا گــروه مــا در بخــش معــادن و فلــزات بــه ایــن چشــم انــداز 
20 ســاله دسترســی پیــدا کنــد بــه همیــن دلیــل ســعی کــرده ایــم چشــم انــداز مجموعــه 
ــد و  ــر تولی ــم از نظ ــی کنی ــاش م ــن ت ــم. همچنی ــق دهی ــند تطبی ــن س ــا ای ــود را ب خ
اســتخراج ســنگ آهــن بــه نقطــه هدفگذاری مــان دســت یافتــه و شــرکت ســرمایه گذاری 

ــم. ــل کنی ــی تبدی ــک شــرکت مطــرح بین الملل ــه ی ــزات را ب ــادن و فل توســعه مع

 حرف آخر؟
ــل  ــي در داخ ــاد هم افزای ــز ایج ــاره ای ج ــچ چ ــه هی ــم ک ــرار داری ــرایطی ق ــا در ش م
خــود نداریــم. ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل فشــارهای موجــود، بایــد در داخــل، 
نــگاه جامع تــری داشــته باشــیم، چــرا کــه هرکــدام بــه صــورت پراکنــده دارای قدرتــی 
هســتیم و بــرای خــود حرکــت می کنیــم. اگــر بتوانیــم باهــم باشــیم و کنسرســیومهایی 
ایجــاد کنیــم کــه یــک هــدف مشــترک داشــته باشــند مــی توانیــم در ایــن شــرایط 
ــم  ــا ه ــع ب ــم. در واق ــت کنی ــر حرک ــرده و بهت ــتفاده ک ــم اس ــای ه ــخت از قابلتیه س
افزایــی هــا و ایجــاد ســینرژی در ایــن شــرایط فعلــی می توانیــم پتانســیل هایــی کــه 
در حــال حاضــر رهــا هســتند بــکار بگیریــم  تــا قــدرت و همچنیــن تولیدمــان افزایــش 

یابــد و در مقابــل فشــارهای بیرونــی مقاومــت پیشــرو داشــته باشــیم.
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ــال  ــت در س ــه دول ــاط گرایان ــای انضب ــه سیاســت ه ــا توجــه ب ــزی ب ــک مرک بان
هــای اخیــر، خوشــبختانه بــه دســتاوردهای ســترگی دســت یافتــه اســت. در ایــن 
مجــال انــدک و بــه مناســبت گــزارش عملکــرد صــد روزه دولــت، اهــم اقــدام هــا و 
دســتاوردهای بانــک مرکــزی بــه پیشــگاه ملــت شــریف ایــران تقدیــم مــی شــود.

ــی  ــه موفقیــت کامــل در زمینــه هــای پول ــد عــرض کنــم حصــول ب در ابتــدا بای
ــود  ــد ب ــت خواه ــه ای دول ــی و بودج ــاط مال ــای انضب ــتلزم ارتق ــی مس و بانک
ــم و  ــت دوازده ــه دول ــاط گرایان ــرد انضب ــه رویک ــه ب ــا توج ــبختانه ب ــه خوش ک
ــی  ــت یافتن ــر دس ــن ام ــده، ای ــوالت آین ــد تح ــود از رون ــای موج پیش بینی ه

ــت.  اس
همانگونــه کــه ملــت شــریف ایــران اســتحضار دارنــد فعالیــت موسســات اعتبــاری 
ــی  ــام بانک ــر در نظ ــه اخی ــکل دو ده ــن مش ــته تری ــوان برجس ــه عن ــاز ب غیرمج
ــه موسســات ســبب شــد بانک هــا  شــناخته شــده اســت، حضــور مخــرب اینگون
ــی  ــود بانک ــرخ س ــِر ن ــر س ــی ب ــر اصول ــت غی ــه رقاب ــت، ب ــه فعالی ــور ادام به منظ
ــه  ــار بی روی ــت و انتش ــی دول ــای بده ــا ورود ابزاره ــوع ب ــن موض ــد. ای بپردازن
آنهــا، ابعــاد تــازه ای بــه خــود گرفــت. برآینــد ایــن اثــرات موجــب شــد دردرجــه 
اول وضعیــت ســودآوری شــبکه بانکــی و پــس ازآن وضعیــت شــاخص هایی 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــرمایه، تحت تاثی ــت س ــت وکمی نظیرکیفی
بــه همیــن دالیــل بانــک مرکــزی برخــورد قاطعانــه ومبــارزه بــا رشــد و گســترش 
ــای  ــروزدر اثن ــرارداد و ام ــی خــود ق ــداف اصل موسســات غیرمجــاز را یکــی از اه
صدمیــن روز فعالیــت دولــت دوازدهــم بــه جــرأت مــی تــوان گفــت هیــچ موسســه 

غیرمجــاز فعالــی در کشــور  وجــود نــدارد.
اقــدام شایســته دیگــر بانــک مرکــزی ابــاغ بخشــنامه هشــت بندی کاهــش نــرخ 

ســود  بــه شــبکه بانکــی بــود کــه بــا هــدف انتظام بخشــی بــه بــازار پــول،  کاهــش 
هزینــه تجهیــز بانــک هــا و بــه تبــع آن کاهــش هزینه هــای تامیــن مالــی اقتصــاد 
ــرایط  ــا درک ش ــاری ب ــات اعتب ــا و موسس ــک ه ــبختانه بان ــد و خوش ــام ش انج
کنونــی و التــزام بــه ایــن بخشــنامه، جلــوه ای از همدلــی را در اجــرای مصوبــات 
بانــک مرکــزی نشــان دادنــد و اکنــون بــا اطمینــان کامــل بــه اطــاع مــی رســانم  
بازرســی هــای انجــام شــده در  بیــش از 4500 شــعبه در سراســر کشــور حاکــی از 

عــدم تخلــف قابــل توجــه در ایــن زمینــه اســت.
ــا افتخــار اعــام کــرد  ــوان ب ــورم امــروز می ت در حــوزه اقتصــادی و کنتــرل ت
ــن،  ــورم  پایی ــدگاری ت ــر مان ــت از  نظ ــن دول ــی ای ــتاوردهای تورم ــه دس ک
ــرای بانــک مرکــزی  غیرقابــل انــکار اســت. ایــن موضــوع دســتاوردی مهــم ب
ــش آن را  ــوان نق ــت و نمی ت ــون اس ــامی تاکن ــاب اس ــخ انق ــول تاری در ط
ــه رشــد  ــازار ارز و کمــک ب ــات ب ــه ثب ــه دیگــر اهــداف از جمل در دســتیابی ب

ــت.  ــده گرف ــادی نادی اقتص
در نتیجــه اقــدام هــای بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم در ســطوح تک رقمــی پایــدار 
مانــد کــه مصــداق آن در دســتیابی بــه نــرخ تــورم متوســط 9.9 درصــد و نقطــه 

ــه 9.6 درصــد در آبان مــاه ســال جــاری اســت. ــه نقطــه ب ب
در حــوزه ارزی نیــز بایــد تاکیــد شــود سیاســت ارزی بانک مرکــزی ایجــاد ثبات در 
بــازار ارز اســت. آرامــش در ایــن بــازار از یــک  طــرف کارایــی نظــام قیمت گــذاری 
را بــرای صادرکننــدگان و واردکننــدگان بهبــود بخشــیده و از طــرف دیگــر اعتبــار 
ــی  ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــدف ج ــا  ه ــران را ب ــاد ای ــی اقتص بین الملل

ــد. ــاء می بخش ارتق
ــزی  ــک مرک ــاری بان ــوزه اعتب ــی در ح ــای اصول ــزی ه ــه ری ــاش و برنام ــا ت ب
ــاز  ــه آغ ــوان ب ــی ت ــه م ــده اســت ک ــه دســت آم ــی ب ــل توجه دســتاوردهای قاب
ــتورالعمل  ــرای دس ــتای اج ــهیات درراس ــال تس ــارد ری ــای 300 هزارمیلی اعط

ــرد.  ــاره ک ــط اش ــک ومتوس ــای کوچ ــی بنگاه ه ــن مال تأمی
ــنه ازدواج  ــهیات قرض الحس ــای تس ــی اعط ــرح ضربت ــرای ط ــه اج ــن آنک ضم
ــا همــکاری 11 بانــک و اعطــای بیــش از 78.8 هــزار میلیــارد ریــال تســهیات  ب
ــال  ــه اول س ــش ماه ــر در ش ــزار نف ــش از 753 ه ــه بی ــنه ازدواج ب قرض الحس
1396 از دیگــر دســتاوردهای بانــک مرکــزی بــا همــکاری شــبکه بانکــی در بخــش 

ــوده اســت. ــارات ب اعتب
آنچــه بیــان شــد تنهــا اهــم مجموعــه فعالیــت هــای انجــام شــده بانــک مرکــزی 
ــن  ــای بی ــه ه ــری درزمین ــتاوردهای دیگ ــلماً دس ــت ومس ــوزه هاس ــی ح دربرخ
ــق  ــی منطب ــاختارهای بانک ــاح س ــار اص ــی درکن ــط بانک ــترش رواب ــی وگس الملل
ــل  ــدک قاب ــال ان ــن مج ــه درای ــت ک ــده اس ــل ش ــی حاص ــتانداردهای جهان ــا اس ب
ــرای بهبــود روش هــا و کســب  ــد تاکیــد شــودتاش  ب ــا آنچــه بای ــان نیســت، ام بی
دســتاوردهای حــوزه پولــی و بانکــی اســت کــه همچنــان در دســتور کار ایــن بانــک 
قــرار دارد و امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی هــا و اتخــاذ تصمیــم هــای صحیــح همچــون 
عملکــرد چندســال اخیــر شــاهد رونــق بیــش از پیــش فعالیــت اقتصــادی و بهبــود 

ــیم. فضــای کســب و کار باش

وزه سیستم بانکی ۱۰۰ ر
 از زبان رئیس کل بانک مرکزی
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عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست

الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- ماهنامه »تصمیم«
3- ماهنامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 

نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1
تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(

www.asre-eghtesad.com
www.asre-eghtesad.com
https://telegram.me/asreeghtesad
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شــرکت بیمــه آرمــان در 9 ماهــۀ ســال جــاری منتهــی بــه آذر 
1396، 140 هــزار و 795 فقــره  بیمــه نامــه صــادر کــرده اســت.
ــان  ــا بیانی ــان، علیرض ــه آرم ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: حــق 
بیمــه تولیــدی ایــن شــرکت در نــه ماهــۀ منتهــی بــه آذر 1396 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــود ک ــان ب ــارد توم ــش از 248 میلی بی

مشــابه ســال قبــل 66.87 درصــد رشــد داشــته اســت.
بیانیــان گفــت: بیمــۀ آرمــان همچنیــن طــی ایــن مــدت بیــش 
ــت  ــدگان پرداخ ــه زیاندی ــارت ب ــان خس ــارد توم از 134 میلی
کــرده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 47.10 درصــد 

رشــد داشــته اســت.
مدیرعامــل بیمــه آرمــان پیــش بینــی کــرد کــه میــزان حــق 
ــه 350  ــا پایــان ســال جــاری ب بیمــه تولیــدی ایــن شــرکت ت

ــد. ــان افزایــش یاب ــارد توم میلی
ــان را  ــۀ آرم ــرکت بیم ــارت ش ــبت خس ــن نس ــان آخری بیانی
ــوق را  ــارات مع ــزود: خس ــرد و اف ــر ک ــد ذک ــدود 67 درص ح
معمــوالً در حســاب ها نمی آوردنــد کــه بیمــه مرکــزی در 
فرمــت جدیــد، ایــن امــر را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده اســت 
ــر  ــی ت ــام واقع ــن ارق ــاله، ای ــه س ــا س ــه دو ت ــک برنام و در ی

ــد. ــد ش خواه
وی ترکیــب پورتفــوی بیمــه آرمــان را بســیار مناســب دانســت 
ــه  ــچ کارخان ــا هی ــاری ب ــال ج ــرکت در س ــن ش ــت: ای و گف
ــه در  ــن ک ــن ای ــرده ضم ــد نک ــراردادی منعق ــازی ق خودروس
ــر و  ــوولیت و عم ــی، مس ــوزی، مهندس ــش س ــته های آت رش

ــت. ــوده  اس ــه ب ــد مواج ــا رش ــذاری ب ــرمایه گ س
ــال  ــان در س ــه آرم ــی بیم ــود عملیات ــان، س ــه بیانی ــه گفت ب
ــیم  ــد آن تقس ــه 50 درص ــود ک ــان ب ــارد توم ــته 10 میلی گذش
شــده اســت و پیــش بینــی می شــود کــه همیــن رقــم هــم در 

ــود. ــق ش ــاری محق ــال ج س
او همچنیــن خریــد ملــک بــرای شــعب را از مهم تریــن 
ــون 40  ــم اکن ــزود: ه ــت و اف ــان دانس ــه آرم ــای بیم برنامه ه

ــک  ــبختانه مل ــه خوش ــت ک ــتیجاری اس ــرکت اس ــعبه ش ش
ــعبه  ــاختمان های دو ش ــده و س ــداری ش ــیراز خری ــعبه ش ش
ــای  ــه ریزی ه ــا برنام ــت و ب ــد اس ــت خری ــز در دس ــر نی دیگ
صــورت گرفتــه، تعــداد شــعب ملکــی شــرکت تــا پایــان ســال 

ــید. ــد رس ــعبه خواه ــج ش ــه پن ب
ــرای  ــا ب ــا ناج ــرارداد ب ــاد ق ــان انعق ــه آرم ــل بیم ــر عام مدی
ــوم  ــگاه عل ــواز و دانش ــهرداری اه ــه، ش ــث و بدن ــای ثال بیمه ه
پزشــکی ایــران را از جملــه قراردادهــای جدیــد بیمــه آرمــان 
ــده  ــه مان ــه نام ــه بیم ــکن ک ــک مس ــت: بان ــرد و گف ــر ک ذک
بدهــکار یــا عمــر زمانــی بــا مــا دارد از محــل ایــن بیمــه نامــه 
ــرکت وارد  ــه ش ــان ب ــارد توم ــر 62 میلی ــغ ب ــه ای بال ــق بیم ح

ــد. ــد ش خواه
ــاب  ــه حس ــغ ب ــن مبل ــان از ای ــارد توم ــه وی، 21 میلی ــه گفت ب
ــد  ــه درآم ــم ب ــان ه ــارد توم ــاری و 41 میلی ــال ج ــد س درآم
ــال از  ــا 14 س ــده و 13 ت ــور ش ــی منظ ــنوات آت ــاب س حس

ــت. ــده اس ــی مان ــرارداد باق ق
مدیرعامــل بیمــه آرمــان همچنیــن بــا اشــاره بــه حادثــه تلــخ 
وقــوع زلزلــه در غــرب کشــور، از پرداخــت 256 میلیــارد ریــال 
ــه بانــک مســکن خبــر داد  ــه کرمانشــاه ب خســارت بابــت زلزل
ــت  ــی باب ــارت پرداخت ــدات و خس ــا از تعه ــرآورد م ــت: ب و گف
واحدهــای تخریــب شــده مســکن مهــر در ایــن زلزلــه حــدود 
ــه  ــا ب ــده ه ــل پرون ــا تکمی ــه ب ــت ک ــال اس ــارد ری 300 میلی

بانــک مســکن پرداخــت مــی شــود.
بیانیــان در پایــان، اصــالح ســاختار شــرکت در راســتای اجــرای 
آئیــن نامــه حاکمیــت شــرکتی، افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت 
از 1200 میلیــارد ریــال بــه 2000 میلیــارد ریــال در بــازه زمانــی 
دو ســاله، افزایــش شــفافیت مالــی در ســامانه اطــالع ناشــران 
ــای  ــری فراینده ــروش، بازنگ ــبکه ف ــه ش ــت بنی ــدال،  تقوی ک
ــه  ــانی ب ــات رس ــش خدم ــارت و افزای ــت خس ــدور و پرداخ ص
بیمــه گــذاران و زیاندیــدگان را از جملــه ی برنامــه هــای کمــی 

و کیفــی بیمــه آرمــان در ســال آتــی برشــمرد. 

رشد 47.10 درصدی خسارت پرداختی
 بیمه آرمان در نه ماهه سال جاری
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وزارت دفاع
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ــه در 100 روز گذشــته را  ــن وزارتخان ــب گزارشــی عملکــرد ای ــاع در قال وزارت دف
تشــریح کــرد.

حوزه صنعت دفاعی با تاکید بر تقویت بنیه دفاعی:
 1( رونمایی از سامانه پیشرفته راداری »آفاق«

در راســتای تقویــت بینــه دفاعــی برنامه هــای ویــژه ای در وزارت دفــاع در دســتور 
کار قــرار گرفــت کــه در نخســتین گام بــا حضــور وزیــر دفــاع از ســامانه پیشــرفته 

راداری »آفــاق« رونمایــی شــد.
ســامانه  پیشــرفته راداری »آفــاق« قابلیــت رصــد شــناورها تــا بــرد 200 کیلومتــر 
ــری  ــت تحرک پذی ــد. قابلی ــکار کن ــز ش ــی را نی ــداف هو ای ــد اه را دارد و می توان
مناســب و برخــورداری از توانمندی  هــای ضدجنــگ الکترونیــک  از دیگــر 
ویژگی هــای ایــن ســامانه راداری پیشــرفته بــوده و می توانــد همزمــان 100 
ــت  ــد در مراقب ــد و می توان ــرار ده ــری ق ــش  و ردگی ــورد پای هــدف شــناوری ر ا م
ــد. ــته باش ــش برجســته ای داش ــرد و نق ــی کارب ــروی انتظام ــاحلی نی و گشــت س

2(تحویل دهی 12 فروند شناور تندرو گلف 25 فوت
ایــن شــناورها بــه دســت توانــای متخصصــان افتخارآفریــن وزارت دفــاع درصنایــع 
دریایــی وزارت دفــاع تولیــد شــده  و بــا توجــه بــه پیشــرفت های فناورانــه صنعــت 
بومــی در حــوزه دریایــی، ایــن شــناورهای تنــدرو، قابلیــت انجــام ماموریت هــای 

متنــوع در عرصــه دریایــی را دارا هســتند.
3( رونمایی از نسل جدید باتری های استارتر

ــرژی  ــع ان ــعه مناب ــازمان توس ــت س ــه هم ــتارتر ب ــای اس ــد باتری ه ــل جدی نس
رونمایــی شــد   کــه مــورد مصــرف خودروهــای ســنگین اســت و ایــن اولیــن نســل 
اســت کــه نیــاز بــه نگهــداری و مراقبــت نــدارد و در ســه ظرفیــت ذخیــره ســازی 

ــرد دارد. ــاعت کارب ــر س 150، 170 و 200 آمپ
4( آماده شدن تانک کرار برای تحویل به نیروهای مسلح 

تانــک کــرار  کــه در صنایــع زرهــی بنــی هاشــم دورود وابســته بــه ســازمان صنایــع 
دفــاع وزارت دفــاع ســاخته شــده آمــاده تحویــل بــه یگان هــای نیروهــای مســلح 

شــده اســت.

گام بلند وزارت دفاع در دیپلماسی دفاعی:
ــط  ــترش رواب ــداف و گس ــبرد اه ــرای پیش ــم ب ــت دوازده ــی در دول ــر حاتم امی
دفاعــی بــا ســایر کشــورها، برنامه هــای ویــژه ای را در دســتور کار قــرار داده اســت 

ــه : ــه از آن جمل ک
1( برگزاری  کمیسیون مشترک ایرانـ  آذربایجان در نخستین گام

نخســتین  نشســت کمیســیون مشــترک همکاری هــای دفاعــی جمهــوری 
اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــا هــدف ایجــاد و تحکیــم همکاری هــای 
ــاء هــر چــه بیشــتر مناســبات دفاعــی و نظامــی بیــن جمهــوری  مشــترک و ارتق

ــد. ــزار ش ــان برگ ــوری آذربایج ــران و جمه اســامی ای
هیئتــی عالیرتبــه از نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران عــاوه بــر حضــور 
ــاع  ــر دف ــر حســن اف وزی ــپهبد ذاک ــا س در نشســت های کمیســیون مشــترک، ب
جمهــوری آذربایجــان دیــدار و برگــزاری نخســتین کمیســیون مشــترک و تهیــه 
ــه  ــر چ ــت ه ــبب تقوی ــی را س ــی و دفاع ــش نظام ــا در بخ ــه راه همکاری ه نقش
بیشــتر مناســبات دو کشــور همســایه و دوســت دانســتند. تحکیــم روابــط دوســتی 
و بــرادری میــان دو ملــت جمهــوری اســامی ایــران و کشــور آذربایجــان، احتــرام 

بــه تمامیــت ارضــی، تقویــت حســن همجــواری کشــورهای منطقــه و بهره گیــری 
جمهــوری اســامی ایــران از همــه ظرفیت هــا بــرای حفــظ امنیــت و ثبــات منطقــه 
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده از ســوی نماینــدگان نیروهــای مســلح جمهــوری 

اســامی ایــران  بــا وزیــر دفــاع جمهــوری آذربایجــان بــود.
2(مذاکره وزرای دفاع ایران و روسیه

ــبد  ــران و ارتش ــامی ای ــوری اس ــاع جمه ــر دف ــی وزی ــر حاتم ــرتیپ امی ــر س امی
ســرگئی شــایگو وزیــر دفــاع جمهــوری فدراســیون روســیه در گفت وگــوی 
ــوالت  ــور، تح ــی دو کش ــای دفاع ــط و همکاری ه ــت رواب ــن وضعی ــی، آخری تلفن
ــد. ــا تروریســم را مــورد تبــادل نظــر قــرار دادن منطقــه ای، بین المللــی و مبــارزه ب
ــا بیــان اینکــه توســعه همکاری هــای  امیــر حاتمــی در ایــن گفت وگــوی تلفنــی ب
دفاعــی فــی مــا بیــن جایــگاه ویــژه ای در دیپلماســی دفاعــی جمهــوری اســامی 
ــم  ــی دو کشــور جهــت تحکی ــوان دفاع ــدرت و ت ــردن ق ــاال ب ــت: ب ــران دارد گف ای
ــای  ــی از اولویت ه ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــط پیرامون ــش در محی ــت و آرام امنی
مهــم همکاری هــای تهــرانـ  مســکو بــه شــمار مــی رود. در پایــان ایــن گفت وگــو 
ــونت،  ــه خش ــارزه علی ــا در مب ــتمرار هماهنگی ه ــر اس ــور ب ــاع دو کش وزرای دف

ــد. ــد کردن ــان تأکی ــه و جه ــری در منطق ــم  و افراطی گ تروریس
3( دیدار با فرمانده نیروی هوایی ارتش عمان 

فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش عمــان بــا حضــور در محــل وزارت دفــاع کشــورمان 
بــا امیــر ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع جمهــوری اســامی ایــران دیــدار و پیرامــون 
مســائل مــورد عاقــه گفت وگــو کــرد کــه در ایــن دیــدار، دو طــرف بــا توجــه بــه 
ســوابق تاریخــی، دوســتی و مشــترکات فرهنگــی از ســطح روابــط فــی مــا بیــن در 
ــراز رضایــت و آن را در راســتای تأمیــن منافــع دو کشــور و  حوزه هــای مختلــف اب

امنیــت منطقــه قلمــداد کردنــد.
4( دیدار سفیر ترکیه در ایران با وزیر دفاع

هــاکان تکیــن ســفیر ترکیــه در تهــران در محــل وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح بــا وزیــر دفــاع جمهــوری اســامی ایــران پیرامــون همکاری هــای دوجانبــه 

و مســائل منطقــه ای دیــدار و گفت وگــو کــرد.
5( مذاکره  وزرای دفاع ایران و سوریه

وزیــر دفــاع جمهــوری اســامی ایــران و وزیــر دفــاع جمهــوری ســوریه در 
ــی  ــه ای و بین الملل ــوالت منطق ــن تح ــی آخری ــن بررس ــی ضم ــوی تلفن گفت وگ
ــت ها  ــودی تروریس ــرای ناب ــتر ب ــاش بیش ــکاری و ت ــر هم ــوریه، ب ــوالت س و تح

ــد. ــد کردن تاکی
ــوالت  ــن تح ــی آخری ــراق و بررس ــران و ع ــاع ای ــره وزرای دف 6( مذاک

ــه ای منطق
ــاع  ــر دف ــا وزی ــی ب ــران در گفــت و گــوی تلفن ــاع جمهــوری اســامی ای ــر دف وزی
ــر  ــی و ب ــی را بررس ــن الملل ــه ای و بی ــوالت منطق ــن تح ــراق آخری ــوری ع جمه
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــت ه ــل تروریس ــودی کام ــرای ناب ــتر ب ــاش بیش ــکاری و ت هم

7( دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با وزیر دفاع
ارتشــبد حلوصــی آکار رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش ترکیــه بــا حضــور در محــل 
ــوری  ــاع جمه ــر دف ــی وزی ــر حاتم ــرتیپ امی ــر س ــا امی ــاع کشــورمان ب وزارت دف
ــی  ــه ای و بین الملل ــه، منطق ــائل دو جانب ــون مس ــدار و پیرام ــران دی ــامی ای اس

گفت وگــو کــرد.
ــش  ــده ارت ــا فرمان ــی ب ــرتیپ حاتم ــوی امیرس ــدار و گفت وگ 8(دی

ــتان پاکس

وزه وزارت دفاع  گزارش ۱۰۰ ر
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــای  ــعه همکاری ه ــه توس ــاره ب ــا اش ــران ب ــامی ای ــوری اس ــاع جمه ــر دف وزی
ــور  ــی دو کش ــه دفاع ــت بنی ــظ و تقوی ــتای حف ــتان در راس ــه ایران-پاکس دوجانب
ــورهای  ــی کش ــت مل ــی و حاکمی ــی، یکپارچگ ــت ارض ــه تمامی ــرام ب ــت: احت گف
ــر  ــران اســت و ب ــوری اســامی ای ــت سیاســت خارجی جمه ــه از اصــول ثاب منطق
ــرتیپ  ــر س ــم. امی ــان می دانی ــت خودم ــتان را امنی ــت پاکس ــاس امنی ــن اس ای
حاتمــی در دیــدار بــا فرمانــده ارتــش پاکســتان بــا اشــاره بــه تحــوالت منطقــه ای و 
ــرال قمرجاویــد باجــوا در تهــران را تحکیــم بخــش ثبــات،  بین المللــی، حضــور ژن

ــرد. ــوان ک ــه عن ــط دوجانب ــت و توســعه رواب امنی
9( موضع قاطع در برابر بازدید از مراکز نظامی

ــکا تاکیــد کــرد: نیکــی  ــه صحبــت هــای نماینــده آمری ــاع در واکنــش ب ــر دف وزی
ــران نیســت. ــد از مراکزنظامــی ای ــکان بازدی ــای ام ــی درســطح طــرح ادع هیل

وزیردفــاع همچنیــن درواکنــش بــه اقــدام دشــمنان بــرای تجزیــه کردســتان عــراق 
اعــام کــرد: جمهــوری اســامی ایــران بــا هرگونــه تغییــر در مرزهــای جغرافیایــی و 

تجزیــه کشــورهای منطقــه مخالــف اســت.
10( نشســت وزیــر دفــاع بــا اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 

شــورای اســالمی
ــس  ــت خارجی مجل ــی و سیاس ــیون امنیت مل ــای کمیس ــترک اعض ــت مش نشس
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــل س ــران عام ــاع، مدی ــر دف ــا وزی ــامی ب ــورای اس ش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــن وزارتخان ــل ای ــاع در مح ــه وزارت دف ــته ب وابس
در ایــن جلســه بــا بررســی آخریــن دســتاوردهای وزرات دفــاع، بــر افزایــش تــوان 

دفاعــی کشــور باتوجــه بــه تهدیــدات دشــمنان ایــران اســامی تاکیــد شــد.
حمایت هــای همه جانبــه   از ســپاه، ارتــش و نیــروی انتظامــی در حوزه هــای 
پدافنــدی، موشــکی و دریایــی و مرزبانــی و ســایر حوزه هــای حائــز اهمیــت 
ــت. ــوده اس ــته ب ــی در 100 روز گذش ــر حاتم ــه امی ــت و برنام ــن اولوی مهمتری

پشتیبانی و تقویت  همه جانبه نیروهای مسلح:
ــان  ــا فرمانده ــو ب ــدار و گفت وگ ــای مســلح در دی ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
ــی،  ــروی انتظام ــران، نی ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــداران، ارت ــپاه پاس ــد س ارش
ــده هوافضــای ســپاه و  ــوا، فرمان ــده معظــم کل ق سرلشــکر صفــوی دســتیار فرمان
ــر تاش هــای  ــا تاکیــد ب ســایر فرماندهــان و مســئولین ارشــد نیروهــای مســلح ب
ــداد  ــا در امت ــت: م ــای مســلح  گف ــاع در پشــتیبانی از نیروه ــه وزارت دف همه جانب
ــرای  ــود ب ــده خ ــای تعیین کنن ــت و ظرفیت ه ــام هم ــته، تم ــای گذش تاش ه
ــامانه ها  ــه س ــای مســلح در زمین ــی نیروه ــای دفاع ــق و توســعه توانمندی ه تعمی

ــت. ــم گرف ــه کار خواهی ــردی را ب ــدرن و راهب ــزات م و تجهی

بخشی از اقدامات در حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگی:
ــژه  ــه وی ــلح ب ــای مس ــان نیروه ــت کارکن ــه معیش ــژه ب ــه وی 1( توج

بازنشســتگان 
ــته و  ــژه ای داش ــه وی ــلح توج ــای مس ــت نیروه ــوع معیش ــه موض ــاع ب وزارت دف
آنچــه کــه مســلم اســت در فضــای مجلــس و دولــت نســبت بــه معیشــت کارکنــان 
نیروهــای مســلح و مــردم توجــه ویــژه ای وجــود دارد و امیــر حاتمــی نیــز در مــدت 
100 روز گذشــته در نشســت ها و جلســات متعــدد تــاش داشــته قانــون در مــورد 
معیشــت کارکنــان نیروهــای مســلح بــه ویــژه در مــورد بازنشســتگان اجــرا شــود.
ــر  ــا امی ــورای اســامی ب ــس ش ــس مجل ــتا نشســت مشــترک رئی ــن راس در همی
ســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، ســردار سرلشــکر 
ــر نوبخــت  ــای مســلح، محمدباق ــری رئیــس ســتاد کل نیروه پاســدار محمــد باق
ــئوالن  ــایر مس ــه و س ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــور و رئی ــاون رئیس جمه مع
ذی ربــط  بــه منظــور بررســی تعامــات فــی مابیــن نیروهــای مســلح برگــزار شــد.
ــده در  ــری تعیین کنن ــوان عنص ــه عن ــادرات ب ــه ص ــژه ب ــه وی 2( توج

ــاع وزارت دف
هــدف اصلــی وزارت دفــاع تأمیــن نیازهــای داخلــی و قطــع وابســتگی در امــر مهــم 
تســلیحات و تجهیــزات دفاعــی اســت امــا آنجایــی کــه الزم باشــد بــرای افزایــش 

ــول 100 روز  ــد. در ط ــام می ده ــم انج ــادرات ه ــه و ص ــی منطق ــب امنیت ضری
گذشــته نیــز ایــن وزارتخانــه در امــر صــادرات اقدامــات قابــل توجهــی انجــام داده 
اســت بــه طــوری کــه ســازمان صنایــع الکترونیــک ایــران  وابســته بــه وزارت دفــاع 

توانســت در جشــنواره صــادرات کشــور رتبــه برتــر را بــه دســت بیــاورد.
3( توجه به حوزه تامین اجتماعی و خدماتی نیروهای مسلح

افزایــش ســقف خریــد اعتبــاری خانــوار نیروهــای مســلح در بخش هــای ســوپری 
و مــواد غذایــی و تعمیــم آن بــه کلیــه نیروهــای مســلح، افزایــش خریــد اقســاطی 
ــوازم  ــا دوام )ل ــرمایه ای و ب ــای س ــد کااله ــت خری ــلح  جه ــای مس ــوار نیروه خان
ــروش  ــژه ف ــرح وی ــرای ط ــلح، اج ــای مس ــه نیروه ــه کلی ــم آن ب ــی( و تعمی خانگ
ــه صــورت اساســی  ــاح فروشــگاه های بازســازی شــده ب خــودروی اقســاطی، افتت
ــاتا در  ــک س ــات الکترونی ــر خدم ــدازی دفات ــریع در راه ان ــور،  تس ــطح کش در س
کل کشــور بــه منظــور تســریع و تســهیل ارائــه خدمــات صــدور، تعویــض، تمدیــد 
دفترچــه خدمــات درمانــی، صــدور فیــش حقــوق بازنشســتگان و ...، پیگیــری ویــژه 
بــرای حــل مشــکات ســازمان خدمــات درمانــی بــا مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد 
ــت  ــه رضای ــت ک ــوده اس ــه ب ــود توج ــدی م ــور ج ــه ط ــا ب ــری در تعرفه ه ، بازنگ

ــی داشــته اســت. ــواده هــای نیروهــای مســلح را در پ ــان و خان کارکن
4( تحقق اقتصاد مقاومتی در ودجا

امیــر حاتمــی در همایــش مدیــران ارشــد وزارت دفــاع طــی ســخنان مبســوطی بــا 
ــه، از اقتصــاد مقاومتــی  ــن وزارتخان تشــریح سیاســت ها، اهــداف و اولویت هــای ای
به عنــوان محــور و جهت گیــری  اصلــی فعالیت هــا و اقدامــات وزارت دفــاع 
وصنایــع دفاعــی وابســته یــاد کــرد و گفــت:در ایــن زمینــه سیاســت های 10 گانــه 
ــی  ــون اقتصــاد مقاومت ــی ( پیرام ــه العال ــد ظل ــری ) م ــام معظــم رهب ــی مق اعام

مبنــای حرکــت مــا در ایــن مســیر اســت.
در همیــن راســتا کشــتارگاه تمــام اتوماتیــک طیــور مزرعــه نمونــه ســازمان اتــکا  
وزارت دفــاع وپشــتیبانی نیروهــای مســلح افتتــاح شــد. ایــن کشــتارگاه بــا ظرفیــت 
ــه  ــان هزین ــون توم ــارد و 500 میلی ــا 8 میلی کشــتار 4 هــزار قطعــه درســاعت و ب

راه انــدازی شــد.
ــم  ــردم در مراس ــکوه م ــور باش ــرای حض ــاع ب ــوت وزارت دف 5( دع

ــی ــهید حجج ــییع ش تش
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــی، وزارت دف ــن حجج ــهید محس ــهادت ش ــی ش در پ
ــهیدپرور  ــه، آگاه و ش ــه در صحن ــت همیش ــه ای   از مل ــدور اطاعی ــا ص ــلح  ب مس
کشــورمان بــه ویــژه مــردم مومــن و انقابــی تهــران بــزرگ بــرای حضــور باشــکوه 
و حماســی در مراســم تشــییع پیکــر شــهید عزیــز محســن حججــی دعــوت کــرد. 
همچنیــن وزیــر دفــاع در معیــت فرمانــده معظــم کل قــوا و فرماندهــان نیروهــای 
مســلح در مســجد امــام حســین ) ع ( بــر ســر پیکــر شــهید حججــی حضــور یافتنــد 

و یــاد و خاطــره ایــن شــهید بزرگــوار را گرامــی داشــتند.
ــه زدگان  ــه زلزل ــوری ب ــانی ف ــداد رس ــر ام ــاع ب ــر دف ــد وزی 6( تاکی

ــاه ــتان کرمانش اس
در پــی وقــوع زلزلــه 7.3 ریشــتری در کرمانشــاه، وزیــر دفــاع بــه مســئولین ارشــد 
وزارتخانــه دســتور داد باتمــام امکانــات بــرای امدادرســانی بــه زلزلــه زدگان تــاش 
ــه مناطــق  ــاع ب ــاع، 300 کانکــس از طــرف وزارت دف ــر دف ــا دســتور وزی ــد. ب کنن
زلزلــه زده اهــدا شــد و بعــد از وقــوع زلزلــه، قــرارگاه مهندســی و مرکــز مین زدایــی 
ــی،  ــل مکانیک ــودر و بی ــتگاه ل ــداد 10 دس ــراه تع ــه هم ــیرین ب مســتقر در قصرش
11 دســتگاه آمبوالنــس و 40 نیــروی مهندســی و بهیــار بــه ســرپل ذهــاب اعــزام 
شــدند. همچنیــن وزارت دفــاع 15 تریلــی و 6 کامیــون بــه وزن تقریبــی 400 تــن 
ــرای  ــتی ب ــی و بهداش ــوازم مصرف ــر ل ــادر و دیگ ــو، چ ــی، پت ــام خوراک ــامل اق ش

ــه زدگان ارســال کــرده اســت و امــداد رســانی همچنــان ادامــه دارد . زلزل
7( برپایــی موکــب عاشــورائیان در مــرز مهــران جهــت ارائــه خدمــات 

بــه زائــران اربعیــن
ــت  ــتای خدم ــاع در راس ــورائیان وزارت دف ــب عاش ــاع موک ــر دف ــتور وزی ــا دس ب
رســانی بــه زائــران اربعیــن در مــرز مهــران برپــا شــد و عــاوه بــر ارائــه خدمــات 

ــت. ــرده اس ــع ک ــران توزی ــن زائ ــی در بی ــته پذیرای ــی، 150 هزاربس فرهنگ
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ــا  ــان ب ــتان زنج ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــکیل س 8( تش
ــاع ــر دف ــت وزی محوری

امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی در جریــان ســفر یــک روزه خــود بــه اســتان زنجــان 
ــا  ــت و ب ــتان حضــور یاف ــن اس ــی ای ــی اقتصــاد مقاومت ــتاد فرمانده در جلســه س
اشــاره بــه اینکــه در 4 ســاله دولــت دوازدهــم، بایــد اقدامــات موثــری در راســتای 
توســعه اقتصــادی کشــور انجــام داد، گفــت: اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن معناســت 
ــه  ــارهایی از جمل ــل فش ــران را در مقاب ــامی ای ــوری اس ــاد جمه ــد اقتص ــه بای ک
ــن  ــا بدی ــود ت ــازی نم ــاوم س ــمنان، مق ــای دش ــت و خصومت ه ــم، محرومی تحری
ترتیــب، رشــد و تعالــی کشــور تضمیــن شــود و مــردم زندگــی مناســبی در شــان 

نظــام اســامی داشــته باشــند.
9( حضــور در مراســم دانــش آموختگــی دانشــکده افســری ارتــش در 

معیــت فرمانــده معظــم کل قــوا
ــجویان  ــی دانش ــای سردوش ــف و اعط ــی، تحلی ــش آموختگ ــترک دان ــم مش مراس
ــده  ــه ای فرمان ــت اهلل خامن ــا حضــور حضــرت آی ــش، ب دانشــگاههای افســری ارت
ــان  ــاع و فرمانده ــر دف ــلح، وزی ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س ــوا، رئی ــم کل ق معظ

ــد. ــزار ش ــی)ع( برگ ــام عل ــای مســلح در دانشــگاه افســری ام ــد نیروه ارش
10( بازدید وزیر دفاع از انجمن خیریه مهرانه زنجان

ــه  ــک  روزه خــود ب ــان ســفر ی ــای مســلح در جری ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
اســتان زنجــان، بــا حضــور در انجمــن خیریــه مهرانــه، از ایــن مرکــز بازدیــد کــرد
امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی در ایــن بازدیــد بــه همــراه اســتاندار زنجــان، اعضــای 
ــه  ــف آن از جمل ــای مختل ــش  ه ــن از بخ ــل انجم ــر عام ــره و مدی ــت  مدی هیئ
ــن  ــش ای ــالن همای ــی و س ــیمی  درمان ــی، ش ــو درمان ــی، پرت ــک رادیوتراپ کلینی

ــد. ــد کردن ــز بازدی مرک

ــام در  ــهید گمن ــر ش ــییع پیک ــم تش ــاع در مراس ــر دف ــور وزی 11( حض
ــران ایزای

ــا ایــام شــهادت امــام جــواد االئمــه)ع( و امــام محمــد باقــر)ع(؛ پیکــر  همزمــان ب
پــاک و نورانــی شــهید گمنــام دفــاع مقــدس در مجتمــع ایزایــران بــا حضــور وزیــر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و عمــوم مــردم تهــران برگــزار و پیکــر مطهــر 

شــهید بــه ســمت مجتمــع ایزایــران روی دســتان مــردم تشــییع شــد.
12( حضور وزیر دفاع در همایش بزرگداشت شهدای مدافع حرم

امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در همایــش 
بزرگداشــت شــهدای مدافــع حــرم کــه در مصلــی امــام خمینــی )ره(تهــران برگــزار 
ــه  ــکار داعــش ب ــروه تروریســتی و جنایت ــک شکســت و زوال گ شــد، ضمــن تبری
همــه رزمنــدگان محــور مقاومــت و رهبــری اظهــار داشــت: مــا نظامــی هــا موقعــی 
ــا  ــان می رســد، می دانیــم مراحــل بعــدی کار ادامــه دارد و ت ــه پای کــه عملیاتــی ب

دشــمن هســت، جهــاد ادامــه دارد.
در ایــن مراســم از خانــواده شــهدای مدافــع حــرم بــا حضــور وزیــر دفــاع و جمعــی 

از فرماندهــان نیروهــای مســلح تجلیــل شــد.
ــای  ــه نیروه ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــش مه ــور در همای 13( حض

ــلح مس
ــا حضــور در همایــش مهارت آمــوزی  ــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ب ــر دف وزی
ــربازان  ــت س ــائ منزل ــای ارتق ــن راهکاره ــه تبیی ــلح ب ــای مس ــان نیروه کارکن
نیروهــای مســلح پرداخــت و طــی ســخنانی گفــت: نیروهــای مســلح در ســاخت 

ــد. ــه ســهم بســزایی دارن ــر و اندیشــه ســربازان وظیف شــخصیت، فک
ــت  ــی جه ــانه مل ــدد رس ــف و متع ــای مختل ــه ه ــور در برنام 14( حض

ــی ــت دفاع ــگاه صنع ــن جای تبیی
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

موضوع اول
خدمات الکترونیکی

ــی  ــات حقوق ــه خدم ــت در ارائ ــی و امنی ــش ســرعت، صحــت، کارای ــه منظــور افزای ب
ــق  ــل از طری ــات ذی ــک، اقدام ــی الکترونی ــع دادرس ــام جام ــق نظ ــی و تحق و قضای
دادگســتری جمهــوری اســامی ایــران و دســتگاه هــای تابعــه قــوه قضاییــه صــورت 

ــت: ــه اس گرفت
ـ طراحــی و اجــرای ســامانه هــای داشــبورد مدیریــت اطاعــات بــا هــدف ارائــه آمارهــا 

و اطاعــات مــورد نیــاز واحدهــای عملیاتــی؛
ــوه،  ــبکه ای ق ــات ش ــی و ارتباط ــای امنیت ــاخت ه ــعه زیرس ــازی و توس ـ استانداردس
توســعه فیبــر نــوری، ارتقــای پهنــای بانــد و بــروز رســانی تجهیــزات ذخیــره ســازی؛

ــه متقاضیــان  ــه اطاعــات ب ـ طراحــی و اجــرای ســامانه هــای متعــدد دریافــت و ارائ
ــازمانی؛ ــات برونس خدم

ـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه؛
ـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی؛

ـ ایجاد سامانه های اباغ احکام؛
ـ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ـ طراحــی و اجــرای ســامانه »شــما و مــا« )شــبکه ملــی آگاهــی بخشــی و مواجهــه بــا 
آســیب هــای اجتماعــی(؛

ـ ایجــاد و اســتقرار ســامانه مراقبــت الکترونیکــی شــامل: توســعه و پشــتیبانی ســامانه 
اطاعــات زندانیــان )پانیــذ(؛

ــروج  ــد از خ ــت بع ــز مراقب ــتم مرک ــتیبانی سیس ــانی و پش ــروز رس ــدازی، ب ـ راه ان
زندانیــان؛

ـ ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در ســال 1395 تعــداد 68.651.714 خدمــت 
ــورت  ــه ص ــی ب ــت ثبت ــه 62304505 خدم ــت ک ــه داده اس ــردم ارائ ــه م ــی ب ثبت

ــت؛ ــوده اس ــک ب الکترونی
ـ 12/958/115 ســند رســمی از طریــق ســامانه ثبــت الکترونیکــی اســناد تنظیم شــده 

کــه در مقایســه بــا ســال قبــل حــدود 4 درصــد کاهــش داشــته اســت؛
ـ در ســال 95 تمــام اظهارنامــه هــای عائــم تجــاری )81.859 اظهارنامــه( بــه صــورت 

اینترنتــی ثبــت شــد کــه در مقایســه بــا ســال قبــل 33 درصــد رشــد داشــته اســت؛
ــه صــورت الکترونیــک ثبــت شــده اســت کــه در مقایســه  ـ660.000 واقعــه ازدواج ب
بــا ســال قبــل 2درصــد کاهــش دارد. همچنیــن بیــش از 174 هــزار واقعــه طــاق در 
ســال 95 بــه صــورت الکترونیــک ثبــت شــده کــه در مقایســه بــا ســال قبــل 6 درصــد 

ــش دارد. افزای

موضوع دوم
حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها

ــدان و  ــری زن ــت کیف ــش جمعی ــی و کاه ــرد بازدارندگ ــت رویک ــور تقوی ــه منظ ـ ب
کاربســت صلــح و ســازش بیــن زندانیــان و شــاکیان، 158 شــعبه شــورای حــل اختــاف 
ویــژه زنــدان تشــکیل شــده اســت کــه بــا ورود 26.283 فقــره پرونــده و مختومــه شــدن 

25.665 فقــره، 6.208 نفــر از زندانیــان آزاد شــده انــد.
بــه منظــور اصــاح مجرمــان و کاهــش جمعیــت کیفــری، کــه در برنامــه ششــم نیــز بــر 

آن تأکیــد شــده، اقدامــات زیــر صــورت گرفتــه اســت:
ـ تعــداد زندانیــان 217.043 نفــر بــوده کــه در مقایســه بــا ســال 94 حــدود 5 درصــد 

کاهــش یافتــه اســت؛
ـ عملکــرد مطلــوب »شــورای طبقــه بنــدی زندانیــان« در اعطــای مرخصــی و بررســی 
مســتمر درخواســت عفــو زندانیــان و اســتفاده مناســب از ظرفیــت کمیســیون هــای 
ــه 39.791 نفــر از زندانیــان  عفــو در دادگســتری اســتان هــا. )در ســال 95 نزدیــک ب
مشــمول عفــو قــرار گرفتــه و بــرای 921.198 نفــر مرخصــی صــادر شــده اســت )2.45 

درصــد رشــد در مقایســه بــا ســال گذشــته(؛
ـ اجــرای برخــی از تأسیســات جدیــد قانــون مجــازات اســامی از جملــه تعلیــق اجــرای 
مجــازات، تخفیــف مجــازات، آزادی مشــروط و مجــازات هــای جایگزیــن حبــس. بــرای 
نمونــه در ســال 95 در حــدود 15757 زندانــی بــا اســتفاده از آزادی مشــروط از زنــدان 

آزاد شــده انــد؛
ـ شناســایی 5026 زندانــی باتکلیــف در زنــدان هــای کشــور و آزادی 845 نفــر از آنهــا 

در کمتــر از 2 مــاه در اجــرای بنــد ب مــاده 22 دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان؛
ـ آمــوزش حــدود 69000 نفــر از زندانیــان در ســال 1395 و دریافــت 55.036 گواهــی 
ــان  ــد از محکوم ــراردادن 69 درص ــش ق ــت پوش ــان( و تح ــد زندانی ــی )80 درص قبول
ــداد  ــن تع ــال 1395. از ای ــه س ــد برنام ــق 93 درص ــه، تحق ــرایط و، در نتیج ــد ش واج
23952 در بخــش صنعــت،24.420 نفــر در بخــش کشــاورزی،14.057 نفــر در بخــش 

صنایــع دســتی و 6.366 نفــر در بخــش خدمــات آمــوزش دیــده انــد؛
ــد  ــا تمهی ــان ب ــار مجرم ــاالنه آم ــدی س ــش 10 درص ــرای کاه ــزی ب ــه ری ـ برنام

ســازوکارهای الزم از ســوی قضــات و ســازمان زنــدان هــا.

موضوع سوم
تعامل قوا و حقوق شهروندی

ــر شــرع  ــای آن ب ــار ابتن ــه اعتب ــران، ب ــوری اســامی ای ــی جمه ســاختار نظــام قضای
مقــدس اســام، ســاختاری اســت پویــا، مســتقل و در راســتای صیانــت حداکثــری از 
حقــوق عامــه کــه تحقــق آن در گــرو اقتــدار قضایــی و تعامــل ســازنده قــوا و همــکاری 
ــه اســتقال قضــات آن بســتگی دارد؛  فرابخشــی آنهــا اســت. اقتــدار دســتگاه قضــا ب
قضاتــی کــه رکــن اصلــی قــوه قضاییــه را تشــکیل مــی دهنــد و تصمیماتشــان تضمیــن 

کننــده حقــوق و آزادی هــای قانونــی اســت. 
ــای  ــش ه ــد چال ــی بای ــتگاه قضای ــی دس ــدار واقع ــت و اقت ــه صاب ــتیابی ب ــرای دس ب
فــراروی آن را شــناخت و، بــا پژوهــش و تحقیــق و نــگاه کارشناســی، راه بــرون رفــت از 
آنهــا را یافــت. بــه نظــر مــی رســد یکــی از مهــم تریــن چالــش هــای فــراروی دســتگاه 
قضایــی کــه مانــع تحقــق اهــداف بلنــد آن در زمینــه احیــای حقــوق عامــه و تحقــق 
عدالــت مــی شــود و نارضایتــی مــردم را بــه دنبــال دارد، حجــم انبــوه پروندههــا و اطالــه 

دادرســی اســت.
مســیر صحیــح بــرای رهایــی از ایــن مشــکل را بایــد در قضــا زدایــی، پیشــگیری از وقوع 
جــرم، حــذف عناویــن مجرمانــه، گســترش نهادهــای مدنــی نظیــر میانجــی گــری و 
ــد و  ــن ناکارآم ــت اقتصــادی، اصــاح قوانی ــت از امنی ــا فســاد، حمای ــارزه ب داوری، مب
آمــوزش همگانــی قوانیــن و مقــررات و ترویــج حقــوق شــهروندی جســتجو کــرد. در 
حالــی کــه نزدیــک بــه دو هــزار عنــوان مجرمانــه حجــم انبوهــی از پرونــده هــا را بــه 

دســتگاه قضایــی ســرازیر مــی کنــد.
ــی  ــم افزای ــی و ه ــوا و همگرای ــل ق ــه تعام ــت ک ــش هاس ــن چال ــن، در ورای ای بنابرای
مــی توانــد نقشــآفرین باشــد و تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کنــد. بــر اســاس آمــوزه 
هــای قانــون اساســی جمهــوری اســامی، کشــور از ارکانــی تشــکیل شــده کــه در پرتــو 
آن همــه قــوا بایــد یکپارچــه عمــل کننــد. نظــام در صورتــی موفــق و کارآمــد اســت 
کــه بتوانــد رضایــت مــردم را جلــب کنــد. مــردم همــه قــوا را ارکان نظــام مــی داننــد. 
اســتقال قــوای ســه گانــه در ســاختار حاکمیتــی ایــران، اگــر بــدون در نظــر گرفتــن 
ــره ای  ــه جزی ــوا را ب ــک از ق ــف شــود، هــر ی ــن نهادهــا تعری ضــرورت تعامــل بیــن ای
ــار ناشــی از آن تــوان حرکــت و پویایــی را از نظــام  مســتقل تبدیــل مــی کنــد کــه آث

اســامی و خــود قــوا مــی گیــرد.
ــان  ــده می ــف ش ــد و تعری ــام من ــاط نظ ــرو ارتب ــام، در گ ــدی نظ ــن رو کارآم از ای
قــوای ســه گانــه اســت. تردیــدی نیســت کــه قــوه قضاییــه ضامــن اجــرای عدالــت 
ــرای  ــد بسترســازی مناســب ب ــدف، نیازمن ــن ه ــه ای ــل ب ــا نی درکشــور اســت، ام
قضــاوت و عدالــت اســت کــه در پرتــو همگرایــی و تعامــل ســازنده قــوا رقــم میخورد. 

گزارش عملکرد وزارت دادگستری
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مصادیــق عملــی ایــن تعامــل، تــاش بــرای کاهــش ورود پرونــده هــا بــه دســتگاه 
قضایــی از طریــق رایزنــی و تعامــل مســتقیم مدیریتــی، علمــی و پژوهشــی بــا ارگان 
هایــی اســت کــه عملکــرد آنهــا منشــأ ایجــاد دعــاوی و تولیــد پرونــده هــای قضایــی 

اســت.
ــن ســازوکارهای  ــه منظــور تدوی ــا ب ــه ه ــا ســایر وزارتخان ــل ب ــه تعام ــام ب اهتم
ــاِف درون  ــل اخت ــای ح ــیون ه ــا و کمیس ــأت ه ــکیل هی ــگیرانه و تش پیش
ســازمانی )بــا عنایــت بــه ورود ســاالنه میلیــون هــا پرونــده بــه دســتگاه قضایــی 
ــت  ــوان عدال ــه دی ــی ب ــای دولت ــه ه ــن نام ــات و آیی ــکایت از اقدام ــزاران ش و ه
اداری(، پشــتیبانی و ارتقــای ســطح فعالیــت هــای نهادهــای شــبه قضایــی کــه 
ــتمر در  ــور مس ــتند، حض ــت هس ــغول فعالی ــارج آن مش ــه و خ ــوه قضایی در ق
فرآینــد تدویــن لوایــح قضایــی و همچنیــن کمیســیون هــای مربــوط، برقــراری 
همکاریهــای حقوقــی و قضایــِی بیــن المللــی، نظــارت بــر اتقــان حقوقــی مصوبات 
و آییــن نامــه هــای مصــوب دولــت و همچنیــن ســایر دســتگاه هــا از جملــه ایــن 

ــات اســت. اقدام
ــوه  ــن ق ــه در خــارج از ای ــوه قضایی ــرِی بســیاری از مشــکات ق بســتر شــکل گی
ــهروندی در  ــوق ش ــج حق ــوزش و تروی ــد آم ــی رس ــر م ــه نظ ــن رو ب ــت؛ از ای اس
ــان  ــه آن ــی ب ــی بخش ــهروندان و آگاه ــی ش ــش حقوق ــای دان ــام اداری، ارتق نظ
دربــاره حقــوق خــود، نظــارت پیشــگیرانه، بازرســی مســتمر و اجــرای دقیــق نظــام 
تشــویق و تنبیــه مــی توانــد نقــش اساســی در جلوگیــری از تشــکیل پرونــده هــای 

قضایــی ایفــا کنــد.

موضوع چهارم
اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار

بــه منظــور بهــره گیــری از تمــام ظرفیــت هــای کشــور بــرای شــکوفایی فعالیــت هــای 
اقتصــادی و فرصتهــای داخلــِی تولیــد و اشــتغال و مقابلــه بــا تهدیــدات خارجــی و بــه 
حداقــل رســاندن اثــرات تحریــم هــا بــر اســاس رهنمودهــای مقــام معّظــم رهبــری، 
اقتصــاد مقاومتــی در ادبیــات سیاســی و اقتصــادی کشــور تبلــور یافــت. اجرای سیاســت 
هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــِی اباغــی رهبــر انقــاب نیــز بــی شــک نیازمنــد توســعه 
حمایتهــای حقوقــی و قضایــی و مبــارزه بــا فســاد اســت. از ایــن رو، ایــن قوه در راســتای 
حمایــت از ســرمایه گــذاری و تقویــت امنیــت اقتصــادی و تســهیل فضــای کســب و کار، 

اقدامــات زیــر را انجــام داده اســت:
ـ تشــکیل کمیتــه و دبیرخانــه پیگیــری اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل 44 و پایــش 

مســتمر سیاســت ها؛
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور؛

ــی و  ــاد حقوق ــی در ابع ــای اقتصــاد مقاومت ــق سیاســت ه ــع تحق ــرح جام ــه ط ـ تهی
ــی آن؛ ــه اجرای ــاغ آییننام ــی و اب قضای

ـ تشــکیل ســتاد مرکــزی پیگیــری اجرایــی سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در 
قــوه قضاییــه تحــت مدیریــت معــاون اول قــوه قضاییــه و نیــز ســتاد اجرایــی اقتصــاد 

مقاومتــی در اســتان هــا تحــت نظــر رئیــس کل دادگســتری اســتان؛
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی؛

ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی؛
ـ تســریع در رســیدگی بــه پرونــده هــای مربــوط بــه تســویه امــور ورشکســتگی و نیــز 
جلوگیــری از اطالــه دادرســی پرونــده هــای کان اقتصــادی در دادســرا هــا و دادگاه هــا؛
ـ اهتمــام بــه مقــررات زدایــی و ظرفیــت ســازِی قانونــی در تعامــل بــا هیــأت موضــوع 
مــاده 57 قانــون »رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور« 
بــرای تســهیل شــرایط کســب و کار و حمایــت حقوقــی و قضایــی از تولیــد و ســرمایه 

گــذاری.
ــرای تکمیــل بانــک  ـ انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن ثبــت شــرکت هــا و اتــاق بازرگانــی ب
هــای اطاعاتــی و ارائــه آمــوزش هــای تخصصــی در راســتای قانــون بهبــود مســتمر 

فضــای کســب و کار؛
ـ فراهــم آوردن زیرســاخت بــه منظــور تبــادل برخــط اطاعــات در بانــک ســوء پیشــینه 

مؤثــر اشــخاص بــا تشــکیل ســامانه جامــع ثبــت شــرکت هــا.

موضوع پنجم
تنقیح قوانین

نظــام قانونگــذاری در ایــران یکــی از فعــال تریــن قــوای قانونگــذاری در دنیاســت. بــه 
ــود  ــرو اســت. وج ــن روب ــا انباشــت قوانی ــی کشــورمان ب ــام حقوق ــل، نظ ــن دلی همی
مراجــع متعــدد قانونگــذاری و نیــز فقــدان قواعــد شــکلی و ماهــوی راجــع بــه وضــع، 

ــران اســت.  ــون در ای ــورم قان ــون، از جملــه دالیــل ت اجــرا و تفســیر قان
انباشــت قوانیــن، موجــب طوالنــی شــدن رونــد دادرســی در دادگاه هــا مــی شــود 
و بــه علــت تفــاوت آرای مختلــف، در اجــرای عدالــت اختــال ایجــاد مــی کنــد. 
متزلــزل شــدن آرای قضایــی، ایجــاد اختــال در آمــوزش حقوقــی در دانشــگاهها و 
ایجــاد گریزگاههــای قانونــی از دیگــر زیــان هــای تــورم قانــون بــه شــمار مــی آیــد.
از ایــن رو، تنقیــح قوانیــن و مقــررات، بــه ایجــاد شــفافیت، قابلیــت اجرایی، در دســترس 

بــودن و انتشــار قوانیــن و مقــررات کمــک مــی کند.
معاونت حقوقی قوه قضاییه در این راستا اقدامات زیر را انجام داده است:

ـ تهیه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات؛
ـ اتمــام مرحلــه کارشناســی و تنقیــح قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مترجمــان رســمی، 

ضابطــان دادگســتری، اطفــال و نوجوانــان و اداری و اســتخدامی قــوه قضاییــه؛
ــه  ــی و تهی ــه کارشناس ــه در مرحل ــی ک ــون مدن ــح قان ــرای تنقی ــات ب ــام مطالع ـ اتم

ــت؛ ــی اس ــه تنقیح الیح
ـ شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی؛

ـ تهیه، تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده حقوقی؛
ــه  ــا پایــان ســال 96 ب ـ بررســی مجموعــه قوانیــن و مقــررات تنقیــح شــده جزایــی ت

اتمــام می رســند؛
ــنامه ها و  ــا، بخش ــل آیین نامه ه ــه از قبی ــوه قضایی ــه ق ــوط ب ــررات مرب ــح مق ـ تنقی

ــد. ــی می کن ــود را ط ــی خ ــل پایان ــه مراح ــتورالعمل ها ک دس

موضوع ششم
انتخابات

قــوه قضاییــه در اجــرای صحیــح و موفق انتخابــات و ســامت آن و جلوگیــری از تخلفات 
و جرایــم، نقــش بســزایی دارد. در زیــر بــه مهــم تریــن اقدامــات انجــام شــده در انتخابات 

اخیــر اشــاره مــی کنیــم:
ـ برگــزاری همایــش تخصصــی و تعاملــی دادســتان هــای مراکــز اســتان هــا بــا مدیــران 
ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، وزارت اطاعــات و پلیــس امنیــت 

نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران؛
ـ برگــزاری همایــش تخصصــی دادســتان هــای مراکــز اســتان هــا در خصــوص امنیــت 

انتخابــات؛
ـ شــرکت در حــدود 210 جلســه از جلســات دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی، 
شــورای امنیــت کشــور، کمیســیون بررســی تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــی،  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــی دبیرخان ــه سیاس ــات، کمیت ــت انتخاب ــتاد امنی س
کمیتــه رصــد اطاعــات، کمیتــه عملیــات انتخابــات و کمیتــه کنتــرل فضــای مجــازی 

ــات؛ انتخاب
ـ تشــکیل ســتاد پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی بــا همــکاری 
ــات  ــزاری جلس ــه و برگ ــوه قضایی ــرم ق ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــت اجتماع معاون
متعــدد در ایــن زمینــه و صــدور بخشــنامه هــای اجرایــی و پیگیــری مکــرر مصوبــات 

ــتاد؛ س
ـ پاسخ به استعامات میاندوره ای مجلس شورای اسامی به تعداد 287 نفر؛

ـ نظــارت بــر رســیدگی هــای خــارج از نوبــت و فــوری بــه جرایــم انتخاباتــی در سراســر 
کشــور؛

ـ مدیریــت و پاســخ بــه اســتعامات مربــوط بــه داوطلبــان انتخابــات شــوراهای شــهر و 
روســتا و صــدور گواهــی عــدم ســوء پیشــینه بــرای حــدود 287 هــزار داوطلــب.

البتــه همــکاران قضایــی و مدیــران بخــش هــای مختلــف قــوه قضاییــه بــه موضوعــات 
فــراوان دیگــری نیــز توجــه کــرده و اقدامــات مؤثــر و چشــمگیری نیــز انجــام داده انــد 

کــه، بــرای رعایــت اختصــار، از پرداختــن بــه آنهــا پرهیــز مــی کنــم.
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــه را دو  ــن وزارت خان ــرد 100 روزه  ای ــات عملک ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــه در  ــن دو مصاحب ــی از ای ــده های ــه گزی ــرده اســت ک ــه ک ــانه ای ارائ ــه رس مصاحب

ــد: ــی آی ــل م ذی

وزارت ارتباطات مجری سیاست های فنی حوزه رجیستری
ــه از ســال 84 در کشــور  ــی اســت ک ــل یکــی از موضوعات ــت گوشــی موبای بحــث ثب
مطــرح شــد. وقتــی گوشــی قاچــاق وارد می شــود نظــارت بــر ســامت از بیــن مــی رود 
و از ســوی دیگــر کســب و کار نامشــروع در کشــور شــکل می گیــرد کــه باعــث درآمــد 

ــد. غیــر شــفاف می شــود و همچنیــن در آمد هــای کشــور کاهــش مــی یاب
بــه گفتــه  وی، وزارت ارتباطــات مجــری سیاســت های فنــی حــوزه رجیســتری اســت 
و ابــداع ایــن روش بــه کشــورهای دیگــر تعلــق دارد. ســتاد قاچــاق ارز و کاال در ایــن 

مــورد کمیتــه ای دارد کــه وزارت هــم عضــو آن اســت.
ــدگان  ــدگان و توزیع کنن ــاق، واردکنن ــبکه  قاچ ــه ش ــرد ک ــام ک ــن اع وی همچنی
گوشــی در کشــور مشــخص هســتند و اینکــه بتــوان آن هــا را ردگیــری کــرد مهــم 
ــد از  ــا می توانن ــود آن ه ــرا نش ــت اج ــه درس ــن زمین ــون در ای ــا قان ــه ت ــت. البت اس
ــرح  ــرای ط ــل در اج ــاره تعل ــد. وی درب ــه کنن ــی عرض ــی گوش ــر قانون ــادی غی مب
رجیســتری گفــت: آرام جلــو رفتــن طــرح بــه ایــن دلیــل بــوده کــه بــرای زندگــی و 
کار مــردم مشــکلی پیــش نیایــِد زیــرا نارضایتــی مــردم محملــی می شــد تــا کســانی 

ــد. ــف هســتند از آن اســتفاده کنن ــا طــرح مخال کــه ب
ــای  ــا گروه ه ــت ب ــراه، وزارت صنع ــت گوشــی هم ــی، در بحــث ثب ــه  جهرم ــه گفت ب
مختلــف جلســه داشــته اســت و یکــی از مباحــث بهره گیــری از ظرفیــت 
فروشــگاه های آنایــن اســت کــه بتواننــد در واردات گوشــی و توزیــع وارد شــوند تــا 

ــود. ــرل ش ــازار کنت ــی در ب ــت گوش قیم
ــال  ــاز دوم اعم ــود، در ف ــی ها ب ــه  گوش ــت شناس ــاز اول، ثب ــه ف ــرد ک ــام ک وی اع
ــش از 45 روز  ــده و بی ــروع ش ــل ش ــه از اپ ــده اســت ک ــاز ش ــه ای آغ ــررات مرحل مق
طــول نمی کشــد. تــا 14 آذرمــاه هــر برنــدی از گوشــی خریــده باشــند مجــاز اســت. 
از ایــن تاریــخ بــه بعــد بایــد شناســه ی گوشــی در گمــرک ثبــت شــده باشــد و اگــر 
گوشــی ثبــت نشــده باشــد پیامکــی بــرای آن هــا ارســال می شــود تــا گوشــی بعــد از 

30 روز غیــر فعــال شــود. در مراکــز خریــد یــک کــد فعال ســازی بــه گوشــی الصــاق 
ــی  ــته های آموزش ــن بس ــد. همچنی ــال کنن ــی فع ــد آن را روی گوش ــه بای ــده ک ش
ــی را  ــت گوش ــه اصال ــردم چگون ــه م ــت ک ــش اس ــال پخ ــون در ح ــق تلویزی از طری

ــد. تشــخیص دهن

عبور از مصرف منصفانه بدون قطعی سرویس
ــورهای  ــت: درکش ــت گف ــت ثاب ــه اینترن ــورد تعرف ــن درم ــات همچنی ــر ارتباط وزی
ــی  ــه وقت ــم ک ــه داری ــرف منصفان ــک حدمص ــی ی ــارف خانگ ــرای مص ــف ب مختل
ــه عبــور کنیــد، ســرویس درحداقــل ســرعت قــرار می گیــرد  ازایــن مصــرف منصفان

ــود. ــماقطع نمی ش ــبکه ش ــی ش ــدل حجم ــاف م وبرخ
ــورد  ــه م ــود ک ــن شــده ب ــک ســقف مصــرف تعیی ــل ی ــت قب ــه  وی، در دول ــه گفت ب
اعتــراض قــرار گرفــت و آن طــرح متوقــف شــد و دوبــاره بــا جلســات ســنگین تعرفــه 
ــیار  ــا بس ــد اپراتوره ــت درآم ــت ثاب ــرح اینترن ــرای ط ــا اج ــد. ب ــب ش ــد تصوی جدی
ــران  ــد جب ــش درآم ــن کاه ــازار ای ــزرگ شــدن ب ــا ب ــی ب ــد ول ــدا می کن ــش پی کاه
ــدود  ــت نامح ــه اینترن ــی تعرف ــه قبل ــه در مصوب ــد براینک ــا تأکی ــود.جهرمی ب می ش
ســقف مصــرف منصفانــه مــورد اعتــراض بــود کــه اکنــون اصــاح شــده اســت، افــزود: 
بــرای مثــال در گذشــته کاربــر بــرای خریــد اینترنــت بــا ســرعت 2 مگابیــت برثانیــه 
بــا حجــم 10 گیگابایــت، حــدود 35 هــزار تومــان هزینــه پرداخــت می کــرد کــه در 
ــدون  ــر مصــرف و ب ــا حجمــی بیــش از 2 براب ــن ســرعت ب ــرای ای ــد، ب ــه جدی مصوب
ضریــب اشــتراک پهنــای بانــد، چیــزی حــدود 25 هــزار تومــان پرداخــت مــی کنــد.

تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایت های ایرانی
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه تعرفــه ی اینترنــت داخلــی بــرای تمامــی ســایت های 
ــی  ــه ســرویس های داخل ــن فقــط تعرف ــی لحــاظ می شــود، گفــت: پیــش از ای داخل
ــش  ــت افزای ــس درجه ــن پ ــا از ای ــد؛ ام ــاظ می ش ــد لح ــایت پربازدی ــرای 500 س ب
تولیــد محتــوا و ترافیــک داخلــی، اســتفاده از تمامــی ســایت های داخلــی مشــمول 

ــود. ــل می ش ــت بین المل ــه اینترن ــک دوم هزین ــه ی هزین
بــه گفتــه  جهرمــی: »کســانی کــه بازهــم بــه ایــن تعرفه هــا اعتــراض داشــته باشــند، 
ــن  ــوان ای ــر بت ــار دیگ ــا ب ــد ت ــعه یاب ــی توس ــوای داخل ــازار محت ــا ب ــد ت ــر کنن صب
ــه، پیش بینــی می کنیــم کــه در  ــن مصوب ــا ای تعرفه هــا را اصــاح کنیــم. چــرا کــه ب
6 مــاه اپراتورهــای اینترنــت 700 میلیــارد تومــان کاهــش درآمــد داشــته باشــند.«

حمایت از پیام رسان های داخلی
وزیــر ارتباطــات در بحــث حمایــت از پیــام رســان های داخلــی اعــام کــرد: در ابتــدا 
حمایــت از پیام رســان های داخلــی در شــورای عالــی فضــای مجــازی تصویــب شــد 
و ســه نفــر از بخــش خصوصــی و یــک نفــر در داخــل وزارت بــر حســن اجــرای مصوبــه 
نظــارت خــود را آغــاز کردنــد. بــه ایــن ترتیــب فضــا بــاز شــده و هزینــه ی اتصــال بــه 

شــبکه ی ملــی اطاعــات بــرای آن هــا بــه صفــر رســیده اســت.
ــا جذابیــت و احتــرام گذاشــتن بــه مصرف کننــده و خاقیــت،  بــه گفتــه  جهرمــی، ب
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــذب کنن ــردم را ج ــد م ــی می توانن ــان های داخل ــدگان پیام رس تولیدکنن

ــه اســتفاده از یــک برنامــه ســوق داد. ــوان مــردم را ب فرمایــش نمی  ت

ین  وزه جوانتر عملکرد  ۱۰۰ ر
عضو کابینه، در وزارت ارتباطات  
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

شبکه  ملی اطالعات
ــت الکترونیــک یکــی از موضوعــات مــورد  ــر ارتباطــات اعــام کــرده اســت: دول وزی
تأکیــد رئیــس جمهــور اســت. یکــی از شــاخص های بین المللــی پیشــرفت در دولــت 
ــعه  ــاخص آن توس ــن ش ــا اولی ــرده؛ ام ــت ک ــران در آن اف ــه ای ــت ک ــک اس الکترونی
ــه  ــم، بخــش دوم دسترســی مــردم ب ــا رشــد همــراه بودی زیر ســاخت ها اســت کــه ب
آن اســت کــه در ایــن مــورد هــم رشــد داشــته ایم، امــا در بخــش ســوم، محتواســازی 
ــدن  ــل ش ــک متص ــت الکترونی ــات دول ــن توفیق ــی از مهم تری ــم. یک ــت کرده ای اف

ــی دارد. ــردم را در پ ــت م ــه هــم اســت کــه رضای ــی ب دســتگاه های اجرای
ــی  ــراه را رونمای ــت هم ــن دول ــر اپلیکیش ــه ی فج ــت، درده ــول داده اس ــی ق جهرم

ــد ــاده می کن ــم پی ــه روی آن بتوانی ــی ک ــداد خدمات ــر تع ــدو ه کن

ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی
ــد،  ــواب نمی ده ــر ج ــت و پا گی ــن دس ــی قوانی ــای اینترنت ــب و  کاره ــش کس در بخ
ــن کســب و  ــن عرصــه باعــث شــفافیت می شــود؛ آیین نامــه ی ای ــت در ای بلکــه رقاب
ــا شــفافیت در  ــم ت ــا همــکاری وزارت صنعــت و معــدن بازنگــری می کنی ــا را ب کاره

ایــن زمینــه بیشــتر شــود.
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه خدمــات آنایــن ، اگــر بــا چارچوب هــا آن هــا را هدایــت 
نکنیــم بــه ســمت بــازار خــارج ســوق پیــدا می کنــد، ایــن درحالــی  اســت کــه ایــن 
ــا  ــن الزم اســت اشــکاالت آن ه ــد. بنابرای ــد دارن ــرای کشــور درآم ــا ب کســب و کاره
ــا  ــه 100 روزه م ــال در برنام ــم.« کاهــش شــکاف دیجیت ــت برطــرف کنی ــا هدای را ب
ــرداز در روســتاها نصــب  ــک هــزار دســتگاه خودپ ــا اســتفاده از ظرفیــت پســت بان ب
ــم آن را  ــه داری ــوند و برنام ــد ش ــی بهره من ــات بانک ــتاییان از خدم ــه روس ــم ک کردی

توســعه دهیــم.
ــرح  ــات ط ــتا خدم ــه 2700 روس ــه ب ــرد ک ــام ک ــرح تحــول ســامت اع ــاره  ط درب
ســامت ارائــه  شــد و 5 هــزار روســتا را بــا همــکاری وزارت بهداشــت در دســتور کار 

ــت. ــرار گرف ق
ــن 100  ــت و در ای ــوب اس ــمال و جن ــای ش ــوزه دیت ــه در ح ــت منطق ــران ترانزی ای
ــم؛  ــم کرده ای ــوب آن را فراه ــه جن ــمال ب ــیر ش ــگ در مس ــت 300 گی ــا ظرفی روز ب
ــاب  ــف از اول انق ــای مختل ــه ی دولت ه ــادل 50 درصــد کل برنام ــت مع ــن ظرفی ای

ــوده اســت. ــون ب تاکن

توسعه بانکداری الکترونیکی در 1000 روستای فاقد امکان
توســعه بانکــداری الکترونیکــی در 1000 روســتای فاقــد ایــن امــکان نیــز بــه منظــور 
تحقــق عدالــت اجتماعــی و کاهــش شــکاف دیجیتالــی و ارایــه خدمــات بــه مناطــق 

محــروم و کمتــر برخــوردار در یکصــد روز فعالیــت دولــت دوازدهــم انجــام شــد.

براســاس ایــن طــرح، تامیــن و ارســال تعــداد 1000 دســتگاه ATM بــه روســتاهای 
فاقــد ایــن امــکان بــا اعتبــاری معــادل 116 میلیــارد تومــان جهــت کاهــش فاصلــه 

کیفیــت خدمــات در روســتاها بــه نســبت شــهرها و نصــب و راه انــدازی شــد. 

انتصاب بانوان، جوانان و اقوام در پست های مدیریتی
ــتاد  ــد س ــی و ارش ــی میان ــت های مدیریت ــوام در پس ــان و اق ــوان، جوان ــاب بان انتص
وزارت و دســتگاه های تابعــه و انتصــاب دســتیار حقــوق شــهروندی از دیگــر اقدامــات 
ــت  ــه در اولوی ــوده ک ــت ب ــد روزه نخس ــات در ص ــاوری اطاع ــات و فن وزارت ارتباط

هــای دولــت دوازدهــم نیــز وجــود داشــت.
ــی و  ــد، میان ــت ارش ــای مدیری ــت ه ــوام در پس ــان و اق ــوان، جوان ــری بان ــا بکارگی ب
ــار شــاهد کاهــش چشــمگیر ســن مدیریتــی در وزارت  ــرای نخســتین ب عملیاتــی، ب
ــوق  ــور حق ــت منش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب ــتیم. همچنی ــاوری هس ــات و فن ارتباط
ــا انتصــاب  ــات ب ــاوری اطاع ــم، وزارت ارتباطــات و فن ــت دوازده شــهروندی در دول
ــتورالعمل  ــن دس ــرای تدوی ــات الزم ب ــام اقدام ــهروندی و انج ــوق ش ــتیار حق دس

ــت. ــده اس ــدم ش ــش ق ــه پی ــن وزارتخان ــهروندی در ای ــوق ش ــور حق ــت منش رعای

تدوین برنامه حمایتی صیانت از کودکان در فضای مجازی
یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در حــوزه فضــای 
مجــازی در صــد روز نخســت دولــت دوازدهــم، تدویــن برنامــه حمایتــی صیانــت از 
ــه منظــور کاهــش آســیب هــای اجتماعــی  ــود کــه ب کــودکان در فضــای مجــازی ب
ــای  ــات فض ــعه خدم ــرای توس ــدام ب ــه اق ــی و برنام ــند حمایت ــازی »س ــای مج فض
ــش  ــت از بخ ــا حمای ــرای آن ب ــه اج ــده ک ــن ش ــوان« تدوی ــودک و نوج ــازی ک مج

ــی شــود. ــی انجــام م ــع داخل ــوا و صنای ــده محت ــد کنن خصوصــی تولی

ــی  ــت الکترونیک ــات دول ــتفاده از خدم ــت اس ــر جه ــت براب ــاد فرص ایج
ــوالن ــرای معل ب

بــا هــدف ایجــاد فرصــت برابــر جهــت اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیکــی بــرای 
معلــوالن، قابلیــت دسترســی خدمــات درگاه ملــی دولــت هوشــمند بــرای نابینایــان 
ــل  ــه صــورت فای ــه مــردم ب ــت ب ــوان پنجــره واحــد خدمــات دول ــان به عن و کم بینای

صوتــی در صــد روز نخســت انجــام شــد.

ارائه اینترنت بی سیم)وای فای( رایگان در اماکن عمومی
همچنیــن از اقدامــات انجــام شــده در ایــن مــدت بایــد اشــاره ای داشــت بــه اجــرای 
فــاز اول ارایــه اینترنــت بــی ســیم )وای فــای( رایــگان توســط اپراتورهــای غیردولتــی 

در برخــی از امــکان عمومــی پــر تــردد، کــه در آینــده گســترش پیــدا مــی کنــد. 
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ــار  ــا افتخ ــت : ب ــت گف ــد روزه دول ــرد ص ــزارش عملک ــریح گ ــا تش ــی ب ــی ربیع عل
همیشــه اعــام کــرده ام کــه هــم وزیــر تولیــد و امنیــت ســرمایه وهــم وزیــر کارگــران 
ــری  ــده پیگی ــگ کنن ــوان هماهن ــه عن ــور راب ــن ام ــتم وای ــای کار هس وافرادجوی
ــم و  ــت دوازده ــه دول ــم در برنام ــور ه ــس جمه ــه رئی ــام اینک ــا اع ــم. وی ب می  کن
هــم در برنامــه هــای ســال 96 دو جهــت گیــری کاهــش فقــر و گســترش اشــتغال 
را درصــدر برنامــه هــای خــود قــرارداده اســت افــزود: مــا نیــز ایــن امــور را در وزارت 

ــم. ــی کنی ــال م ــی دنب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ربیعــی از پیگیــری موضــوع صنــدوق هــای بازنشســتگی نیــز خبــرداد و گفــت: درســال 
ــه  ــی مطالع ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه کار در وزارت تع ــاز ب ــا آغ ــان ب ــم زم 92 و ه
دربــاره آینــده صنــدوق هــا را آغــاز کــردم ؛ چهــار ســال پیرامــون موضــوع صندوق  هــا 
بحــث کردیــم و امــروز گفتمــان چالــش هــای صنــدوق هــا بــه گفتمــان اصلــی حــوزه 

سیاســتگذاری تبدیــل شــده اســت  و بــر ایــن اســاس برنامــه ریــزی مــی کنیــم. 
وزیرتعــاون ، کار ورفــاه اجتماعــی تســریح کــرد: تصــور کنیــد در ســال 2050 حــدود 
30 میلیــون ســالمند داریــم کــه بایــد بــه نوعــی بازنشســتگی را تجربــه کننــد. بنــده 
ــم  ــی کن ــرح م ــردو کار را مط ــی کار و گ ــای صیف ــت ه ــال دول ــه مث ــن زمین در ای
ــیم و  ــردوکار باش ــای گ ــت ه ــد دول ــدگان مانن ــرای آین ــد ب ــا بای ــه م ــدم ک و معتق
ــه عنــوان بازیگــر  ــا ب ــم. وی همچنیــن اظهــار کــرد : م ــرای آینــدگان بکاری امــروز ب
ــا،  ــت ه ــگیری از معلولی ــش پیش ــی نق ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس ــم پیش مه

ــم .  ــده داری ــه عه ــددی ب ــف متع ــف و ... وظای ــای مختل غربالگری  ه
ــاط  ــترین ارتب ــه بیش ــه ام ک ــه ای قرارگرفت ــحالم در وزارتخان ــت : خوش ــی گف ربیع
ــر  ــراد تاثی ــی اف ــا روی زندگ ــت کاره ــرات مثب ــردم دارد و اث ــره م ــی روزم را بازندگ
می  گــذارد. ازســوی دیگــر کار درایــن وزارتخانــه دشــوار اســت و وقتــی حقــوق یــک 
بازنشســته بــه تاخیــر مــی افتــد یــا حتــی وقتــی قــدرت خریــد هــا را مــی بینیــم و 
ــی شــود،  ــوده م ــان رب ــی شــویم خــواب از چشــم م ــتغال مواجــه م ــان اش ــا جری ب
ــه مســئولیت  ــی اســت ک ــرای کاراســت و جای ــی ب ــر و برکت ــا اینجــا جــای پرخی ام

ــد . ــی ده ــش م ــی انســان را افزای اجتماع

ایجــاد اشــتغال مهــم تریــن برنامــه ســال 97 وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســت

وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بحــث اشــتغال را از مهــم تریــن برنامــه هــای ســال 
ــرخ  ــد ن ــا بای ــرد : حتم ــان ک ــی اعــام و بی ــاه اجتماع ــاون ، کار ورف ــده وزارت تع آین
بیــکاری را کاهــش دهیــم و بــه ایــن منظــور بایــد شــغل ایجــاد کنیــم. ایجــاد شــغل 
نیــز نیازمنــد برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری اســت و پاشــیدن پــول شــغل ایجــاد 

نمــی کنــد . 
علــی ربیعــی ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد صــد روزه دولــت تاکیــد کــرد:  در ســه 
ســال رشــد متوســط 5 تــا 6 درصــدی را دنبــال کــرده ایــم . ایــن رشــد مــداوم خــود 
ــز  ــتغال نی ــدون اش ــد ب ــا در دوران رش ــا م ــد . ام ــی کن ــک م ــغل کم ــاد ش ــه ایج ب

ــم .   ــه ای قرارگرفت
وی افــزود: ایــن پدیــده جهانــی اســت و شــامل حــال مــا نیــز مــی شــود، بنابرایــن 
برنامــه هــای جانبــی رشــد اشــتغال فراگیــر ضدفقــر را دنبــال مــی کنیــم  و بــه همیــن 
منظــور در اســتان هــا و روســتاها رســته هــای پرکشــش فراگیــر شناســایی  و پایلــوت 

ایــن طــرح آغــاز شــده و امســال نیــز دنبــال مــی شــود .
ــه پاســخگوی  ــم ک ــه ســمتی بروی ــتغال ب ــد در اش ــرد: بای ــر نشــان ک ــی خاط  ربیع
ــه شــغل  ــازارکار مــی شــوند امــا ب ســالی 300-400 هــزار نفــری باشــیم کــه وارد ب
دسترســی پیــدا نمــی کننــد. ازطــرف دیگــر بایــد نــرخ بیــکاری را کاهــش دهیــم . 

 وی بــا بیــان اینکــه اکنــون  اشــتغال در بخــش خدمــات  از 46 درصــد بــه 60درصــد 
رســیده اســت گفــت : ایــن بــه ایــن معناســت  کــه ســهم خدمــات مولــد از اشــتغال 
ــی از  ــد در برخ ــر چن ــت، ه ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای ــه بع ــال 92 ب ــاً از س تقریب
بخش  هــا ماننــد صنعــت و کشــاورزی ایــن ســهم کمتــر شــده ولــی در جــای دیگــری 
ــر آمــده اســت . ایــن امــور نشــان مــی دهــد در خدمــات زمینــه هــای شــغلی  باالت

زیــادی داریــم و انشــاا... بــرای ایجــاد اشــتغال بــه خــود روســتاها مــی رویــم .

 ایرانیان باید مهارت بیاموزند
  ربیعــی تاکیــد کــرد : ایرانیــان بایــد مهــارت بیشــتری بیاموزنــد و هــر ایرانــی یــک 
ــاه  مهــارت شــعار ماســت و  زمینــه آمــوزش مهــارت نیــز در وزارت تعــاون، کار و رف

اجتماعــی درنظرگرفتــه شــده اســت . 
ــاه  ــه رف ــا کار ب ــم و ب ــاد کنی ــاون کار ایج ــا تع ــه ب ــم ک ــرد : امیدواری ــد ک  وی تاکی

ــد . ــردم بیای ــی م ــه زندگ ــد ب ــاون بای ــم. تع ــت یابی ــی دس اجتماع

ایجاد اشتغال  ومبارزه با فقر 
ــرای  ــم ب ــا ه ــه ب ــت هم ــران خواس ــردم ای ــی از م ــاه  اجتماع ــاون، کار و رف  وزیرتع
مبــارزه بــا فقــر، ایجــاد اشــتغال بــا نشــاط ، پویــا ، بــا مهــارت و نــوآوری تــاش کننــد . 
 ربیعــی گفــت: براســاس آمــوزه هــای دینــی مــان نیــز هــر یــک از مــا در برابــر مســائل 
ــی«  ــددکار اجتماع ــک م ــی ی ــر ایران ــعار »ه ــا ش ــتیم و ب ــئول هس ــی مس اجتماع

ــرد. ــگیری ک ــز پیش ــی نی ــیب های اجتماع ــروز آس ــوان از ب می  ت

سیاست های توانمند سازی و رفاهی منظم را پیگیری می کنیم
ــال کــردن سیاســت هــای توانمندســازی و  ــاه اجتماعــی از دنب وزیرتعــاون، کار و رف
ــا  ــرد : ب ــد ک ــرداد و تاکی ــی خب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف رفاهــی منظــم در وزارت تع
تدابیــر در نظرگرفتــه از ســوی دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور کشــورمان خبرهــای 

ــت .  ــتغالی در راه اس ــوب اش خ

ضرورت ایجاد فرصت برابر اجتماعی
 وی بــه ضــرورت ایجــاد فرصــت برابــر اجتماعــی بــرای معلــوالن تاکیــد کــرد و گفــت: 
بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه معلــوالن خــود را نشــان دهنــد چــرا کــه معلــوالن 
توانمنــدی هایــی در حــوزه نویســندگی، کارآفرینــی، هنــر، ورزش و موســیقی دارنــد 

کــه گاهــاً دیــده نمــی شــود.
 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: بخــش دیگــری از برنامــه هــای مــا ایجــاد 

وزه  گزارش عملکرد  100 ر
علی ربیعی در دور دوم وزارت 
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ــه بیشــتر خــود را  ــد در جامع ــوالن اســت کــه بتوانن ــرای معل ــر ب فرصــت هــای براب
نشــان دهنــد و از طــرف دیگــر اجــازه ندهیــم فقــر بــا معلولیــت همــراه شــود 

 ربیعــی بخشــی ازعوامــل ایجــاد معلولیــت را ناشــی از سیاســت گــذاری هــای   اشــتباه 
و بخشــی دیگــر را بــه دلیــل حــوادث جــاده ای و ...دانســت و اضافــه کــرد : معلــوالن 

توانمنــد بایــد فرصــت دیــده شــدن درجامعــه را داشــته باشــند . 
ــد نیــز برنامــه هایــی داریــم و  ــرای افــرادی کــه توانایــی خاصــی ندارن  وی افــزود: ب
ــواع غربالگــری هــا را بــه منظــور پیشــگیری انجــام داده ایــم . بــه همیــن منظــور ان

ــد  ــاالی 90 درص ــش ب ــا پوش ــنوایی ب ــوش و ش ــری گ ــه غربالگ ــان اینک ــا بی  وی ب
انجــام شــد و امســال برنامــه غربالگــری ژنتیــک را دربرنامــه داریــم گفــت: غربالگــری 
ژنتیــک گــران قیمــت اســت وتصمیــم داریــم بــرای افــرادی کــه تــوان مالــی ندارنــد 
تدابیــری در ایــن زمینــه داشــته باشــیم .  وی درادامــه گفــت: بــه عنــوان مثــال دریکی 
ــه بســیار  ــره ای مواجــه شــدم ک ــول 6نف ــواده معل ــای کشــوربا خان از شهرســتان ه
صحنــه دردناکــی بــود ، درحالــی کــه باسیاســت هــای درســت غربالگــری مــی شــد 

ــروز آن معلولیــت هــا پیشــگیری کــرد.  از ب

 تشریح  سیاست های توانمند سازی 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا سیاســت رفاهــی منظمــی را دنبــال مــی کنیــم، اظهــار 
کــرد : بخشــی از سیاســت هــای رفاهــی بــه ایــن شــکل اســت کــه اگــر بــدون برنامــه 
ــول  ــی پاشــیدن پ ــی شــود ول ــول منجــر م ــه پاشــیدن پ ــذاری باشــد ب ــدف گ و ه

اشــتغال ایجــاد نمــی کنــد و مشــکلی را حــل نمــی کنــد .
 ربیعــی  افــزود: متاســفانه در تعــدادی از کشــورها ســاختارهای مناســب بــرای پیــش 
بــردن برنامــه هــا آمــاده نمــی شــود و بــدون دانــش الزم پــول پاشــیده مــی شــود . بــه 
عنــوان مثــال در دوره ای تصمیــم بــه سیاســت جبرانــی در حــوزه فقــر گرفتــه شــد . 
دردوره ای پــول نقــد داده شــد کــه نــام آن را »سیاســت صدقــه ای« مــی گــذارم . امــا 

برنامــه مــا سیاســت توانمنــد ســازی اســت . 

 وی در تشــریح سیاســت هــای توانمنــد ســازی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: در ایــن زمینــه افــراد را در گــروه هــای مختلــف طبقــه بنــدی کردیــم. یــک 
ــه بیمــه بازنشســتگی نداشــتند را  ــوالن و ســالمندانی ک ــد برخــی از معل ــروه مانن گ
درگروهــی قراردادیــم کــه بــه هیــچ وجــه توانمنــد نمــی شــوند. دولــت در نظــر دارد 
حــدود 70درصــد حداقــل مــزد را بــه ایــن گــروه بپــردازد و ایــن کار از ســال 96 آغــاز 
ــن  ــه ای ــرای پرداخــت هــا ب ــد شــاخصی ب شــده اســت . وی خاطــر نشــان کــرد: بای
افــراد داشــته باشــیم کــه شــاخص حداقــل مــزد را درنظرگرفتیــم . یعنــی 70 درصــد 

مــزد فــردی را کــه ســرکار مــی رود بــه ایــن افــراد اختصــاص دادیــم . 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــر اف ــروه دیگ ــت: گ ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
توانمنــدی کامــل ندارنــد بــه ایــن افــراد نیــز رقمــی پرداخــت مــی شــود. دســته دیگر 
ــه ایــن  ــا کمــک ب ــوان ب ــد امــا مــی ت افــرادی هســتند کــه اکنــون توانمنــدی ندارن
اقشــار آن هــا را توانمنــد کــرد.  وی تاکیــد کــرد: نکتــه مثبــت وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه ســرطیف افــرادی کــه بایــد توانمنــد 

ــه اشــتغال متصــل مــی شــوند .  شــوند ب
ــارد  ــزار میلی ــه 12 ه ــدن بودج ــه ش ــی درنظرگرفت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف  وزیرتع
ــرای اشــتغال را خبــری خــوب توصیــف کــرد و  ــی از ســوی رئیــس جمهــور ب تومان

ــال ورود اســت . ــی درح ــع خوب ــتغال مناب ــزود : در اش اف

 محدود کردن فقر مطلق در 4 سال 
ــردن  ــرای محــدود ک ــی ب ــزی های ــه ری ــه برنام ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف  وزیرتع
فقــر مطلــق در 4 ســال اشــاره و خاطرنشــان کــرد : در محــدود کــردن فقــر آمــوزش 
بــه دنبــال رفتــن همــه بچــه هــا بــه مدرســه هســتیم . در موضــوع مســکن نیــز شــاید 
ســاخت و ســازهای میلیونــی خطــا بــود امــا وقتــی بــا تمرکــز ســاخت مســکن بــرای 
ــواده ،  ــدون خان ــوار ب ــان سرپرســت خان ــاال، زن ــه ب ــول ب ــواده هــای دارای دومعل خان

زنــان ســالمند  وارد عمــل شــدیم  ســاخت و ســاز جهــت گرفــت .
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــال حاضــر 42 میلیــون نفــر از اقشــار گوناگــون مــردم شــامل 
بیمــه شــدگان، بازنشســتگان و اعضــای خانــواده آنــان را تحــت پوشــش قــرار داده اســت. ایــن 
ســازمان در سراســر کشــور دارای 371 مرکــز درمانــی اعــم از بیمارســتان، مراکــز بســتری و 

ســرپایی و بیــش از 1000 واحــد بیمــه ای اعــم از اصلــی، اقمــاری و کارگــزاری اســت.
تقریبــا تمامــی مراکــز درمانــی دولتــی، خصوصی و خیریه شــامل بیمارســتانها، آزمایشــگاهها، 
ــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ــه هــا، مطــب هــای پزشــکان ب ــرداری، داروخان مراکــز تصویرب
ــی از کارخانجــات و  ــرارداد هســتند. تمامــی کارگاه هــای بخــش خصوصــی و دولت طــرف ق
شــرکتهای بســیار بــزرگ تــا واحدهــای صنفــی کوچــک دارای یــک یــا دو کارگــر )در مجمــوع 
بیــش از یــک میلیــون و 200 هــزار کارگاه( تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعــی هســتند و بــه 
ــا ایــن ســازمان نوعــی از همــکاری را  عبارتــی مــی تــوان گفــت اکثریــت جمعیــت کشــور ب
دارنــد. در ســال جــاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ماهیانــه بیــش از 6000 میلیــارد تومــان 
بــرای ارائــه خدمــات بــه جامعــه تحــت پوشــش هزینــه می کنــد کــه شــامل ماهیانــه 4200 
میلیــارد تومــان مســتمری بازنشســتگان، 250 میلیــارد تومــان مســتمری بیمــه بیــکاری و 
1500 میلیــارد تومــان نیــز هزینــه درمانــی شــامل درمــان مســتقیم و مراکــز درمانــی طــرف 
ــر تحــوالت  ــای اخی ــی در ســال ه ــن اجتماع ــان ســازمان تأمی ــرارداد اســت. بخــش درم ق
بســیار خوبــی در راســتای توســعه و ارتقــاء کیفیــت خدمــات انجــام شــده اســت.  بــا اجــرای 
برنامــه ارتقــاء هتلینــگ تقریبــا تمامــی مراکــز درمانــی تأمیــن اجتماعــی نوســازی شــد و بــه 
ــی هســتند.   لحــاظ ظاهــری و آراســتگی بیمارســتانها و درمانگاههــا در شــرایط بســیار خوب
بــرای تجهیــز مراکــز درمانــی خریــد دســتگاه هــای جدیــد تصویربــرداری و همچنیــن تکمیل 
و نوســازی نــاوگان آمبوالنــس تحــوالت اساســی انجــام گرفتــه اســت و همــه ایــن اقدامــات 
منجــر بــه ارتقــاء قابــل توجــه کیفیــت خدمــات درمانــی تأمیــن اجتماعــی شــده اســت.  در 
زمینــه توســعه مراکــز درمانــی در ســال هــای اخیــر افزایــش 824 تخــت عــادی؛ 140 تخــت 
ــده  ــه ش ــی اضاف ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــد ب ــگاه جدی ــتان و 12 درمان ــژه؛ 7 بیمارس وی
اســت. همچنیــن بــرای 13 درمانــگاه فرســوده نیــز ســاختمانهای جدیــد احــداث شــده اســت. 
بیمارســتانهای امــام رضــا)ع( قــم؛ 100 تخــت خوابــی ماهشــهر؛ نبــی اکــرم)ص( عســلویه؛ 
ــل؛ حضــرت ابوالفضــل)ع( بیرجند)میــاد3(، شــهدای زاگــرس ایام)میــاد 4(  ــون زاب هام
ــن 7  ــر ای ــاوه ب ــد.  ع ــرداری رســیده ان ــره ب ــه به ــن دوره ب ــاد5( در ای ــر اهواز)می و امیرکبی
بیمارســتان کــه در ایــن دوره افتتــاح شــده انــد، ســاختمان هــای جدیــدی بــرای بیمارســتان 
پیامبــر اعظــم)ص( کرمان)میــاد2( و آیــت اهلل کاشــانی تهــران احــداث و جایگزیــن 

ســاختمان فرســوده ســابق شــده اســت. 
جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای طرح تحول سالمت 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ابتــدای اجــرای طــرح تحــول ســامت نهایــت همــکاری را در 
همــه زمینــه هــا از جملــه تأمیــن بارمالــی اجــرای ایــن طــرح داشــته اســت و در مراکــز درمانی 
ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز ارتقــاء خدمــات درمانــی و هماهنگــی بــا طــرح تحــول 
ســامت مــورد توجــه قــرار دارد. هزینــه درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اجــرای طــرح 
ــد تغییــرات هزینــه درمــان  ــل توجهــی نشــان مــی دهــد. رون تحــول ســامت افزایــش قاب
ــی نشــان دهنــده حمایــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ــه خوب ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
از طــرح تحــول ســامت اســت.  در ســال 91 مجمــوع هزینــه درمــان ایــن ســازمان 5250 
ــان  ــارد توم ــغ 7770 میلی ــه مبل ــال 92 ب ــه در س ــن هزین ــوده اســت و ای ــان ب ــارد توم میلی
ــان  ــه درم ــد هزین ــاز ش ــامت آغ ــول س ــرح تح ــا ط ــه عم ــال 93 ک ــت. در س ــیده اس رس

ــت و در ســال  ــش یاف ــان افزای ــارد توم ــزار و 826 میلی ــه 11 ه ــی ب ــن اجتماع ســازمان تأمی
94 هزینــه درمــان از 16 هــزار و 146 میلیــارد تومــان گذشــت. در ســال 95 نیــز بــر اســاس 

آخریــن آمــار ارائــه شــده، هزینــه درمــان بالــغ بــر 19 هــزار 622 میلیــارد تومــان اســت. 
حمایت از کارفرمایان در دوره رکود اقتصادی 

 ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیشــترین همراهــی و همــکاری ممکــن را در رابطــه بــا دریافــت 
ــه  ــن راســتا برنام ــی آورد. در همی ــه عمــل م ــرم ب ــان محت ــه کارآفرین حــق بیمــه نســبت ب
بخشــودگی جرائــم بیمــه ای بــرای کارفرمایــان خــوش حســاب طــی دو مرحلــه ابــاغ شــده 
اســت و کارفرمایانــی کــه بــه دلیــل شــرایط ناخواســته و یــا تحریــم هــای ظالمانــه و نوســانات 
نــرخ ارز موفــق بــه پرداخــت بــه موقــع حــق بیمــه نشــده اند بتواننــد بــا پرداخــت اصــل بدهــی 
از بخشــودگی جرائــم بهره منــد شــوند. بــا اجــرای دو مرحلــه قانــون بخشــودگی جرائــم طــی 
ســال 95 و ابتــدای ســال 96 بیــش از 1000 میلیــارد تومــان از جرائــم بیمــه ای کارفرمایــان 

مشــمول بخشــودگی قــرار گرفــت.
افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از تورم سالیانه

ســازمان تأمیــن اجتماعــی در دولــت تدبیــر و امیــد افتخــار دارد کــه حقــوق بازنشســتگان را در 
هــر ســال بیشــتر از تــورم ســالیانه افزایــش داده اســت. حقــوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
در ســال هــای 92 تــا 96 بــه ترتیــب 25، 25، 17، 14 و 14 و نیــم درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــه  ــن نتیج ــه ای ــالیانه ب ــورم س ــرخ ت ــتگان و ن ــوق بازنشس ــش حق ــزان افزای ــه می ــا مقایس ب
میرســیم کــه در ایــن ســالها حقــوق بازنشســتگان 21 درصــد بیــش از تــورم افزایــش یافتــه 
اســت و در واقــع بهبــود معیشــت بازنشســتگان بــه میزانــی هرچنــد انــدک انجــام شــده اســت.
ــز  ــاخت مراک ــروم و س ــق مح ــت مناط ــا اولوی ــی ب ــات درمان ــعه خدم توس

ــالد ــد می ــا برن ــی ب درمان
بــرای افزایــش عدالــت در دسترســی اقشــار شــریف جامعــه کارگــری بــه خدمــات درمانــی 
ــت و  ــرداری از روش مدیری ــو ب ــا الگ ــد ب ــتان های جدی ــداث بیمارس ــه اح ــب، برنام مناس
کیفیــت خدمــات بیمارســتان میــاد در ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیگیــری مــی شــود. در 
ــرداری  ــه بهره ب ــواز ب ــام و اه ــد، ای ــان، بیرجن ــاد در کرم ــای می ــن راســتا بیمارســتان ه ای
ــه همیــن شــکل افتتــاح  ــادان  ب ــول و آب رســیده اســت. در آینــده نیــز بیمارســتان های دزف
ــداث  ــات اح ــه عملی ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــا برنام ــق ب ــن مطاب ــوند. همچنی می ش
ــه زودی آغــاز مــی شــود. در تهــران نیــز  بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی در تبریــز و شــیراز ب
بــا توجــه بــه فرســودگی برخــی از بیمارســتان هــا عملیــات احــداث ســاختمان هــای جدیــد 
بــا جدیــت در حــال انجــام اســت و احــداث ســاختمان بیمارســتان شــهید فیــاض بخــش و 
بیمارســتان هدایــت در حــال اجــرا اســت. احــداث بیمارســتان جدیــد تأمیــن اجتماعــی در 
شــهر ری کــه بــا الگــو بــرداری از بیمارســتان میــاد احــداث خواهــد شــد از دیگــر برنامــه های 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و امیدواریــم بــا پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه در آینــده 

نزدیــک شــاهد آغــاز عملیــات احــداث بیمارســتان میــاد شــهرری باشــیم.
تــداوم نهضــت IT و اجــرای برنامــه اصولــی ســازمان بــرای اســتفاد حداکثــری 

از فــن آوری اطالعــات
ــای  ــذار در عرصه ه ــزرگ و تأثیرگ ــازمان ب ــک س ــوان ی ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی س
اجتماعــی و اقتصــادی برنامه هــای متنوعــی را بــرای خدمــت رســانی بهتــر بــه اجــرا درآورده 
ــن در  ــای نوی ــن آوری ه ــتفاده از ف ــزون اس ــد روز اف ــاهد رش ــر ش ــال های اخی ــت. در س اس
ســازمان هســتیم و ایــن رونــد کــه بــا عنــوان نهضــت IT دنبــال می شــود و امیدواریــم شــاهد 

نگاهی گذرا بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی 
در دولت تدبیر و امید
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

تــداوم و تســریع ایــن کار باشــیم کــه باعــث بــاز شــدن بســیاری از گره هــا و ارتقــاء همــه جانبــه 
ــه در  خدمــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی خواهــد شــد. در نتیجــه تاش هــای انجــام گرفت
یــک برنامــه فشــرده اقدامــات اساســی بــرای ایجــاد تحــول در ایــن رابطــه آغــاز شــده و برنامــه 

هــای زیــر بــه اجــرا درآمــده اســت:
ارایــه خدمــات درمانــی از طریــق نســخ الکترونیکــی در مراکــز درمانــی و حــذف دفترچــه 

هــای کاغــذی
محاسبه و پرداخت متمرکز مستمری بازنشستگان 

اختصاص شماره تأمین اجتماعی)SSN( به تمامی جامعه تحت پوشش
CRM  مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی

طرح ساختار نوین ارایه خدمات و سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی
پرداخت متمرکز و همپوشانی اطاعات مقرری بگیران بیمه بیکاری

طراحی و پیاده سازی سرویس های بیمه ای با نگاه مالی و نظام تعهدی
پرداخت متمرکز و همپوشانی اطاعات مقرری بگیران بیمه بیکاری

طراحی و پیاده سازی سرویس های بیمه ای با نگاه مالی و نظام تعهدی
طرح ساختار نوین ارائه خدمات شعب تأمین اجتماعی 

خروج شستا از بنگاه داری و تمرکز بر مدیریت سهام
ــن  ــان ده از مهمتری ــک و زی ــرکتهای کوچ ــذاری ش ــژه واگ ــگاه داری و بوی ــروج از بن خ
ــن اجتماعــی اســت.  ــذاری ســازمان تأمی اهــداف و اســتراتژی هــای حــوزه ســرمایه گ
بــا تغییــر مدیریــت شســتا و اســتقرار تیــم جدیــد مدیریــت ایــن مجموعــه، برنامــه ای 
اصولــی بــرای واگــذاری بســیاری از شــرکتها طراحــی شــده اســت و بــه زودی شــاهد آغــاز 

ــود.  واگــذاری هــا خواهیــم ب
ــظ  ــتی و حف ــذاری پاکدس ــرمایه گ ــوزه س ــی در ح ــن اجتماع ــازمان تامی ــز س خــط قرم
ســرمایه کارگــران اســت. کاهــش تصــدی گــری، ارتقــا بهــره وری شــرکت هــا، انضبــاط 
مالــی، شــفافیت، مدیریــت بــا ثبــات و شایســته ســاالر، جــذب ســرمایه خارجی و گســترش 

ــود. ــی ش ــای شســتا محســوب م ــت ه ــن اولوی ــی از مهمتری ــای بین الملل فعالیت ه
ــت  ــرح کرام ــرای ط ــالمت و اج ــیم س ــی نس ــاد ورزش ــزاری المپی برگ

ــوی رض
برگــزاری المپیــاد ورزشــی نســیم ســامت و همچنیــن اجــرای طــرح کرامــت رضــوی و 
اعــزام بازنشســتگان بــه زیــارت امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع( از جملــه برنامه هــای 
فرهنگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی محســوب می شــود کــه بــا اســتقبال ایــن عزیــزان 
مواجــه شــده و رضایتمنــدی جامعــه شــریف بازنشســتگان را بــه دنبــال داشــته اســت. 
مطابــق بررســی هــای انجــام شــده تعــداد قابــل توجهــی از بازنشســتگان محتــرم کــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی آنــان را بــه زیــارت امــام رضــا)ع( اعــزام کــرده اســت، بــرای 

ــار توفیــق زیــارت علــی بــن موســی الرضــا)ع( را بدســت آوردنــد. اولیــن ب
بیمه ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی مقیم ایران

ــان خــارج از کشــور از دیگــر  ــژه هــم میهن ــران بوی ــردم ای ــه تمامــی م ــات ب ــه خدم ارائ
ــث  ــور باع ــارج از کش ــان خ ــه ایرانی ــت. بیم ــی اس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــات س اقدام
افزایــش ارتبــاط و تعلــق آنــان بــه میهــن می شــود و می توانــد بــه عنــوان نشــانه بــارزی 
ــه  ــد.  ارائ ــان باش ــر جه ــود در سراس ــاع خ ــران از اتب ــامی ای ــوری اس ــت جمه از حمای
ــران نیــز در راســتای  ــه اتبــاع خارجــی مقیــم ای خدمــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــه  ــه در ب ــن ایجــاد شــرایط عادالن ــن اســامی و بشــر دوســتانه و همچنی ــت موازی رعای

ــرار دارد.  ــه ق ــورد توج ــروی کار م ــری نی کارگی
ــوادث و  ــان در ح ــتگان و کارفرمای ــدگان، بازنشس ــه ش ــت از بیم حمای

ــف ــوانح مختل س
ــدی  ــه عنــوان یــک ســازمان اجتماعــی و اقتصــادی، پیون ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب
ــن ســازمان در  ــا اقشــار مختلــف مــردم دارد و خدمــات ای ــه و ناگسســتنی ب همــه جانب
شــرایط ســخت پشــتیبان جامعــه تحــت پوشــش اســت.  در همیــن راســتا در جریــان 
حــوادث طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه و همچنیــن حوادثــی از قبیــل انفجــار معــدن زغــال 
ســنگ آزادشــهر، حادثــه ســاختمان پاســکو و همچنیــن حادثــه اخیــر زلزلــه در اســتان 
ــش آالم و مشــکات  ــرای کاه ــازمان ب ــات س ــا و امکان ــت ه ــی ظرفی ــاه از تمام کرمانش
جامعــه تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتفاده شــد و خدمــات مناســبی بــه 
حادثــه دیــدگان ارائــه شــد. بــه دنبــال وقــوع ایــن حــوادث، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا 

تمــام تــوان و ظرفیتهــای قانونــی نســبت بــه ارائــه خدمــات بــه بیمــه شــدگان اقــدام کــرد 
ارائــه خدمــات درمانــی بــه آســیب دیــدگان و همچنیــن برقــراری بیمــه بیــکاری بــرای 
ــن  ــد از مهمتری ــب کارگاه شــغل خــود را از دســت داده ان ــل تخری ــه دلی ــه ب کســانی ک

خدمــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن وقایــع بــوده اســت.
تعامل سازنده سازمان تأمین اجتماعی با مجلس شورای اسالمی 

ــررات  ــن و مق ــامی قوانی ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــی ک ــازمان ها و نهادهای ــی از س یک
زیــادی در رابطــه بــا آن مطــرح می شــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و حــدود 10 
درصــد از قوانینــی کــه در مجلــس شــورای اســامی بررســی می شــود بــه نوعــی مرتبــط 
ــا فعالیــت ایــن ســازمان اســت. ســازمان تأمیــن اجتماعــی دیدگاههــای کارشناســی  ب
ــی و  ــل بررس ــی مراح ــد و در تمام ــه می ده ــامی ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــود را ب خ
ــیون های  ــامی و کمیس ــورای اس ــس ش ــرم مجل ــدگان محت ــا نماین ــن ب ــن قوانی تدوی
ــب  ــه تصوی ــه ب ــت آنچ ــم در نهای ــک دارد. امیدواری ــل نزدی ــکاری و تعام ــط هم ذی رب
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی می رســد زمینــه ســاز بهبــود خدمــات 

ــزرگ بیمــه شــدگان باشــد.  ســازمان و افزایــش رضایتمنــدی جامعــه ب
سازمان تأمین اجتماعی از منظر نهادهای نظارتی 

ــی در  ــتراتژی مدیریت ــن اس ــن و مهمتری ــی اولی ــد قانون گرای ــر و امی ــت تدبی در دول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــوده اســت. نتیجــه ایــن کار نیــز در رفتــار و اظهــار نظرهــای 
مراجــع نظارتــی ســازمان از جملــه دیــوان عدالــت اداری، ســازمان بازرســی کل کشــور، 
دیــوان محاســبات و ســایر مراجــع قانونــی نســبت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی کامــا 
محســوس اســت.  در ایــن دوره ســازمان تأمیــن اجتماعــی جایــگاه ممتــازی را در تعامــل 
مثبــت بــا دیــوان عدالــت اداری داشــته اســت و شــاهد کاهــش قابــل توجــه پرونده هــای 
ســازمان در ایــن نهــاد نظارتــی هســتیم. همــکاری و تعامــل ســازنده بــا ســازمان بازرســی 

و دیــوان محاســبات نیــز بــه بهتریــن نحــو در جریــان اســت. 
همــکاری بــا شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و آمــوزش و پــرورش بــرای 
وارد شــدن مفاهیــم بیمــه و تأمیــن اجتماعــی در کتب درســی و دانشــگاهی
یکــی از مســائلی کــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا جدیــت دنبــال می شــود، ارتقــاء 
فرهنــگ و دانــش عمومــی در رابطــه بــا مفاهیــم بیمــه و تأمیــن اجتماعــی اســت کــه در 
ایــن رابطــه آمــوزش نوجوانــان و جوانــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــا ارتباطــات 
برقــرار شــده بــا مبــادی ذیربــط، واحدهــای دانشــگاهی مربــوط بــه آشــنایی بــا مفاهیــم 
بیمــه و تأمیــن اجتماعــی در گرایش هــای مختلــف رشــته اقتصــاد بــا موافقــت شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی وارد شــده اســت.  بــرای وارد شــدن ایــن مفاهیــم بــه کتاب هــای 
درســی مــدارس نیــز پیگیری هایــی در حــال انجــام اســت و امیدواریــم موضوعــات بیمــه 
و تأمیــن اجتماعــی کــه از مفاهیــم بنیــادی اجتماعــی و اقتصــادی هســتند و در مــدارس 
ــوزان  ــی دانش آم ــای درس ــد؛ در کتاب ه ــرار دارن ــه ق ــورد توج ــورها م ــیاری از کش بس

کشــورمان مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
ــوق  ــز حق ــت متمرک ــام پرداخ ــه نظ ــز برنام ــت آمی ــرای موفقی اج

بازنشســتگان
ــن  ــازمان تأمی ــان س ــل کارکن ــکاری کام ــاش و هم ــوب و ت ــیار خ ــکاری بس ــا هم ب
ــز  ــه نظــام پرداخــت متمرک ــان در سراســر کشــور برنام ــاه کارکن ــک رف اجتماعــی و بان
حقــوق بازنشســتگان بــا موفقیــت اجــرا شــد. ایــن برنامــه بــه منظــور برقــراری عدالــت 
ــه  ــز ب ــی شــد و تشــکل های بازنشســتگی نی ــع همپوشــانی ها اجرای ــا و رف در پرداخت ه
عنــوان نماینــدگان جامعــه شــریف بازنشســتگان در اجــرای ایــن برنامــه ســهیم بوده انــد 
و شــاهد همــکاری کامــل بازنشســتگان عزیــز در اجــرای ایــن طــرح بــا اهمیــت بودیــم.

ساماندهی استخدام نیرو در سازمان تأمین اجتماعی
یکــی از برنامــه  هــای اصولــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســاماندهی رونــد جــذب نیــرو 
در ســازمان اســت. برهمیــن اســاس آزمون هــای اســتخدامی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
از طریــق ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور انجــام می شــود و ایــن موضــوع در تمامــی 
آزمون هــای اســتخدامی ســازمان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  آزمون هــای 
ــی و  ــای اجرای ــعه واحده ــه توس ــه ب ــا توج ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــتخدامی س اس
همچنیــن بازنشســتگی تعــدادی از همــکاران ســازمان بــر اســاس نیــاز واحدهــای اجرایی 
ــورد  ــژه م ــه صــورت وی ــی شهرســتان و اســتان ب ــروی بوم انجــام می شــود و جــذب نی

ــرار گرفتــه اســت.  توجــه ق
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

ــاد  ــات( ایج ــت معام ــکان )ثب ــی اماک و اس ــامانه مل ــدازی س ــرای راه ان ــاش ب ت
ــعه  ــه راه توس ــی و نقش ــه علمیات ــن برنام ــکن، تدوی ــات ساختمان و مس ــک اطاع بان
ــا رویکــرد یکپارچــه،  ــی ب ــت الکترونیــک و ایجــاد ســامانه ها و پایگاه های اطاعات دول
مجموعــه تدابیــر وزارت راه و شهرســازی در کنتــرل ونظــارت مکانیــزه برفرآیندهــای 
حــوزه زمیــن، مســکن وســاختمان وهمچنیــن توســعه دولــت الکترونیــک 

ــت.  ــوده اس ــازی آن ب وهوشمندس
ــاختمان و  ــکن و س ــن، مس ــوزه زمی ــای ح ــر فرآینده ــزه ب ــارت مکانی ــرل و نظ کنت
ــه  ــرد از مجموع ــک و هوشمندســازی آن دو راهب ــت الکترونی ــن توســعه دول همچنی
راهبردهایــی هســتند کــه در کنــار راهبردهــای صیانــت از اراضی شــهری و پیشــگیری 
ــی در  ــاخت اراض ــرآوری و س ــن ف ــی و همچنی ــع قضای ــاع در مراج ــات و دف از تصرف
ــارت  ــرل و نظ ــرد کنت ــت. در راهب ــرار گرف ــتور کار ق ــن در دس ــم زمی ــرد تنظی رویک
مکانیــزه بــر فرآیندهــای حــوزه زمیــن، مســکن و ســاختمان، راه انــدازی ســامانه ملــی 
امــاک و اســکان )ثبــت معامــات( و ایجــاد بانــک اطاعــات مســکن و ســاختمان و 
در راهبــرد توســعه دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی آن، تدویــن برنامــه عملیاتــی 
ــی  ــای اطاعات ــامانه ها و پایگاه ه ــک و ایجــاد س ــت الکترونی و نقشــه راه توســعه دول
ــا رویکــرد یکپارچــه سیاســتگذاری شــد. مرکــز توســعه و سیاســت های راهبــردی  ب
وزارت راه و شهرســازی در گزارشــی بــه تشــریح عملکــرد وزارت راه و شهرســازی در 

ــت. ــاره پرداخ این ب

سامانه ملی امالک و اسکان )ثبت معامالت(
وزارت راه  وشهرســازي درســال 1394 موظــف شــد حداکثــر 6 مــاه پــس از تصویــب 
نهایــي الیحــه اصــاح قانــون مالیات هــاي مســتقیم »ســامانه ملــي امــاک و 
ــه  ــس ب ــن الیحــه در مجل ــاي ای ــن بنده ــد. آخری ــدازي کن اســکان کشــور« را راه ان
تصویــب رســید. حداقــل دو نــوع مالیــات جدیــد از ســال آینــده بــه  ترتیــب از مالــکان 
خانه هاي خالــي و ســازنده هاي مســکن اخــذ مي شــود. بــراي آنکــه ســازمان 
ــاي  ــد و رفتاره ــایي کن ــا را شناس ــن مالیات ه ــمول ای ــکان مش ــد مال ــي، بتوان مالیات

ســوداگرانه را تحــت تدابیــر مالیاتــي قــرار دهــد، بــه یــک ســامانه جامــع اطاعــات 
ــی  ــر خانه هــای خال ــات ب ــون مالی ــاره اجرایی شــدن قان ــاز دارد. درب ــازار امــاک نی ب
ــر  ــات ب ــتقیم، مالی ــای مس ــون مالیات ه ــه قان ــی آن در اصاحی ــات احتمال و اصاح
ــات  ــامل مالی ــم ش ــون ه ــب، قان ــت. بدین ترتی ــده اس ــده ش ــی گنجان خانه های خال
ــر خانه های خالــی اســت. چنانچــه یــک واحــد مســکونی  ــر اجــاره و هــم مالیــات ب ب
بــه دالیلــی خــارج از اختیــارات مالــک خالــی بمانــد، مشــمول مالیــات موضــوع ایــن 
مــاده نمی  شــود، امــا چنانچــه تعمــداً بــه بــازار اجــاره عرضــه نشــود، پــس از گذشــت 

ــه صــورت تصاعــدی خواهــد شــد. مــدت زمــان یکســال، مشــمول مالیــات ب
ــود  ــز وج ــال1380 نی ــل از س ــر و قب ــی، پیش ت ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــون مالی قان
ــی نیــز  ــا از آنجــا کــه از کارآمــدی الزم برخــوردار نبــود و خانه هــای خال داشــت، ام
ــال  ــفندماه س ــون و در اس ــه قان ــد، در اصاحی ــایی نبودن ــل شناس ــفافیت قاب ــا ش ب
1380حــذف شــد تــا اینکــه در اصاحیــه ســال 1394 ایــن مــاده قانونــی بــا ترتیبــات 
جدیــد احیــا شــد. بــا وضــع دوبــاره قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی، ایــن قانــون 
دوبــاره قابلیــت اجــرا پیــدا کــرده اســت.  دســتگاه های مختلــف دربــاره اجــرای قانــون 
ــی  ــای فراوان ــا ضــد و نقیض ه ــن موضــوع ب ــی داشــتند و ای ــور، نظــرات متفاوت مذک
مواجــه بــود. بــا توجــه بــه شــرایط موجــود کارآمــدی ایــن مــاده قانونــی و اثرگــذاری 
آن در ایجــاد تحــول در بــازار محــل ابهــام اســت و بــه نظــر نمی رســد اهــداف مــورد 

نظــر بــا اجــرای آن محقــق شــود.
زمانــی کــه قانــون مالیــات بــر خانه های خالــی وضــع شــد، مــاده ای را نیــز تصویــب 
کردنــد کــه بــه وزارت راه و شهرســازی وظیفــه ای محــول شــد تــا ســامانه ای را طراحی 
ــن  ــی شناســایی شــوند. از آنجــا کــه ای ــق آن ســامانه، خانه هــای خال ــد و از طری کن
ــل  ــود، مراح ــتگاه ها ب ــه دس ــکاری هم ــد هم ــی و نیازمن ــت فرابخش ــک فعالی کار، ی
ــی،  ــای خال ــایی خانه ه ــامانه شناس ــدازی س ــد. راه ان ــی می کن ــود را ط ــی خ ابتدای
فعالیتــی فــرا وزارتخانــه ای و خــارج از حیطــه فعالیت هــا و اختیــارات یــک وزارتخانــه 
ــژه ســازمان های  ــه وی ــل انتظــار مــی رود همــه دســتگاه ها، ب ــه همیــن دلی اســت. ب
ثبــت اســناد و امــاک کشــور و همچنیــن ثبــت احــوال کشــور در راه انــدازی ســامانه، 
نهایــت همــکاری را داشــته باشــند. ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور و دیگــر 
ــار  ــرای اعمــال کدپســتی اشــخاص(، مرکــز آم دســتگاه ها، همچــون اداره پســت )ب
ــای  ــدازی ســامانه شناســایی خانه ه ــت، بایســتی در راه ان ــران، شــهرداری ها و دول ای
ــا شــفافیت بــه اشــتراک گذارنــد، ایــن  خالــی همــکاری نمــوده و اطاعــات الزم را ب
ــه صــورت  ــراد، امــاک و رابطــه اشــخاص و امــاک ب اطاعــات شــامل اطاعــات اف

دیجیتــال اســت.
بــا توجــه بــه آنکــه اشــخاص از طریــق کــد ملــی و امــاک )کدپســتی، کــد نوســازی 
و ...(، شناســایی مــی شــوند، بایــد پیونــد بیــن آن دو نیــز برقــرار شــود و همچنیــن 
محــل ســکونت اشــخاص و ملــک تحــت تملــک ایشــان از طریــق کدپســتی تعییــن 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــز فن ــاختمان و مرک ــکن و س ــت مس ــود.حوزه معاون ش
وزارت راه و شهرســازي، در حــدود یکســال اســت کــه در راه انــدازی ســامانه 
ــی  ــا تمام ــن راســتا، ب ــی درحــال فعالیــت هســتند. در همی شناســایی خانه های خال
ــدکار  ــدد رون ــت های متع ــی نشس ــده و ط ــرار ش ــاط برق ــط ارتب ــتگاه های مرتب دس
ــرار  ــتلزم تک ــی مس ــدی نهای ــه و جمع بن ــدن برنام ــی ش ــا اجرای ــده، ام ــی ش بررس
جلســات و حصــول توافــق اســت. امیدواریــم تــا پایــان ســال بــه جمع بنــدی رســیده 
ــی رود  ــا انتظــار م ــن براســاس پیش بینی ه ــم. همچنی ــه نمایی ــه را ارائ و نســخه اولی
ــوان اطاعــات الزم را از  ــرد کــه بت ــرار گی ــه در ســمت و ســویی ق کــه توافقــات اولی

ــرد. ــتخراج ک آن اس
درحــال حاضــر، متأســفانه اطاعــات زیــادی دراختیــار وزارت راه و شهرســازی بــرای 

وزه عباس آخوندی  عملکرد 100 ر
در راند دوم دولت تدبیر و امید
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ــار دســتگاه های مختلــف  ــی دراختی ــدارد، اطاعــات فراوان تکمیــل ســامانه وجــود ن
ــی  ــه آن دسترس ــازی ب ــه وزارت راه وشهرس ــت ک ــف اس ــی مختل ــی و غیردولت دولت
نــدارد. مهمتریــن ایــن اطاعــات در ســازمان ثبــت و اســناد کشــور و بخــش کاداســتر 
ــرای اســتفاده از آن در ســامانه  ــرار دارد کــه در حــال انجــام هماهنگی هــای الزم ب ق
ــه نتیجــه رســیدن ایــن کار فقــط اطاعــات  ــه توضیــح اســت کــه ب هســتیم. الزم ب
ــوزه  ــری را در ح ــع دیگ ــات جام ــه اطاع ــد، بلک ــه نمی کن ــی را ارائ خانه های خال
ــف  ــای مختل ــرای برنامه ریزی ه ــوان ب ــه می ت ــد ک ــرار می ده ــار ق ــکن در اختی مس
ــوع  ــه ن ــوط ب ــات مرب ــن اطاع ــی از ای ــت. بخش ــره گرف ــکن از آن به ــوزه مس ح
مالکیت هــا و ســکونت ها اســت. بــه عنــوان مثــال چنانچــه، فــردی مالــک بــوده امــا 
بــه هــر دلیــل درجــای دیگــری ســاکن اســت، هــر دو نقــش مؤجــر و مســتأجری وی، 
قابــل حصــول اســت. اگــر بتوانیــم ارتباطــات الزم بیــن دســتگاه ها را برقــرار کنیــم، 
همــه ایــن اطاعــات از طریــق راه انــدازی ایــن ســامانه قابــل دریافــت اســت. ضمــن 

ــود. ــتخراج می ش ــز از آن اس ــی نی ــای خال ــات خانه ه ــه اطاع آنک

ایجاد بانک اطالعات ساختمان و مسکن
بانک اطاعات ساختمان و مسکن برای دستیابی به اهداف زیر ایجاد شد:

- بازنگری، اصاح و پیاده سازی نهایی فرآیند حفاظت از اراضی دولتی.
- اجــرای سراســری فرآینــد حفاظــت از اراضــی دولتــی بصــورت برخــط و بــا اســتفاده 

از بســتر موبایــل و ســامانه یکپارچــه.
- ثبت اطاعات گشت و گزارشات تیم های گشت در سراسر کشور

- بازنگری، اصاح و پیاده سازی پنج گروه فرآیندهای واگذاری
- آمــوزش و اجــرای آزمایشــی پنــج گــروه فرآیندهــای واگــذاری ســامانه در سراســر 

کشــور.
- پیاده سازی زیرسیستم مصوبات هیأت نمایندگی.

ــات هیــأت نمایندگــی ســامانه در  - آمــوزش و اجــرای آزمایشــی زیرسیســتم مصوب
سراســر کشــور.

ــا ســامانه  ــاز تجمیــع و یکپارچه ســازی ســامانه آرشــیو الکترونیکــی ســازمان ب - آغ
یکپارچــه مدیریــت اراضــی و مســتغات جهــت تســهیل دسترســی کاربــران ســامانه 

ــی. ــای الکترونیک ــتندات پرونده ه ــه مس ب
- مطالعــه و شــناخت فرآینــد و گــردش کار عملیــات اجرایــی مرتبــط بــا اراضــی اعــم 
از: تحصیــل، واگــذاری، حقوقــی و ... در ســطح کشــور و یکســان ســازی و اســتاندارد 
ــر  ــزه ب ــامانه مکانی ــی س ــازمانی و طراح ــی و س ــگاه فرابخش ــا ن ــات ب ــودن عملی نم

مبنــای فرآیندهــای اســتخراج شــده.
- همــکاری بــا ادارات ثبــت در اجــرای طــرح کاداســتر و تهیــه نقشــه بــا مختصــات 
جهانــی بــرای اراضــی و تثبیــت موقعیــت اراضــی دولــت بــر روی نقشــه های 

ــتر. کاداس
- طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل گشت های حفاظتی.

ــرفت  ــد پیش ــامانه 60 درص ــی س ــای اختصاص ــیون فرآینده ــاز دوم مکانیزاس - ف
ــت. ــته اس داش

راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن
- تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی، احصاء و اصاح فرآیندهای عملیاتی و روش  های انجام کار.
-تدویــن شناســنامه¬ های خدمــات احصــاء شــده و دریافــت شناســه¬ های خدمــات 

از ســازمان اداری و اســتخدامی کشور-ریاســت جمهــوری.

ایجاد سامانه ها و پایگاه های اطالعاتی با رویکرد یکپارچه
1. »آرشــیو و مدیریــت اســناد الکترونیکــی« جهــت ایجـــاد بســتر الکترونیکی آرشــیو 

و مدیریــت اسنـــاد پرونده  هــای بایگانی  هــای ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها.
2. » ســامانه یکپارچــه مدیریــت اراضــی و مســتغات« بــه منظــور تســریع و تســهیل 
ــاد  ــازمان و ایج ــی س ــای قانون ــف و مأموریت ه ــا تکالی ــط ب ــات مرتب ــام خدم در انج
ــه  ــه صــورت یکپارچ ــتان ها ب ــازی اس ــه در ســطح ادارات کل راه و شهرس وحدت روی

بــا اســتفاده بهینــه و بــه موقــع از منابــع ســازمان.  
- فـــرهنگ  سازی و توانمندســازی کارکنــان و مدیــران ســتاد و ادارات کل راه 
ــا  ــور ب ــطح کل کش ــامانه ها در س ــدازی س ــور راه ان ــه منظ ــتانها ب ــازی اس و شهرس

برگــزاری دوره هــا وکارگاه هــای آموزشــی.
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ــن   ــن و پرحادثه تری مشــاغل ســاختمانی از خطرناک تری
فعالیــت هــا  بــه شــمار می رونــد و کارگــران ســاختمانی 
بیــش از ســایر مشــاغل در معــرض انــواع حــوادث قــرار 
ــودن  ــن ب ــا ام ــه ن ــاختمانی دغدغ ــران س ــد. کارگ دارن
ــای  ــل قرارداده ــه دلی ــته و ب ــغلی را داش ــت ش وضعی
ــیاری از  ــدت بس ــاه م ــای کوت ــا و قرارداده ــفید امض س

آنهــا تحــت فشــار هســتند. 
اگــر بــه دنبــال امنیــت ملــی هســتیم درکشــور بایــد در 
ابتــدا امنیــت شــغلی را پایــه گــذاری کنیــم تــا امنیــت 
ملــی حاکــم شــود. امنیــت شــغلی دغدغــه امــروز جامعه 
کارگــری، ایــن قشــر ســخت کــوش کشــور اســت و یکی 
ــت  ــق امنی ــرای تحق ــری ب ــه کارگ ــات جامع از مطالب
شــغلی ســاماندهی قراردادهــای موقــت کار اســت کــه 
نــه تنهــا امنیــت شــغلی را ســلب کــرده ، بلکــه امنیــت و 

آرامــش کارگــران را نیــز مختــل کــرده اســت.
مــی تــوان گفــت کارگــران ســاختمانی امنیــت شــغلی 
ندارنــد و معیشــت آن هــا فصلــی و درآمــد آنهــا در 
ــد از  ــد ، بای ــی یاب ــش م ــول کاه ــی از فص ــول برخ ط
ــا  ــرد ت ــای  الزم صــورت گی ــت ه ــران حمای ــن کارگ ای
ــر  ــا زی ــود و آنه ــت ش ــران تقوی ــد کارگ ــدرت خری ق
ــد. ــیب نبین ــی آس ــد داخل ــه  و تولی ــر نرفت ــط فق خ

همچنیــن مشــکات آمــوزش و مســائل بیمــه   کارگــران 
ســاختمانی از دیگــر دغدغــه هــای آنهــا اســت .از ایــن 
رو  بیمــه آنــان بــه  ویــژه در حــوزه حــوادث ناشــی از کار 

ــود. ــوب می ش ــروری محس ــی  وض ــری حیات ام
بــه همیــن منظــور بــه ســراغ » حســین ناطــق » رییــس 
ــاختمانی  ــران س ــی کارگ ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
اســتان تهــران  رفتــه  و نظراتشــان را در ایــن خصــوص 
جویــا شــدیم کــه مــا حصــل آن را در ادامــه مــی خوانیــد.

» حســین ناطــق » رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفی 
کارگــران ســاختمانی اســتان تهــران  در خصــوص 
عملکــرد ســامانه پاالیــش بیمــه کارگــران ســاختمانی 
ــران در  ــاه کارگ ــامانه رف ــرد س ــت عملک ــت : وضعی گف
ــام  ــه اع ــا ب ــزود:  بن ــی اســت. وی اف ــه مقدمات مرحل
و اظهــار نظــر مســئِوالن ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــت   ــد تح ــر بای ــزار نف ــت ه ــون و دویس ــک میلی ی
ــر  ــل کمت ــه در عم ــد ک ــرار گیرن ــه ق ــش بیم پوش
ــق  ــین ناط ــتند.  .حس ــه هس ــر بیم ــزار نف از  800 ه
بــا اشــاره بــه وضعیــت  معیشــت کارگــران ســاختمانی 
درکشــور ادامــه داد : بــا اجــرای  بیمــه هــای اجتماعــی تا 
حــدودی  وضــع معیشــت کارگــران بهبــود یافتــه ، اما  در 
حــد مطلــوب نیســت.وی در خصــوص آمــوزش اجبــاری 
کارگــران ســاختمانی تصریــح کــرد : آمــوزش کارگــران 
ســاختمانی امــری مطلــوب اســت و قطعــا ایــن کار بایــد 
ــرای ایــن  صــورت گیــرد. امــا  بایــد راهکارهــای الزم  ب
ــران  ــه کارگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــود . ب ــیده ش کار اندیش
روزمــزد بــوده و در قبــال کارکــرد،  حقــوق و دســتمزد 
دریافــت مــی کننــد،  بنابرایــن  آمــوزش نبایــد خللــی 

ــد. ــا ایجــاد کن ــت دســتمزد آنه در دریاف
رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارگــران 
ســاختمانی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه پاییــن 
ــان  ــاختمانی ، خاطرنش ــران س ــتمزد کارگ ــودن دس ب
ــرای کارگــران ســاختمانی ســه درجــه شــغلی  کــرد : ب
تعریــف شــده اســت کــه هــر درجــه حــق بیمــه 
متفاوتــی پرداخــت مــی کننــد. وی ادامــه داد : کارگــران 
ــردن ســطح مهــارت خــود ، حــق  ــاال ب ــا ب ــد ب مــی توان
ــوق  ــل حق ــرده  و درمقاب ــت ک ــتری پرداخ ــه بیش بیم

بازنشســتگی بیشــتری دریافــت کننــد.
حســین ناطــق درخصــوص بخشــنامه پرهیــز از اشــتغال 
ــاختمان  ــش س ــت : در بخ ــی، گف ــر ایران ــران غی کارگ
ســازی اغلــب کارگــران غیــر ایرانــی مشــغول بــه 
ــی  ــن خصــوص کارگــران ایران فعالیــت هســتند و در ای

ــد. ــده ان ــیاری ش ــکات بس ــار مش دچ
رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارگــران 
ســاختمانی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه ســهم کارگــران 
غیــر ایرانــی در نظــام ســاخت و ســازها بیــان کــرد : اکثر 
ــی  ــر ایران ــاختمان غی ــش س ــاغل در بخ ــران ش کارگ
هســتند و در ایــن بخــش  ســهم عمــده ای را بــه خــود 
ــن  ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــد.وی در ادام ــاص داده ان اختص
ــوز وزارت کار  ــا مج ــه ب ــاع بیگان ــا اتب ــه آی ــش ک پرس
مشــغول بــه فعالیــت هســتند ، اظهــار داشــت :  اغلــب 
ــش  ــاغل در بخ ــی ش ــر ایران ــه و غی ــران بیگان کارگ
ــاه  ــاون،کار و رف ــوز  وزارت تع ــدون مج ــاختمان ، ب س
اجتماعــی و بــدون داشــتن  مهــارت فنــی و حرفــه ای 

ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب مش
رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارگــران 
ســاختمانی اســتان تهــران در پایــان بــا اشــاره بــه برنامه 
ــی  ــش ایمن ــرای افزای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ه
ــی  ــه مدون ــد : برنام ــاد آور ش ــاختمانی ی ــران س کارگ
ــفانه  ــت و متاس ــده اس ــاظ نش ــوص لح ــن خص در ای

ــد .  ــی کنن ــت نم ــات را رعای ــز الزام ــان نی کافرمای
ــی  ــوارد ایمن ــران در بخــش صنعــت ســاختمان م در ای
کمتــر رعایــت مــی شــود کــه در صــورت رعایــت کــردن  
ابتدایــی تریــن مــوارد ایمنــی شــاهد حــوادث کمتــری 

درکشــور خواهیــم بــود.
خدمــات انجمــن صنفــی کار گــران ســاختمانی بنایــان 
و کارگــران اســتان تهــران  /  ثبــت نــام و آزمــون کارت 
مهــار ت فنــی - صــدور گواهــی احــراز اشــتغال کارگران 
ــام و انجــام   ــرای شــعب تأمیــن اجتمــا عــی - ثبــت ن ب
ســایت ســامانه بیمــه - بیمــه تکمیلــی درمــان - صــدور 

ــت و... کارت عضوی
نشانی: تهران، مشیریه، خیابان صالحی، چهاراه سوم، 

کوچه هدایتی، پاک52 
تلفن: 09127978397-33461965

فکس:36640517

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران درگفت وگو با عصراقتصاد:

وضعیت معیشت کارگران ساختمانی مناسب نیست
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

محمــد علــی نجفــی شــهردار تهــران گــزارش عملکــرد 100 روزه خــود را بــه شــرح 
ذیــل در قالــب نامــه بــه دولــت ارســال کــرد.

ــم، ســکاِن شــهرداری تهــران  امــروز یکصدمیــن روزی اســت کــه بنــده و همکاران
ــش  ــش بی بدیل ــه نق ــزار ک ــی و خدمتگ ــادی عموم ــم، نه ــت گرفته ای را در دس
ــن  ــول ای ــت. در ط ــیده نیس ــس پوش ــچ ک ــر هی ــی ب ــهری و مل ــادالت ش در مع
ــی را پشــت ســر گذاشــته  ــران مســائل و مشــکات گوناگون ــدت شــهرداری ته م
و افق هــای تــازه ای را بــرای خــود ترســیم کــرده اســت کــه شــرِح آن بی شــک در 
حوصلــه ایــن مقــال نیســت، آنچــه مــرا بــه نــگارِش ایــن یادداشــت ترغیــب کــرد، 
فضــای تــازه و مشــترکی اســت کــه در طــول ایــن 100 روز بیــن شــهرداری تهــران 
ــم  ــش ک ــه مصادیق ــازه ای ک ــای ت ــت، فض ــه اس ــکل گرفت ــم ش ــِت دوازده و دول
نیســت و مــن تــاش می کنــم در ایــن یادداشــت گوشــه هایی از آن را بازگــو کنــم.
1. رأی مــردم در انتخابــاِت معنــاداِر ریاســت جمهــوری و شــورای شــهر و 
روســتا، مســیر تــازه ای را پیــش روی مدیــراِن اجرایــی کشــور قــرار داد، انتخابــی 
اســتراتژیک کــه از یــک ســو تــداوم راِه دولــِت اعتــدال را تثبیــت و از ســوی دیگــر 
ــود  ــادار ب ــن رأی معن ــرد. همی ــا ک ــران مهی ــهِر ته ــرای اداره ش ــازه را ب ــی ت فضای
کــه حضــوِر شــهردار تهــران را در جلســات هیــأت دولــت پــس از نزدیــک بــه 14 
ــد موجبــاِت  ســال مهیــا کرد،حضــوری بســیار مهــم و راهبــردی کــه هــم می توان
ــا  ــران مهی ــأت وزی طــرح مســائل و دغدغه هــای کانشــهِر تهــران را در جمــع هی
ســازد و هــم زمینــه حــِل آنهــا را فراهــم آورد. تهــران و ســایر کانشــهرها مســائل 
ــا وزرا و  ــره ب ــه چه ــره ب ــداِر چه ــه دی ــد ک ــون دارن ــای گوناگ ــی در حوزه ه مختلف
طــرح هفتگــی آنهــا، بی شــک می توانــد زمینــه ســاِز بــه نتیجــه رســیدِن مطلــوب 

ــم آورد. ــن مســائل را فراه ای
2. همــکاری دولــت و شــهرداری در حــوزه بافــت فرســوده شــهری از مســائل مهمــی 
بــود کــه در طــول ایــن 100 روز  نتایــج مهمــی را حاصــل کــرد. همــان طــور کــه 
ــر  ــت همــکاری اث ــد، دول ــه آن اشــاره کردن ــزارش 100 روزه ب ــی هــم در گ روحان
بخــش و مهمــی را بــا شــهرداری تهــران در زمینــه بافت هــای فرســوده آغــاز کــرده 
اســت و شــخص رئیــس جمهــوِر نیــز در چندیــن جلســه مســتقیماً شــرکت کــرده 
ــرای  ــوده ب ــای فرس ــث بافت ه ــِت بح ــده اهمی ــان دهن ــوع نش ــن موض ــت. ای اس
مدیریــت شــهری و دولــت دوازدهــم اســت و امیــدوارم بــا تــداوم رویکــرِد کنونــی، 
ــه ســرانجامی  ــه عنــوان یکــی از چالش هــای مهــم شــهر تهــران ب ایــن موضــوع ب

مطلــوب دســت یابــد.
ــت و شــهرداری  3. اجتمــاع عظیــم اربعیــن صحنــه دیگــری از همکاری هــای دول
ــه  ــه ن ــکاری ک ــهری بود،هم ــد ش ــت جدی ــِت مدیری ــت فعالی در 100 روز نخس
تنهــا توانســت امنیــت، نظم،بهداشــت و مســائلی از ایــن دســت را در بیــن زائــران 
ــه از ســوی دیگــر توانســت  ــام حســین)ع( شــامل شــود، ک ــی حضــرت ام میلیون
نشــان دهنــده نتایــِج یــک همــکاری دوجانبــه و اثــر بخــش باشــد. ایــن همــکاری 
ــم  ــید و ه ــی رس ــم افزای ــه ه ــم ب ــل، ه ــایه تعام ــوان در س ــه می ت ــان داد ک نش

ــا فراهــم آورد. ــان م ــی نعمت ــوان ول ــه عن ــِت مــردم را ب رضای
ــِت در طــول ایــن 100 روز،  ــا دول 4. همکاری هــای دو جانبــه شــهرداری تهــران ب
ــود  ــا همــکاری مشــترکی ب ــه یکــی از آنه مصــداق مهــم دیگــری هــم داشــت ک
کــه در حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک شــکل گرفــت. همــه بــه خوبــی می دانیــم 
ــی  ــن مشــکات شــهرونداِن تهران کــه حمــل و نقــل و ترافیــک یکــی از جدی تری
ــن  ــی از جدی تری ــه آن یک ــوط ب ــکات مرب ــِش مش ــرای کاه ــاش ب ــت و ت اس
ــن 100 روز،  ــول ای ــت. در ط ــران اس ــهرداری ته ــن در ش ــکاراِن م ــِف هم وظای
ــا و  ــد و وعده ه ــزار ش ــت برگ ــا دول ــه ب ــترکی ک ــات مش ــت ها و جلس ــا نشس ب
قول هایــی کــه دربــاره تعهــدات مشــترک دولــت و شــهرداری بــه یکدیگــر مطــرح 
شــد، چشــم انداز خوبــی از توســعه خطــوط متــرو و کاســتن از مشــکات مربــوط 
بــه ترافیــک مطــرح شــد،امیدوارم بــا تــداوم وضــِع کنونــی، ایــن تعهــدات هــر چــه 
ــا ایــن معضــِل دیرپــای شــهری اندکــی کاهــش یابــد،  ســریعتر عملیاتــی شــود ت
اتفاقــی کــه همزمــان می توانــد نتایــج مثبتــی در کاهــش آلودگــی هــوای تهــران 

هــم داشــته باشــد.
ــه  ــه ای ک ــی در برنام ــانه مل ــوری در رس ــت جمه ــِش ریاس ــد روز پی ــخناِن چن س
ــن  ــا ای ــه م ــود، ب ــده ب ــده ش ــدارک دی ــِت ت ــزارِش 100 روزه دول ــه گ ــرای ارائ ب
امیــدواری را داد کــه همچنــان می توانیــم بــه همکاری هــای گســترده همــه ارکان 
دولــت بــا شــهرداری تهــران امیــدوار باشــیم. در اینجــا الزم اســت تأکیــد کنــم کــه 
مــا نیــز چــون رئیــس جمهــوری از »فضــای بــرادری« کــه بیــن دولــت و شــهرداری 
در دوره جدیــد بــه وجــود آمــده اســت خوشــحالیم و بــر ایــن باوریــم ایــن فضــای 
تعاملــی می توانــد موجبــاِت حــل بخــش زیــادی از مشــکات و معضــات شــهری 
ــرار  ــران ق ــش روی شــهرونداِن ته ــدازی روشــن تر را پی ــم آورد و چشــم ان را فراه
ــراِن 1400،  ــِق ای ــاله و در اف ــار س ــکاری چه ــن هم ــاِن ای ــدوارم در پای ــد. امی ده
نتیجــه تعامــِل دولــت و شــهرداری تهــران، همــان چیــزی باشــد کــه مــردم از مــا 

ــد. انتظــار دارن

وزه شهردار تهران  گزارش 100 ر
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

عبــاس  صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی دولــت دوازدهــم عملکــرد 100 روزه 
وزارتخانــه متبــوع خــود در ابتــدای دولــت دوازدهــم را ایــن گونــه تشــریح کــرد: 

*برنامــه هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا هــدف دســتیابی بــه اهــداف تعییــن 
شــده، در 3 بســته قــرار گرفتــه اســت کــه شــامل هویــت ایرانــی اســامی در قالــب 2 
مســاله و 9 برنامــه، تولیــد و مصــرف فرهنگــی، هنــری و رســانه ای در قالــب 4 مســاله و 
19 برنامــه و مناســبات فرهنگــی، هنــری و رســانه ای بیــن المللــی در قالــب 3 مســاله 

و 12 برنامــه مــی شــود.
کلیــد اقدامــات ایــن 3 بســته بــه همــراه 40 برنامــه در فضــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی زده شــده اســت و مســئولیت همــه معاونــت هــا، ســازمان هــا و بخــش هــای 

مدیریتــی آن مشــخص شــده اســت .
فرصــت 100 روزه، زمــان زیــادی نیســت کــه بتــوان در حــوزه ارتقــای کســب و کار 
اقدامــات عملیاتــی انجــام داد. بــرای انجــام هــر کاری در ابتــدا بایــد بــه شناســایی موانــع 
و راهکارهــای پیــش رو پرداخــت و پــس از آن بــه اجــرا فکــر کــرد. بــا ایــن نــگاه در حــال 
ــود فضــای کســب و کار  ــع بهب ــه مان ــی ک ــه های ــن نام ــررات و آیی ــن، مق حاضــر قوانی

فرهنگــی و هنــری مــی شــود را شناســایی کــرده ایــم.
ــوده  ــا ب ــت ه ــه اولوی ــا از جمل ــت ه ــررات و حمای ــا، مق ــازی سیاســت ه ــفاف س  ش
ــت  ــور، پرداخ ــات کش ــای مطبوع ــه ه ــک خان ــات الکترونی ــزاری انتخاب ــت. برگ اس
ــامانه  ــردن س ــی ک ــران و عملیات ــات و ناش ــد از مطبوع ــا و خری ــت ه ــتقیم حمای مس
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات از جملــه اقداماتــی بــود کــه در ســطح وزارتخانــه 

ــا زده شــده اســت. ــد آن ه ــه منظــور شــفاف ســازی کلی ب
معاونــت فرهنگــی وزارت ارشــاد در بخــش هــای مختلــف مشــغول بــه فعالیــت اســت 
کــه مهــم تریــن بخــش آن بــه حــوزه کتــاب برمــی گــردد. کتــاب نقــش بســزایی در 
ارتقــای جوامــع بشــری دارد. صــدور مجوزهــای کتــاب، موسســات فرهنگــی و هنــری، 
چاپخانــه هــا، برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران و نمایشــگاههای کتــاب 
اســتانی و برگــزاری جشــنواره هــا و هفتــه هــای فرهنگــی ماننــد هفتــه کتــاب و ... از 

جملــه وظایــف ایــن معاونــت اســت.
ــا همــکاری موسســه نمایشــگاه هــای فرهنگــی  ــاه ب ــن مــدت کوت خوشــبختانه در ای
ــگاه  ــان نمایش ــرقی و خراس ــان ش ــارس، آذربایج ــل، ف ــاه، اردبی ــتان کرمانش در 5 اس
ــته در 4 نمایشــگاه  ــران در 100 روز گذش ــوری اســامی ای ــد. جمه ــزار ش ــاب برگ کت
بیــن المللــی کتــاب فرانکفــورت، اســتانبول، پکــن و مســکو حاضــر شــد و از رهگــذر 
ایــن تعامــات قرارداهــا و توافقــات خوبــی در زمینــه رایــت کتــاب حاصــل شــده اســت.

ــران تهــران نیســت« و ســایر اســتان  ــد ایــن موضــوع را بداننــد کــه »ای همــگان بای
ــن  ــده و ای ــباع ش ــراف آن اش ــران و اط ــت ته ــتند. ظرفی ــور هس ــزء کش ــم ج ــا ه ه
ــم، مــا  ــی بدیــل در کشــور داری ــی اســت کــه مــا ظرفیــت هــای کــم نظیــر و ب درحال
هــم اســتعدادهای خــاق و هــم محیــط هــای بکــر داریــم، نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
ــه  ــز نهفت ــای دیگــر نی ــران نیســت و در اســتان ه ــا در ته ــری تنه ــای هن ــت ه جذابی

ــا اســت.  ــت ه ــن ظرفی ــا اســتفاده از همی ــده م ــرگ برن اســت و ب
ــا  ــتان ه ــش اس ــامی در بخ ــاد اس ــگ و ارش ــگاه وزارت فرهن ــن ن ــا ای ــن ب بنابرای
ــتان،  ــتانی در 5 اس ــای اس ــگاه ه ــزاری نمایش ــامل برگ ــه ش ــام داد ک ــی انج اقدامات
ــذاری تســهیات  ــرت در 12 اســتان، واگ ــرآن و عت ــای ق ــه ه ــری اجــرای هفت پیگی
توســعه، تجهیــز و تاســیس کتابفروشــی هــا در اســتان هــای کشــور، رشــد 12 درصــد 
تجهیــز، نوســازی و حمایــت از خدمــات کتابخانــه هــای روســتایی، بازنگــری و اصــاح 
ــرش  ــه ب ــار، تهی ــض اختی ــتای تفوی ــتانی در راس ــای اس ــازمانی واحده ــاختار س س
ــی  ــای کتابخوان ــزاری جــام باشــگاه ه ــای ســینمایی در 18 اســتان، برگ ــت ه فعالی
ــدی  ــزم ج ــان از ع ــه نش ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــه و هم ــتا، هم ــهر و روس در 100 ش

ــی دارد. ــز زدای ــه در تمرک وزارتخان
دیپلماســی فرهنگــی و هنــری یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در دولــت هــای یازدهــم 
ــد بدانیــم کــه دیپلماســی فرهنگــی  ــه آن تاکیــد شــده و مــی شــود. بای و دوازدهــم ب
ــا  ــط ب ــه دیپلماســی سیاســی و اقتصــادی در گســترش رواب تاثیــر بیشــتری نســبت ب

ــه  ــم ب ــی توانی ــری م ــی و هن ــی فرهنگ ــق دیپلماس ــل دارد. از طری ــن المل ــه بی جامع
صــدور فرهنــگ و هنــر کشــورمان و همچنیــن صــدور فرهنــگ انقــاب اســامی کــه 
مــورد تاکیــد بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران، حضــرت امــام خمینــی )ره( بــوده 

ــم. بپردازی
ــری  ــی و هن ــی فرهنگ ــعه دیپلماس ــتای توس ــدت در راس ــن م ــاس در ای ــن اس ــر ای ب
ایــن وزارتخانــه اقداماتــی داشــته اســت کــه حضــور فعــال در نمایشــگاه هــای کتــاب 
ــزاری  ــاب، برگ ــت کت ــه رای ــق نام ــرارداد و تواف ــدود 200 ق ــای ح ــا امض ــی ب خارج
کنســرت مشــترک ایــران و ایتالیــا، برگــزاری مراســم حــج امســال بــا عــزت، اقتــدار، 
ســامت و امنیــت 86 هــزار زائــر، تقویــت زیرســاخت هــای زیارتــی در مرزهــا و بهــره 
بــرداری از زائــر ســرای مهــران و بســتان در اربعیــن امســال و اجــرای 9 نشســت و گفــت 
و گــوی ادیــان در داخــل و خــارج از کشــور از جملــه ایــن اقدامــات بــه شــمار مــی آیــد.
ــای  ــام کاره ــت در انج ــری دول ــدی گ ــش تص ــن و کاه ــل ف ــه اه ــور ب ــذاری ام واگ
اجرایــی از سیاســت هــای دولــت هــای آقــای روحانــی بــوده و وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی نیــز در همیــن راســتا برخــی اقدامــات اجرایــی خــود را بــه صنــوف مرتبــط 
واگــذار کــرده اســت. در دولــت یازدهــم برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران 
ــال و ...  ــای دیجیت ــات و رســانه ه ــای مطبوع ــذار شــد و نمایشــگاه ه ــه ناشــران واگ ب
نیــز بــر همیــن روال برگــزار شــد. دولــت دوازدهــم نیــز در امتــداد دولــت یازدهــم بــر 
واگــذاری امــور بــه صنــوف مرتبــط تاکیــد دارد و شــاهد ایــن مدعــا برگــزاری بیســت و 
ســومین نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگــزاری هــا در آبــان مــاه امســال از ســوی اهالــی 

رســانه اســت.
 تشــکیل ســتاد هماهنگــی شــهرها و روســتاهای دوســتدار کتــاب، طــرح و تصویــب 
ــای  ــن ارتق ــیس انجم ــت و تاس ــور در دول ــانه ای کش ــام رس ــه نظ ــواد الیح ــر م اکث
ــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  ــه هــای عمومــی کشــور ب کتابخان
ــی در حیطــه  ــای مردم ــه در راســتای ســاختار ســازی ه ــن وزاتخان ــات ای و ... از اقدام

ــت. ــت از آن اس ــر و حمای ــگ و هن فرهن
در الیحــه نظــام رســانه ای کشــور اگــر رگــه هایــی از نــگاه دولتــی وجــود دارد حتمــا 

در گام هــای بعــدی ایــن نــگاه تعدیــل خواهــد شــد.
الیحــه نظــام رســانه ای نــگاه اصلــی اش بــر ایــن اســت کــه اهالــی صنــف رســانه مســائل 
خــود را متکفــل و آن هــا را حــل و فصــل کنند.حتمــا بحــث نــگاه دولتــی یــا تغلیــظ و 
تقویــت ایــن نــگاه مــورد نظــر دولــت نیســت و چنانچــه تاکنــون در ایــن الیحــه رگــه 
هایــی از بحــث دولتــی شــدن دیــده مــی شــود حتمــا در گام هــای بعــدی ایــن نــگاه 

تعدیــل خواهــد شــد.
ــه  ــن زمین ــه طــرح پیشــنهادهایی کــه از ســوی دوســتان رســانه ای در ای ــا توجــه ب ب
تاکنــون بیــان شــده اســت، دولــت بــا همیــن نــگاه ادامــه بررســی الیحــه نظــام رســانه 
ای در هیــات دولــت را متوقــف کــرده و موضــوع را بــرای پیگیــری مجــدد بــه کمیســیون 

فرهنگــی ارجــاع داده اســت. 
قطعــا در ایــن مرحلــه از پیشــنهادهای اصحــاب رســانه کــه در فضــای رســانه هــا مطــرح 
مــی شــود و همچنیــن از پیشــنهادهایی کــه بــه طــور مســتقل بــه معاونــت مطبوعاتــی 
ارجــاع داده مــی شــود اســتقبال خواهیــم کــرد. مجموعــه پیشــنهادها و نقدهایــی کــه 
پــس از دریافــت ایــن پیشــنهادها و برگــزاری نشســت هایــی در ایــن زمینــه مطــرح مــی 

شــود را نیــز مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.
ــدام در حــوزه  ــته، 5 اق ــم گذش ــت دوازده ــر دول ــه از عم ــی ک ــدت کوتاه ــن م در ای
اصــاح و تدویــن مقــررات در حــوزه فرهنــگ و هنــر صــورت گرفتــه اســت کــه شــامل 
ــوای  ــی محت ــه الکترونیک ــان شناس ــا هم ــامد ی ــرح ش ــازی ط ــاده س ــی و پی طراح
دیجیتــال، تهیــه آییــن نامــه هــای اجرایــی ســاماندهی انتشــار انبــوه محتــوا در شــبکه 
هــای اجتماعــی، راه انــدازی ســامانه جامــع برخــط نظــام رده بنــدی ســنی بــازی هــا، 
اصــاح دســتورالعمل حمایــت از مطبوعــات بــا اولویــت مناطــق محــروم و موضوعــات 
ــات  ــه در موضوع ــی و ارائ ــات بازرگان ــون تبلیغ ــه قان ــی الیج ــب نهای ــاص و تصوی خ

ــی شــود. ــت م ــات دول جلســه هی

وز با عباس صالحی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  100 ر
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رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان فــرش دســتبافت تهــران بــا اعــام ایــن خبــر 
ــتان  ــی اس ــاق بازرگان ــارت ات ــات نظ ــی و هی ــیون فن ــرانجام در کمس ــه س ک
ــرای  ــی  ب ــه کارگاه قالیباف ــه ، پروان ــته از جمل ــه  4 رس ــد ک ــق ش ــران تواف ته
ــع   ــر مرب ــرای 12 مت ــه دوان ب ــش و چل ــه ک ــرش ، چل ــان ف ــرش ، طراح تابلوف
ــا در حــال  ــن موضــوع ســال ه ــزود: ای ــد، اف ــت کنن ــد مجــوز دریاف ــی توانن م

ــت. ــوده اس ــری ب پیگی
 وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته مرکــز ملــی فــرش 2 دســته مجــوز  بــرای مجتمــع 
ــتا  ــن راس ــزود: در ای ــت ، اف ــرده اس ــی ک ــادر م ــی ص ــی و کارگاه قالیباف قالیباف
مجتمــع قالــی بافــی بایســتی بیــش از 300متــر فضــا و کارگاه  قالبافــی 150متــر 

حداقــل فضــا در اختیــار داشــته باشــد.
زرینــه کفــش بــا عنــوان اینکــه در بســیاری از شــهرها  گرفتــن ایــن فضــا بــرای 
ــای ایــن کارگاه  ــه فعالیــت اقتصــادی نیســت ، بیــان داشــت : مزای دریاقــت پروان
ــون  ــاده 142 قان ــاس م ــر اس ــد ب ــت تولی ــه فعالی ــا پروان ــز ب ــری نی ــای 12 مت ه
ــراد تحــت  ــه اف ــن بیم ــد شــد  و  همچنی ــاف خواهن ــای مســتقیم مع ــات ه مالی

ــد. ــه بیمــه خانگــی اســت پرداخــت مــی کنن پوشــش خــود  را درصــدی ک
ــا بیــان اینکــه در ســال هــای  ــه کشــوری فــرش دســتبافت ب ــم مقــام اتحادی قای
گذشــته ، هیــات دولــت فــرش دســتبافت را در راســتای کاهــش مــوازی کاری در 
وزارت بازرگانــی ســابق یــا همــان صنعــت معــدن و تجــارت کنونــی متمرکــز کــرده 
اســت ، گفــت : در ایــن راســتا مســاله جداســازی گلیــم از فــرش و قــرار دادن آن 

در حــوزه صنایــع دســتی اقــدام موثــری نبــوده اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر پــس از گذشــت ســال هــا و تاســیس مرکــز ملــی 
ــه  ــه هــای صنفــی فــرش دســتبافت همچنــان اتحادی فــرش و پــس از آن اتحادی
ــه آن  ــد ب ــه بای ــی را ک ــا اختیارات ــال ه ــن س ــی ای ــتبافت ط ــرش  دس ــای ف ه

ــد. ــته ان ــود را نداش ــض ش تفحی
زرینــه کفــش بــا تاکیــد بــه اینکــه ماهیــت اتحادیــه هــای صنفــی در کشــور اعطای 
پروانــه فعالیــت اســت ، افــزود: در حــال حاضــر ایــن اتحادیــه صرفــا کارت فعالیــت 
ــه در اختیــار  ــرای  بافنــدگان خانگــی صــادر مــی کنــد و همچنــان  اعطــا پروان ب

وزارت صنعــت معــدن و تجــارت اســت.
ــا عنــوان اینکــه ســنگ محــک اتحادیــه هــا  رییــس اتحادیــه فــرش دســتبافت ب
، تعــداد اعضــای آن قــرار داده شــده اســت ، گفــت : لزومــا عــدم واگــذاری اعطــا 
ــه  ــر نیســت، ب ــتبافت موث ــرش دس ــه ف ــه اتحادی ــدگان ب ــرای تولیدکنن ــه ب پروان
طــور مثــال در شــهر ورامیــن بــه دلیــل عــدم وجــود پروانــه فعالیــت اعضــا  ، ایــن 

ــه دیگــری ادغــام شــد . ــا اتحادی ــه ب اتحادی
وی بــا ابــراز امیــدواری در خصــوص اینکــه اتحادیــه فــرش تهــران پــس از ســال هــا 
رایزنــی و بــا همــکاری اساســی اصنــاف تهــران بــرای اولیــن بــار در کمســیون فنــی 
و هیــات نظــارت و اجــاس رای الزم در جهــت اعطــا پروانــه بــرای تولیدکننــدگان 
را دریافــت کــرده اســت ، افــزود: امیــد مــی رود ســایر اســتان هــا نیــز  ایــن حــق را 

بــرای اتحادیــه هــای فــرش دســتبافت قایــل شــوند.
رییــس اتحادیــه فــرش دســتبافت بــا ابــراز خرســندی در خصــوص اینکــه بیمــه 
ــزود: در  ــی شــود ، اف ــا اخــر ســال جــاری اجــرا م ــران  ت ــدگان ته ــی بافن تکمیل
ایــن رابطــه طــی نظــر ســنجی کــه بــه صــورت پایلــوت انجــام شــده بســیاری از 

ــد. ــرده ان ــل ک ــراز تمای ــن خصــوص اب ــرش دســتبافت در ای ــدگان ف بافن
ــی  ــته تمام ــال گذش ــی 2 س ــه ط ــه اینک ــد ب ــا تاکی ــش ب ــه کف ــی زرین محمدعل
ــزود:  ــد فعالیــت داشــته باشــند ، اف ــی توانن ــری م ــا شناســه کارب ــا  ب ــه ه اتحادی
ــده و  ــام ش ــیار انج ــای بس ــری ه ــا پیگی ــه ب ــن اتحادی ــه ای ــذ شناس ــل اخ مراح
همزمــان بــا ایــام مبــارک فجــر  صــادر خواهــد شــد  کــه پــس از آن قــرارداد بیمــه 

ــز ، نوشــته مــی شــود. ــی نی تکمیل
ــان اســت ، گفــت :  ــی از امیدهــای قالیباف ــه اینکــه بیمــه قالبیاف ــد ب ــا تاکی وی ب
بحــث بیمــه بــرای قالیبافــان ســبب مــی شــود تــا  احســاس امنیــت  شــغلی آن هــا 

افزایــش یابــد و در نهایــت میــزان تولیــد آنهــا نیــز بیشــتر خواهــد شــد.
وی در پایــان ســخنان خــود در خصــوص وجــود تعاونــی هــای فــرش دســتبافت 
گفــت : در ایــن خصــوص انتظــار مــی رود مرکــز ملــی فــرش بــه عنــوان متولــی 
فــرش دســتبافت  فعالیــت هــای تعاونــی هــای فــرش ایــن حــوزه را مدیریــت کنــد 

تــا ایــن موضــوع ســبب مــوازی کاری نشــود.

با موافقت برای صدور 4 رسته قالیبافی در فضای 12 متر مربع صورت گرفت

یک گام دیگر تا توسعه صنعت فرش دستباف
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ــع  ــن صنای ــم تری ــی از مه ــگری یک ــت گردش ــروز صنع ام
ــعه  ــده ای در توس ــش عم ــه نق ــت ک ــی اس ــطح جهان در س
ــت  ــت دول ــت گردشــگری  از اولوی ــذا صنع اقتصــادی دارد . ل
ــت . ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــای اقتص ــزی ه ــه ری ــا در برنام ه

ــت  ــم ظرفی ــی رغ ــگری عل ــت گردش ــا صنع ــور م در کش
هــای سرشــار و بالقــوه ای همچــون جاذبــه هــای طبیعــی 
ــی  ــی و فصل ــر جنگل ــتانی ، مناظ ــی، باس ــن تاریخ ،اماک
ــورد  ــد و شایســته اســت م ــه بای ــان ک وجــود دارد ، آنچن
ــا  حمایــت کافــی و الزم از ســوی دولــت هــای گذشــته ت
بــه زمــان حــال قــرار نگرفتــه اســت ایــن در حالــی اســت 
کــه بــر اســاس آمــار منتشــره از ســوی مراکــز و ســازمان 
هــای مربوطــه پیرامــون ورود گردشــگران بــه کشــور طــی 
4 ســال گذشــته مــی تــوان چشــم انــداز روشــنی را بــرای 
ایــن صنعــت نوپــا و البتــه ســود آور ،در کشــور عزیزمــان ، 
ایــران اســامی متصــور شــد. صنعــت توریســم مــی توانــد 
ایــران را از درآمــد نفتــی، در شــرایطی کــه قیمــت جهانــی 
نفــت نســبت بــه چنــد ســال گذشــته کاهــش یافتــه ، بــی 
ــه  ــی فاصل ــک محصول ــن صــورت از اقتصــاد ت ــاز و بدی نی

ــم . بگیری
گردشــگری و توریســم ، یــک راهبــرد نویــن اقتصــادی بــرای دوره هــای زمانــی کوتــاه و 
بلنــد مــدت اســت و لــذا بــرای رســیدن بــه ســند چشــم انــداز 1404 الزم اســت موانــع 
مدیریتــی و ســازمانی برطــرف شــده و بــا برنامــه ریــزی هــای منســجم و دقیــق، میــزان 

حضــور و جــذب گردشــگران بــه کشــور را بــه عنــوان یــک عــزم ملــی افزایــش دهیــم .
ــق اقتصــادی گردشــگری  ــه تنهــا موجــب رشــد و رون در واقــع صنعــت گردشــگری ن
ــز  ــی و نی ــن المل ــط سیاســی و بی ــود رواب ــه موجــب گســترش و بهب ــود ، بلک ــی ش م
تعامــات منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بــا راهکارهــای فرهنگــی و هویتــی مــی شــود . 
صنعــت توریســم در زمینــه هــای اقتصــادی ، عــاوه بــر جــذب ارز خارجــی در اقتصــاد 
ــد  ــای جدی ــاد فرصته ــع ، ایج ــد و توزی ــش تحــرک در تولی ــه افزای ــر ب ــی ، منج داخل
ــداری ،  ــر ســاخت هــا ، امنیــت ، بهداشــت و توســعه هتل شــغلی و ارتقــای توســعه زی
ــع دســتی ،  ــی، صنای ــی و هوای ــی، جــاده ای، زیســت محیطــی، ریل رســتورانی و غذای

پوشــاک و حمــل و نقــل داخــل شــهری مــی شــود .
اولیــن مســئله ای کــه در بخــش توســعه گردشــگری مطــرح اســت ، ایــن موضــوع مــی 
باشــد کــه بایــد صنعــت توریســم بــه طــور کامــل بــه بخــش خصوصــی واگــذار گــردد 

و دولــت بایــد تنهــا نقــش یــک ناظــر ســازنده را داشــته باشــد .
ــف دولتــی  ــی کــه از ســوی نهادهــای مختل ــا محــدود کــردن و ســخت گیــری های  ب
ــه  ــی و خارجــی نســبت ب ــذار داخل ــی شــود، بخــش خصوصــی و ســرمایه گ وضــع م
ــی اســت کــه در ســایر کشــورها ،  ــن در حال ســرمایه گــذاری منزجــر مــی شــوند ،ای
بخــش گردشــگری معــاف از مالیــات، تامیــن اجتماعــی و غیره اســت امــا در ایــران اداره 
مالیــات ، تامیــن اجتماعــی، شــهرداری و نیــز اداره بهداشــت هــر کــدام بــه نوعــی مانــع 

فعالیــت هــای مثبــت  مــی شــوند .
در مجمــوع میتــوان گفــت مهمانپذیــران و مجموعــه هتلــداران کــه دارای جــواز کســب 
قانونــی هــم هســتند ، هزینــه هــای متعــددی را متحمــل مــی شــوند . همــکاران مــا 
در مراکــز اقامتــی مهمانپذیــران و هتــل هاعــاوه بــر پرداخــت مالیــات و بیمــه تامیــن 
ــوان  ــه عن ــد ب ــز دارن ــدد دیگــری نی ــای متع ــوارض ،دشــواری ه ــواع ع ــی و ان اجتماع
مثــال یــک مهمانپذیــر کوچــک کــه اتفاقــا اشــتغال زایــی هــم دارد و بســیار ســازنده و 
موثــر در سیســتم چرخــه اقتصــادی اســت، شــهرداری هزینــه هــای قابــل توجهــی را 
بــرای تاســیس بــه عنــوان تغییــر کاربــری مطالبــه مــی کنــد . در حالــی کــه در تمــام 
ــی، اداری و  ــل مال ــف از قبی ــت هــای مختل ــن حمای ــا از ســرمایه گــذاران کار آفری دنی

غیــره صــورت مــی پذیــرد . 
بــه عنــوان مثــال تمــام بانــک هــای آنهــا بــرای راه انــدازی 
مراکــز اقامتــی گردشــگری 70  الــی 80 درصــد وام طوالنی 
مــدت کــم بهــره مــی دهنــد چــرا کــه هــم اشــتغال پایــدار 
را بــه وجــود مــی آورد و نیــز چرخــه ی بــزرگ از اقتصــاد را 
شــامل مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ یــک از 
دولــت هــای گذشــته تــا بــه اکنــون حامــی راه انــدازی  و 
حمایــت بــه نحــوه گفتــه شــده نبــوده، بلکــه برخــی ادارات 
ــه  ــار آنچ ــد. در کن ــی کنن ــم م ــی ه ــع تراش ــط مان مرتب
ــی  ــت م ــم فعالی ــازی ه ــای غیرمج ــکان ه ــد م ــه ش گفت
کننــد کــه بســیار غیــر امنیتــی، غیــر بهداشــتی هســتند 
کــه البتــه هیــچ گونــه مرجعــی هــم نظــارت هــای قانونــی 
بــر آنهــا نــدارد کــه خــود باعــث ایجــاد هــرج و مــرج کاری، 
غیــر ایمنــی و امنیتــی و بهداشــتی مــی شــود. لــذا الزمــه 
توســعه ایــن صنعــت، دیــد افــق بــاال و براســاس سندچشــم 
ــداف مشــخص  ــرای اه ــزی ب ــه ری ــه برنام ــداز  اســت ک ان
کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت  امــری ضــروری 

اســت. 
ــی،  ــای کارشناس ــا در کاره ــی دارد ت ــه آمادگ ــن اتحادی ای
راهکارهــای الزم و همــکاری هــای مرتبــط را داشــته تــا باعــث پیشــرفت گردشــگری 
شــود و همچنیــن حضــور فعاالنــه در ایــن بخــش صنعــت را همراهــی و کمــک نمایــد.
لــذا طــی چندیــن ســال گذشــته تعــداد مهمانپذیــران بــه حــدودا 110 مــورد رســید 
ــهرداری و  ــت ، ش ــش دول ــکاری بخ ــدم هم ــرایط و ع ــختی ش ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
بهداشــت ســایر ارگان هــای مرتبــط بــا ایــن حرفــه ســایر مهمانپذیــران بــر جــا مانــده  
نیــز در آینــده نــه چنــدان دور فعالیــت خــود را تعطیــل مــی کننــد .لــذا بــا توجــه بــه 
آنچــه گفتــه شــد ضــرورت دارد تمــام ارگان هــا بــه ویــژه دولــت حمایــت هــای الزم 
معنــوی ،مــادی و مالــی در قالــب مشــوق هــای مالیاتــی و نیــز تســهیات  ارزان قیمــت 
ــگری  ــاالن بخــش خصوصــی گردش ــرای فع ــوم اســت را ب ــا مرس ــام دنی ــه در تم را ک
اشــتغال زا قائــل شــود . از ســوی دیگــر بــا عنایــت بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــرار دارد و  ــی ق در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ، بخــش خصوصــی از ارکان اصل
رهبــر انقــاب هــم معتقــد هســتند کــه کار بایــد بــه مــردم واگــذار شــود و اصــل 44 

مــی بایســت بیشــتر پیگیــری شــود .
اتحادیــه مهمانپذیــران اســتان تهــران و اعضــاء هیئــت رئیســه در کنــار فعالیــت هــای 
اقتصــادی بــا محوریــت گردشــگری ، همــواره پیگیــر مشــکات و موانــع کاری از جملــه 
مراکــز اقامتــی غیــر مجــاز بــوده  وهمــواره در کنــار آن معتقــد بــه ارزش هــای انقــاب 
بــوده و خواهنــد بــود. در پیرامــون اقتصــاد مقاومتــی کــه همــواره مــورد تاکیــد رهبــر 
انقــاب مــی باشــد بایــد گفــت :در واقــع نقــش اصنــاف در اقتصــاد مقاومتــی بســیار 
ــادی  ــیجی و جه ــه بس ــودن روحی ــا دارا ب ــا ب ــر تنه ــن ام ــت و ای ــم اس ــی و مه حیات
اصنــاف کــه در پیــروزی انقــاب اســامی ، دوران دفــاع مقــدس و برهــه هــای حســاس 
ــه کرمانشــاه نقــش بســیار مثبــت و تاثیــر گــذاری ایفــا نمــوده  ــه زلزل همچــون حادث
ــور  ــدس حض ــاع مق ــه در دوران دف ــور ک ــان ط ــاف هم ــود. اصن ــی ش ــق م ــد، محق ان
یافتنــد اکنــون نیــز بایــد همچــون گذشــته دســت بــه دســت هــم داده تــا مشــکات 
اقتصــادی و اشــتغال جوانــان در کشــور حــل شــود کــه در رســیدن بــه ایــن هــدف و 
پیشــبرد آن ؛نقــش اتــاق اصنــاف تهــران بــزرگ و ریاســت محتــرم آن انــکار نشــدنی 
ــرادر عزیزمــان جنــاب  ــذا در پایــان جــای دارد مراتــب قدردانــی خــود را از ب اســت . ل
ــه  ــاق اصنــاف کشــور بخاطــر زحمــات خالصان آقــای علــی فاضلــی رئیــس محتــرم ات
پیرامــون حمایــت هــای معنــوی ، کــه همــواره در کنــار همــه اصنــاف و اتحادیــه هــای 

صنفــی بــه ویــژه ایــن مجموعــه بــوده انــد  را بــه نوبــه  خــود اعــام دارم.

جذب گردشگران به کشور را به عنوان یک عزم ملی افزایش دهیم

مهندس شاهرخ محمدزاده
رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان تهران
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

امیــر خســرو فخریــان - رییــس اتحادیــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای و مدیــر 
عامــل شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای افــق کــوروش گفــت: اقتصــاد مــدرن 
در کشــورهای پیشــرفته جهــان نشــانه ها و الزاماتــی دارد؛ از جملــه ایــن نشــانه ها 
می تــوان بــه وجــود ســامانه شــفاف و مولـّـد در حــوزه خدمــات توزیــع کاال اشــاره 
ــاره نشــان می دهد  ــن ب ــق کشــورهای توســعه یافته در ای ــرور تجــارب موف کــرد. م
چنیــن ســامانه ای نــه تنهــا از نشــانه های یــک اقتصــاد مــدرن اســت بلکــه نقــش 
ــایر  ــزوده در س ــد ارزش اف ــره وری و رش ــش به ــفافیت، افزای ــاد ش ــری در ایج مؤث
ــب را  ــع مناس ــتم توزی ــه سیس ــی ک ــا جای ــادی دارد ت ــم اقتص ــزای ارگانیس اج

ــدرن دانســت. ــات اقتصــاد م ــوان یکــی از الزام می ت
ــع کاال،  ــام توزی ــازی نظ ــای نوین س ــی از نماده ــت یک ــد گف ــدی بای در گام بع
ــگاه ها  ــن فروش ــه ای ــرا ک ــت چ ــره ای اس ــزرگ و زنجی ــگاه های ب ــعه فروش توس
بــدون صــرف هزینــه  بــاال و بــا برخــورداری از دانــش تخصصــی می تواننــد تاثیــر 
مســتقیمی در افزایــش ارزش افــزوده و بهبــود عملکــرد سیســتم توزیــع ایفــا کنند. 
بــه همیــن اعتبــار اگــر قــرار باشــد بــه چنــد نشــانه از آغــاز حرکــت بــه ســمت 
ــن  ــی از مهم تری ــد یک ــدون تردی ــم، ب ــاره کنی ــورمان اش ــدرن در کش ــاد م اقتص
ــره ای در  ــگاه های زنجی ــد فروش ــل جدی ــترش نس ــش و گس ــانه ها، پیدای ــن نش ای

شــهرهای کشــور اســت.
اکنــون فروشــگاه هاي زنجیــره اي بــا حــدود 3200شــعبه فعــال در کشــور، ســهمی 
ــارد  ــزار میلی ــر 120 ه ــال حاض ــد. در ح ــی دارن ــازار خرده فروش ــدی از ب 8 درص
ــع  ــی کشــور از محــل توزی ــد ناخالص داخل ــان از تولی ــارد توم ــزار میلی ــا 150 ه ت
ــره ای  ــگاه های زنجی ــهم فروش ــه س ــود ک ــی جی« حاصل می ش ــای »اف ام س کااله

از ایــن مقــدار 8 تــا 12 درصــد اســت.
ــا  ــا ت ــور م ــان می دهد کش ــان نش ــی جه ــعه خرده فروش ــاخص توس ــا ش GRDI ی
ــن  ــه بســیار دارد. واقعیــت ای ــه فاصل ــن زمین ــوب در ای ــگاه مطل ــه جای رســیدن ب
اســت کــه کارهــاي زیربنایــي کــه ایجــاد ارزش افــزوده بــه دنبــال دارنــد، نیازمنــد 
ــم  ــرمایه گذاري هایي ه ــن س ــتند. چنی ــازده هس ــرمایه گذاري هاي کان و دیرب س
ــاد  ــش در اقتص ــات و آرام ــه ثب ــبت ب ــرمایه نس ــان س ــان صاحب ــتلزم اطمین مس
میزبــان اســت. در ادبیــات اقتصــادي از میــزان ایــن آرامــش بــه عنــوان »ریســک 
ســرمایه گــذاري« یــاد مي شــود. ایــن ریســک شــامل دو نــوع اقتصــادي و 
سیاســي اســت و ســرمایه گــذاران معمــوالً بــا در نظــر گرفتــن برآینــد مؤلفه هــاي 
ــه  ــر در هــر اقتصــادي، ریســک حضــور در آن را محاســبه و ســپس نســبت ب مؤث

ــد. ــري مي کنن ــم گی ــرمایه گذاري در آن تصمی ــدم س ــا ع ــرمایه گذاري ی س

خوشــبختانه در کشــور مــا بــه ویــژه در 
ــت های  ــی سیاس ــر و در پ ــال اخی ــد س چن
ایــن  نــوع  دو  هــر  دولــت،  ثبات آفریــن 
ــه ای  ــل ماحظ ــدودی قاب ــا ح ــک ها ت ریس
مؤلفه هــاي  منظــر  از  شده اســت.  کنتــرل 
ــا وجــود  ــر محیــط کســب وکار هــم ب مؤثــر ب
ــن و  ــات قوانی ــد ثب ــي مانن ــه در مقوالت اینک
مقــررات، تعامــل حاکمیــت بــا کارآفرینــان و 
ســرمایه گذاران، حضــور بخــش خصوصــي در 
فرآیندهــاي تصمیــم ســازي و تصمیــم گیــري 
و... همچنــان درگیــر اختاالتــی هســتیم 
ــد. ــی مؤلفه هــای مثبــت هــم کــم نبوده ان ول

ایــن کــه بــر مبنــای شــاخص توســعه 
ــد در جمــع  ــران بای خرده فروشــی جهــان، ای
20 کشــور جــذاب بــرای ســرمایه گذاری 
در حــوزه فروشــگاه های زنجیــره ای قــرار 
ــرا  ــم اســت چ ــل فه ــد،کاما قاب ــته  باش داش
کــه کشــور مــا از لحــاظ برخــورداري از منابع 
ــگران و...  ــذب گردش ــترهاي ج ــي، بس طبیع
ــد ســودده باشــد ولــي  ــاً مي توان در شــرایطي قــرار دارد کــه ســرمایه گذاري قاعدت
ــه ســمت  ــان ســرمایه اعــم از ســرمایه هاي خــرد و کان را ب ــاال، صاحب ریســک ب
ــوق  ــا س ــپرده گذاري در بانک ه ــد س ــک مانن ــدون ریس ــاي ب ــرمایه گذاري ه س

ــم. ــرار دهی ــت ق ــک را در اولوی ــن ریس ــت ای ــد مدیری ــن بای ــد بنابرای می ده
عــاوه بــر ایــن ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی هــم بایــد 
خــود را بــا رونــد روز در دنیــا همــراه کننــد؛ امــروز در دنیــا، رقابــت بیشــتر از آنکــه 
بــر ســر تولیــد باشــد در فــروش محصــوالت تولیــد شــده اســت بــه همیــن خاطــر 
هــم ارزش افــزوده چشــمگیري در حلقــه عرضــه و فــروش نهفتــه اســت. دانــش 
ــا سال هاســت،  ــدي کــه در کشــور م ــن اقتصــاد نشــان مي دهــد برعکــس رون نوی
ــران اول  ــا در ای ــه م ــي ک ــیم درحال ــد برس ــه تولی ــروش ب ــد از ف ــان دارد بای جری
ــع و  ــي، توزی ــه فکــر بســته بندي، بازاریاب ــازه ب تولیــد مي کنیــم و بعــد از تولیــد ت

ــم. ــروش مي افتی ف
تجــارب موفقــي هــم در دنیــا بــا ایــن رویکــرد وجــود دارد؛ تقریبــاً آنچــه اکنــون در 
ــت؛  ــارج نیس ــال خ ــاهده می کنیم از دو ح ــا مش ــق دنی ــزرگ و موف ــگاه هاي ب فروش
یــا کاالهــاي تولیــدي دیگــران را بــا برچســب فروشــگاه خــود مي فروشــند یــا تولیــد 

کننــدگان محصــوالت فراوانــي را بــا برچســب همــان فروشــگاه تولیــد مي کننــد.
مســئوالن کشــور هــم بایــد نقــش و مســئولیت خــود را در ایــن زمینــه بــه درســتی 
ــع  ــامانه توزی ــا در س ــره ای تنه ــگاه های زنجی ــر فروش ــه تأثی ــرا ک ــد چ ــا کنن ایف
ــم  ــر ه ــره ای اگ ــگاه های زنجی ــه فروش ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــور نیس کش
ــی  ــد. از آنجای ــه غیرشــفاف عمــل کنن ــد ک ــن را ندارن ــکان ای ــا ام ــد عم بخواهن
کــه شــفافیت یکــي از اولویت هــاي اقتصــاد کشــور اســت، ایــن اولویــت در فرآینــد 

ــت. ــمگیر اس ــیار چش ــره اي بس ــگاه هاي زنجی ــق فروش ــه از طری عرض
ــره ای  ــگاه های زنجی ــود فروش ــا و س ــا، درآمده ــا، هزینه ه ــا، فروش ه ــم خریده رق
کامــا شــفاف و روشــن اســت و ســهم دولــت را در مالیــات و.... کامــا پرداخــت 
ــه خصــوص فروشــگاه های  ــره ای ب ــن فروشــگاه های زنجی ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کنن
افق کــوروش بــا حــدود 800 شــعبه در سراســر کشــور توانســته اند شــاخص 
دسترســی بــه »اف ام ســی جی ها« یــا همــان »کاالهــای تندمصــرف« را بــه 
ــذف  ــفافیت و ح ــا ش ــم ب ــته ای ــن توانس ــر ای ــاوه ب ــند. ع ــود ببخش ــدت بهب ش
ــه  ــی ک ــا تخفیف های ــم ت ــکان را فراهم آوری ــن ام ــه ای واســطه های مخــرب و اضاف
تولیدکننــدگان بــرای محصــوالت در مقاطــع زمانــی خــاص درنظرمی گیرنــد واقعــا 

ــود. ــال ش ــم اعم ــی ه ــده نهای ــرای مصرف کنن ب

وشگاه های زنجیره ای، نشانه و الزام  فر
توسعه اقتصاد کشور
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

اشتغال زایی ضربتی
ــنجش  ــای س ــاخص ه ــن ش ــی تری ــی از اصل یک
ــتغال  ــد و اش ــث تولی ــاد، بح ــک اقتص ــت ی کیفی
ــای  ــه معن ــگاه اول ب ــد در ن ــش تولی ــت. افزای اس
رونــق چــرخ اقتصــاد و در ادامــه کاهــش وابســتگی 
و واردات و افزایــش اشــتغال، افزایــش ســطح 
گــذاری  ســرمایه  افزایــش  مــردم،  معیشــت 
داخلــی و ارتقــای فعالیــت بخــش خصوصــی، 
افزایــش ســطح بهــره وری ســازمانی و کارآفرینــی 
و حجــم واردات، تحقــق عدالــت اجتماعــی و 
بهبــود شــاخص های توســعه اجتماعــی در نتیجــه 
افزایــش قــدرت اقتصــادی جامعــه و… را بــه دنبــال 
ــات و  ــداری و ثب ــی پای ــا ویژگ ــی ب ــد مل دارد. تولی
مبتنــی بــر تــوان و پتاســیل هــای داخلــی، کســب و 
کار داخلــی را رونــق مــی بخشــد و نیــروی انســانی 

ــکار مــی گیــرد. در علــم اقتصــاد ســرمایه ی  متخصــص را در چرخــه ی اقتصــادی ب
اصلــی هــر جامعــه نــه نفــت و گاز بلکــه نیــروی ماهــر و متخصــص آن اســت. تجربــه  
کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا نشــان د اده اســت کــه بــا اتــکا بــه نیــروی تحصیــل 
کــرده  داخلــی مــی تــوان میــزان تولیــد را افزایــش داد و بهــره وری را بهبــود بخشــید. 
بطــور کلــی تولیــد و اشــتغال ملــی در تعاملــی تنگاتنــگ و دو ســویه، علــت و معلــول 
همدیگــر هســتند. بــا ایــن توصیــف کــه افزایــش تولیــد بــه نوعــی بــه معنــای افزایــش 
اشــتغال اســت و بلعکــس . ثبــات و پایــداری در حوضــه  تولیــد داخــل اشــتغال پایــدار 
ــادارات  ــزان ص ــه می ــته و ب ــم واردات کاس ــع از حج ــه تب ــه ب ــد ک ــی ده ــد م را نوی
مــی افزایــد. ایــن همــان دورنمــای ســند چشــم انــداز بیســت ســاله و هــدف نهایــی 
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بدالیــل متفــاوت در چنــد ســال اخیــر دچــار نوســان 
زیــادی شــده اســت. بــه همیــن دلیــل دولتمــردان در تــاش هســتند تــا بــا اجــرای 
طرح هــای متفــاوت، منابــع مالــی ویــژه ای جهــت رونــق اشــتغال اختصــاص دهنــد. 
در همیــن راســتا در 100 روز نخســت فعالیــت دولــت دوزادهــم و بــا توجــه بــه لــزوم 
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــور، ی ــتغال زایی در کش ــت اش ــی جه ــای ضربت ــرای طرح ه اج
ــرای اشــتغال مناطــق روســتایی و عشــایری  ــی ب ــدوق توســعه مل دالر از محــل صن
اختصــاص داده شــده اســت. معــادل ریالــی همیــن مبلــغ نیــز توســط ســه بانــک و 
ــا اختصــاص منابعــی از  ــه ای کــه ب ــه گون ــد ب دو صنــدوق مربوطــه اختصــاص می یاب
بودجــه عمومــی مقــرر اســت کــه نــرخ ســود منابــع تلفیقــی مزبــور بــه طــور متوســط 
معــادل 6 درصــد باشــد. 20.000 میلیــارد تومــان هــم در همیــن مــدت بــرای توســعه 

ــه اســت ــع نظــام بانکــی اختصــاص یافت ــدار از مناب اشــتغال پای
ــه  ــت ک ــی اس ــتایی  دو طرح ــتغال روس ــرح اش ــر و ط ــتغال فراگی ــای اش ــرح ه ط
ــت  ــر دول ــتغال فراگی ــه اش ــود. برنام ــرا ش ــتگاه ها اج ــکاری دس ــا هم ــت ب ــرار اس ق
ــه منظــور ایجــاد 1000 شــغل در دهــه اول تیــر مــاه از ســوی معــاون اول رئیــس  ب
ــی در  ــا بررس ــته ب ــال گذش ــتایی از س ــتغال روس ــرح اش ــد و ط ــاغ ش ــوری اب جمه
ــارد  ــزار میلی ــت 11 ه ــه پرداخ ــت آیین نام ــد و در نهای ــال ش ــس دنب ــت و مجل دول
تومــان وام از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال روســتایی و عشــایری، در 
هیــأت دولــت تصویــب شــد. کارشناســان طــرح اشــتغال فراگیــر رایــک طــرح عــام و 

ــد. ــاص می دان ــرح خ ــک ط ــتایی را ی ــتغال روس ــرح اش ط
ــف  ــای مختل ــزار شــغل در بخش ه ــان ســال 96 ، 651 ه ــه، در پای ــن برنام ــق ای طب
اقتصــادی هدفگــذاری شــده اســت. در بیــن بخش هــای اقتصــادی، ســهم صنعــت، 

معــدن و بازرگانــی از باقــی بخش هــا بیشــتر اســت. 
هــدف کمــی ایجــاد تعــداد شــغل در ایــن بخــش، 
ــد از  ــه 40 درص ــک ب ــه نزدی ــت ک ــزار اس 254 ه
ــاص  ــود اختص ــه خ ــب اول را ب ــی قال ــدف کم ه

می دهــد.
ــرار  ــگاه دوم ق ــاوری در جای ــات و فن بخــش ارتباط
ــاوری  ــات و فن ــاس وزارت ارتباط ــن اس ــر ای دارد. ب
ــزار شــغل در ســال  ــف اســت 90 ه ــات مکل اطاع
وزارت  و  کشــاورزی  بخــش  کنــد.  ایجــاد   96
ــه ســوم اهــداف کمــی  ــز رتب ــاد کشــاورزی نی جه
اشــتغال زایی در ســال 96 را دارا اســت. به طــور 
کلــی قالــب اول کــه در بخش هــای مختلــف 
ــم  ــی رق ــهم اصل ــده س ــزی ش ــادی طرح ری اقتص
اشــتغال زایی کل را دارد کــه قریــب بــه 67 درصــد 

آن را شــامل می شــود.
ــب اول هــم از ســه طریــق تامیــن خواهــد  ــرای قال ــی پیش بینــی شــده ب ــع مال مناب
ــی.  ــدوق توســعه مل ــی و تســهیات صن ــارات بودجــه ای، تســهیات بانک شــد: اعتب
ســهم تســهیات بانکــی در ایــن بیــن بــا فاصلــه قابل توجهــی از دو مــورد دیگــر قــرار 
ــن  ــت. کل ای ــتغال زایی اس ــای اش ــه طرح ه ــوط ب ــه، مرب ــن برنام ــب دوم ای دارد. قال
قالــب موظــف بــه ایجــاد 228 هــزار شــغل در ســال 96 اســت. رتبــه نخســت در ایــن 
بخــش را نیــز طــرح کارورزی دانش آموختــگان دانشــگاهی بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. هــدف کمــی ایــن طــرح در ســال 96، ایجــاد 105 هــزار شــغل اســت. وزارت 
کار در جایــگاه هماهنگ کننــده و کلیــه دســتگاه های اجرایــی نیــز به عنــوان همــکار 
در طــرح کارورزی ســهیم هســتند. طــرح مشــوق های بیمــه ســهم کارفرمایــی رتبــه 
ــال جاری 75  ــد در س ــرح بای ــن ط ــتغال زایی دارد. ای ــای اش ــن طرح ه دوم را در بی
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــاورد. کلی ــود بی ــران به وج ــرای اقتصــاد ای ــزار شــغل را ب ه

نیــز در ایــن طــرح بایــد مشــارکت داشــته باشــند.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــداف کم ــال 1396، اه ــر در س ــتغال فراگی ــه اش ــوم برنام ــب س قال
ــای  ــب، نهاده ــن قال ــا داده اســت. در ای ــود ج ــی را در خ ــتغال حمایت ــای اش طرح ه
عمومــی نیــز به عنــوان مســئول اجــرای طــرح حضــور دارنــد. ایــن قالــب قــرار اســت 
کــه در ســال 96 بــه تعــداد 91 هــزار و 800 شــغل جدیــد بــه اقتصــاد تزریــق کنــد. 
در ایــن قالــب طــرح هم افزایــی نهادهــای حمایتــی و عمومــی غیردولتــی در ایجــاد 
ــه  ــال جاری دارد ک ــغل را در س ــزار ش ــاد 60 ه ــه ایج ــی وظیف ــه تنهای ــتغال ب اش
دســتگاه های مســئول ایــن طــرح، کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، بســیج، بنیــاد 

ــاد شــهید و ایثارگــران اســت. ــاد مســتضعفان، بنی برکــت، بنی
ــد: تســهیات  ــد ش ــن خواه ــه محــل تامی ــم از س ــر ه ــتغال فراگی ــرح اش ــع ط مناب
بانکــی، صنــدوق توســعه ملــی و بودجــه. بودجــه کمتریــن ســهم را در ایــن بیــن بــا 
ــا نظــام بانکــی اســت کــه بایــد 20 هــزار  500 میلیــارد تومــان دارد. ســهم اصلــی ب
میلیــارد تومــان از منابــع را تامیــن کنــد. صنــدوق توســعه ملــی نیــز وظیفــه تامیــن 
هــزار میلیــارد تومــان را خواهــد داشــت. امــا طــرح اشــتغال روســتایی بــرای توســعه 
ــع  شــغلی روســتاها، عشــایر و شــهرهای کوچــک اجــرا خواهــد شــد. نیمــی از مناب
ایــن طــرح از ســوی صنــدوق توســعه ملــی تأمیــن خواهــد شــد. میــزان ایــن منابــع 
معــادل ریالــی 1500 میلیــون دالر اســت کــه حــدود 5 هــزار میلیــارد تومان)بــا ارز 
دولتــی( خواهــد بــود. معــادل ایــن مبلــغ را قــرار اســت بانک هــا و دســتگاه ها تامیــن 

ــان می رســد. ــارد توم ــزار میلی ــه حدود10ه ــد کــه در مجمــوع ب کنن
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

شفاف سازی مالی
شــفافیت عملکــرد مالــی از مهمتریــن شــاخص هــای حکومــت مردمســاالر اســت 
ــزی و اتخــاذ  ــه ری ــردان را در برنام ــه دولتم ــر آنک ــاوه ب ــی ع ــرا شــفافیت مال زی
ــت  ــه مل ــت ب ــکان پاســخگویی دول ــد، ام ــی نمای ــاری م ــات اقتصــادی ی تصمیم
را در خصــوص نحــوه تحصیــل منابــع و مصــرف آن، فراهــم مــی نمایــد، ایــن در 
حالــی اســت کــه تحقــق شــفافیت مالــی دولــت، منــوط بــه تهیــه گــزارش هــای 
مالــی، حــاوی اطاعــات مربــوط، قابــل اتــکاء، قابــل مقایســه و قابــل فهــم اســت. 
بــه همیــن دلیــل و در راســتای آغــاز نهضــت شفاف ســازی مالــی از درون دولــت، 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در 100 روز نخســت دولــت دوازدهــم، ســامانه-

هــای "حســابداری کل خزانــه داری کشــور" و "مدیریــت دارایی هــا و بدهی هــای 
ــه توضیحــات بیشــتری در  ــرار داد کــه در ادام ــرداری ق ــورد بهــره ب دولــت" را م

ــود. ــه می ش ــوص ارائ ــن خص ای
ــد  ــه بتوان ــه ای ک ــه گون ــد ب ــع و کارآم ــابداری جام ــتم حس ــک سیس ــود ی وج
ــا توجــه بــه  اطاعــات مربــوط بــه کلیــه دریافت هــا و پرداخــت هــای خزانــه را ب
لــزوم اجــرای مفــاد اصــل )53( قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، تجمیــع 
ــای  ــه و مبن ــی ارائ ــف حکومت ــرای اســتفاده کنندگان مجــاز در ســطوح مختل و ب
تصمیم گیــری هــای آنهــا قــرار دهــد، ضــروری اســت. ایــن موضــوع مــورد توجــه 
ــون محاســبات عمومــی کشــور،  ــرار گرفتــه و در مــاده )101( قان ــون گــذار ق قان
خزانــه مکلــف شــده اســت صورتحســاب دریافــت و پرداخــت ماهانــه حســاب های 
ــرف  ــر ظ ــاب ها حداکث ــواع حس ــک ان ــه تفکی ــه را ب ــز در خزان ــد متمرک درآم
ــن  ــد. همچنی ــل نمای ــوان محاســبات کشــور تحوی ــه دی ــه و ب ــاه تهی ــدت دو م م
طبقه بنــدی انــواع  حســاب های مذکــور بایــد منطبــق بــر طبقه بنــدی درآمدهــا 
و اعتبــارات منــدرج در قانــون بودجــه کل کشــور باشــد. بــر همیــن اســاس و بــا 
ــرای  ــتای اج ــوع و در راس ــردی وزارت متب ــند راهب ــای س ــه اولویت ه ــه ب توج
ــد  ــون محاســبات عمومــی کشــور و جــزء )1( بن ــاده )128( قان ــاده )101( و م م
ــم  ــه تنظی ــبت ب ــعه، نس ــم توس ــاله شش ــه پنجس ــون برنام ــاده )8( قان ــف( م )ال
دســتورالعمل حســابداری خزانــه کــه شــامل کلیــه ثبتهــای مربــوط بــه فرآیندهــا 
ــه اســت، اقــدام  ــه اعــم از پرداختهــا و دریافتهــای خزان و رویدادهــای مالــی خزان
گردیــد و مراتــب بــه تأییــد دیــوان محاســبات کشــور نیــز رســید. بــا عنایــت بــه 
ــا موضــوع  ــراردادی ب ــا انعقــاد ق تمامــی محدودیتهــا و حساســیت های موجــود ب
ــابداری  ــع حس ــامانه جام ــتقرار و پشــتیبانی س ــل، طراحــی ، اس ــناخت، تحلی ش
خزانــه )وجــوه عمومــی( نســبت بــه پیــاده ســازی طــرح فــوق اقــدام گردیــد. در 
حــال حاضــر ثبــت حســابداری رویدادهــای مالــی خزانــه از ابتــدای ســال 1396 
در ایــن ســامانه بصــورت پایلــوت انجــام پذیرفــت و تــا تاریــخ 1396/9/30 ســامانه 
ــن در  ــت. همچنی ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــل و م ــل تکمی ــور کام ــور بط مزب
ــر و  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده )1( قان ــف م ــرای تکالی ــتای اج راس
ــان  ــی آن، از هم ــه اجرای ــوب 1394 و آیین نام ــور مص ــی کش ــام مال ــای نظ ارتق
ــا  ــات بدهی ه ــت اطاع ــرای دریاف ــای الزم ب ــتورالعمل ه ــات و دس ــدا ترتیب ابت
ــنامه   ــب بخش ــه و در قال ــب آن تهی ــه جوان ــن کلی ــر گرفت ــا درنظ ــات ب و مطالب
بــه دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده )5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ابــاغ گردیــد. همچنیــن بــه منظــور توجیــه مســوولین و متولیــان امــر در ادارات 
کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ها و دســتگاه های اجرایــی سراســر کشــور، 
ــدارک جلســات و کارگاه هــای آموزشــی، نشســت های تخصصــی و  ــه ت نســبت ب
ماموریــت و ... اقــدام گردیــد کــه در حــال حاضــر نیــز بــه صــورت مســتمر درحــال 

انجــام اســت. 
ــه داری کل کشــور در وزارت  ــت خزان ــه برنامه هــای راهبــردی معاون ــا عنایــت ب ب
ــا و تســریع در  ــت برنامه ه ــزوم اهمی ــه ل ــه ب ــا توج ــی و ب ــور اقتصــادی و دارای ام
ــار اطاعــات بدهــی هــا و  ــن حــوزه درخصــوص احصــای آم اجــرای اقدامــات ای
ــات  ــه گزارشــات جامــع بدهی هــا و مطالب ــی و تهی ــات دســتگاههای اجرای مطالب
ــت  ــات دول ــا و مطالب ــت بدهی ه ــامانه مدیری ــی، س ــای دولت ــت و شــرکت ه دول
)ســماد( راه انــدازی و عملیاتــی شــده و برنامــه توســعه و تکمیل آن را در ســالجاری 
و ســال های آتــی در دســت اقــدام اســت. اســتقرار ســامانه مدیریــت بدهــی هــا و 

مطالبــات دولــت )ســماد( و ارایــه بــه موقــع گزارشــات مربــوط یکــی از مهمتریــن 
ــت و بخــش  ــات دول ــا و مطالب ــات در حــوزه احصــاء و گزارشــگری بدهی ه اقدام
ــام  ــای انج ــات و پیگیری ه ــه اقدام ــه مجموع ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــی ب عموم
ــا و  ــزارش بدهی ه ــره گ ــزار فق ــر 40 ه ــغ ب ــون بال ــوص تاکن ــن خص ــده در ای ش
ــر  ــگر( از سراس ــای گزارش ــه ای )واحده ــه بودج ــدود 3/500 نقط ــات از ح مطالب
کشــور دریافــت گردیــده کــه پــس از بررســی و کنتــرل در گزارشــات جمع بنــدی 

فصلــی لحــاظ شــده اســت. 
همچنیــن تاکنــون قریــب بــه 1300 فقــره گــزارش بــرای ســال 1395 دریافــت 
شــده اســت کــه در اجــرای حکــم بنــد )پ( بایــد پــس از اخــذ تاییدیــه ســازمان 
حسابرســی بــه منظــور تهیــه گــزارش ســال 1395 بدهی هــا و مطالبــات همــراه 
ــه رییــس جمهــور محتــرم ارســال گــردد کــه اقدامــات الزم در  الیحــه بودجــه ب
ایــن خصــوص در دســت اقــدام اســت. اهمیــت ارقــام تاییــد شــده ســالیانه بــرای 
انجــام اقدامــات درخصــوص تســویه و تهاتــر بدهــی هــای دولــت و امــکان اســتفاده 
ــل توجــه  ــررات قاب ــن و مق ــی شــده در قوانی ــی پیــش بین از ســایر ابزارهــای مال

اســت. 
در اجــرای مــاده )1( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
کشــور و تکمیــل فرآینــد احصــای آمــار بدهی هــا و مطالبــات دولــت بــه معنــای 
ــی  ــی خاص ــتگاه اجرای ــه دس ــت ک ــات دول ــا و مطالب ــام بدهی ه ــت؛ اق حاکمی
ــاس  ــر اس ــورد ب ــب م ــز حس ــند نی ــاب آن نمی باش ــال حس ــت و اعم ــی ثب متول
ــابداری کل(  ــز )اداره حس ــر مرک ــده در دفات ــت ش ــی دریاف ــات حسابرس گزارش
ــت و شــرکتهای دولتــی لحــاظ  ــده و در گزارشــات جمــع بنــدی دول ثبــت گردی

شــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه منظــور ثبــت اینگونــه اقــام مطالبــات و بدهی هــای 
ــاز  ــه نی ــا توجــه ب ــه گزارشــات الزم، سیســتم حســابداری خــاص ب ــت و ارائ دول
ــه گزارشــات  ــر ارای ــل و توســعه اســت. عــاوه ب مرکــز طراحــی و در حــال تکمی
ــات وزارت  ــه منظــور دسترســی مســوولین و مقام ــط، ب ــه مراجــع ذیرب ــی ب فصل
ــه  ــات ب ــه اطاع ــی ب ــک و دسترس ــت الکترونی ــعه دول ــتای توس ــوع درراس متب
موقــع، داشــبورد مدیریتــی رصــد برخــط اطاعــات بدهی هــا و مطالبــات دولــت 
و شــرکت های دولتــی در وزارت متبــوع راه انــدازی شــده اســت تــا امــکان 
ــت اطاعــات بدهــی  ــن اطاعــات تاییــد شــده در ســامانه مدیری مشــاهده آخری

ــردد.  ــم گ ــت )ســماد( فراه ــات دول ــا و مطالب ه
ــار  ــی را در اختی ــیار مهم ــات بس ــد اطاع ــور می توان ــی مذک ــبورد مدیریت داش
ــه منظــور  ــران و مقامــات وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســایر مراجــع ب مدی

ــد. ــرار ده ــع ق ــه مناب ــص بهین ــور تخصی ــه منظ ــری ب ــتفاده در تصمیم گی اس
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

تامین سرمایه ارزان
دولــت جمهــوری اســامی ایــران در انتهــای ســال 1394 پــس از اخــذ مصوبــات 
ــت  ــه جه ــت ب ــی دول ــای عمران ــرح ه ــه انتشــار اوراق مشــارکت ط ــدام ب الزم اق
ــا  ــدا ب ــه در ابت ــور ک ــود. اوراق مذک ــکاران نم ــوق پیمان ــات مع ــت مطالب پرداخ
عاملیــت بانــک ســپه بــه جهــت حــوزه وزارت نیــرو و عاملیــت بانــک مســکن در 
حــوزه وزارت راه و ترابــری بــا نــرخ ســود 21% ســالیانه بــا سررســید هــای 4 ســاله 
منتشــر گردیــد و بــه عنــوان پرداخــت بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران واگــذار شــد. 
در ســال 1395 بــا کاهــش تــورم و کاهــش نــرخ رســمی ســود بانکــی، اوراق بعــدی 
بــا نــرخ 18 درصــد، 16، و نهایتــا 15درصــد ســود ســالیانه منتشــر گردیــده و در 

چنــد مرحلــه در اختیــار پیمانــکاران قــرار گرفــت.
همچنیــن اوراق اســناد خزانــه اســامی نیــز بــه مــوازات بــه عنــوان اوراق کوتــاه 
مــدت بــا تضمیــن بانــک مرکــزی بــا سررســید هــای کمتــر از یــک ســال منتشــر 
ــور  ــناد مذک ــد. اس ــتفاده ش ــکاران اس ــات پیمان ــرای تســویه بخشــی از مطالب و ب
بــا موافقــت ســازمان بــورس اوراق بهــادار تحــت عنــوان اخــزا در تابلــوی بــورس 
پذیــرش، و بصــورت رســمی و شــفاف داد و ســتد شــد. تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن 
بــازار ســرمایه و نــرخ ســهام شــرکت هــا از نــرخ هــای مــورد معاملــه اخــزا و نیــاز 
مبــرم پیمانــکاران بــه نقدینگــی و عــدم تســلط کافــی فروشــندگان بــه بــورس و 
ــازار ســرمایه موجــب گردیــد اســناد بعــدی بصــورت خــارج از بــورس و داخــل  ب
شــبکه بانکــی تحــت عنــوان “اســناد خزانــه اســامی بانکــی” ســخاب منتشــر و 
مــورد داد و ســتد قــرار گیــرد. لــذا انتشــار اســناد خزانــه اســامی بانکــی بدلیــل 
بازدهــی بیشــتر رفتــه رفتــه موجــب شــد تــا در هفتــه هــای پایانــی مردادمــاه و در 
ابتــدای شــروع بــه فعالیــت دولــت دوازدهــم، جــذب نقدینگــی در بــورس کاهــش 
ــزم  ــازاری غیرمتشــکل و خــارج از مکانی ــدا کــرده و دادوســتد "ســخاب" در ب پی
ــوع  ــن موض ــه ای ــود ک ــام ش ــد انج ــش از 35 درص ــود بی ــا س ــا ب ــه و تقاض عرض
ــازار  ــه ب ــود ک ــیار ب ــد هش ــت. بای ــراه داش ــه هم ــود را ب ــاص خ ــک های خ ریس
بدهــی در حالــی در مســیر رشــد گام برمــی دارد کــه همــواره مــورد انتقــاد برخــی 
ــر  ــدان ب ــن منتق ــرد. ای ــرار می گی ــادی ق ــت گذاران اقتص ــی سیاس ــاالن و حت فع
ــا جــذب  ــازار، باعــث رکــود در ســایر بازارهــا ب ایــن اعتقادنــد کــه توســعه ایــن ب

ــود.  ــی می ش نقدینگ
ــات  ــن معام ــق گرفت ــرای رون ــی ب ــن اوراق را مانع ــاالی ای ــرخ ب ــز ن ــی نی از طرف
ــا منــع انتشــار اوراق در  ــی اســت کــه طبیعت ــازار ســهام می داننــد. ایــن در حال ب
بــازار ســهام صرفــا پــاک کــردن صــورت مســاله اســت و اوراق حــذف نمی شــوند 
ــه  ــه بیشــتر ب ــد ک ــری می گیرن ــای باالت ــازار غیرشــفاف نرخ ه ــک ب ــا در ی و صرف

ــان ســهامداران و کل اقتصــاد اســت.  زی
در واقــع، اقتصــاد ایــران عمــا شــاهد افزایــش حجــم معامــات اوراق بدهــی در 
بازارهــای غیرمتشــکل بــود. معاماتــی کــه بــا نرخ هــای بــه مراتــب باالتــر از بــازار 
ــازار  ــر ایــن اســاس، نقدینگــی کــه می توانســت جــذب ب ســهام انجــام می شــد. ب
ســرمایه شــده و زمینــه رشــد و توســعه ایــن بــازار را فراهــم آورد، در حــال جــذب 
ــای  ــی در بازاره ــات اوراق بده ــود. معام ــن اوراق ب ــمی ای ــای غیررس ــه بازاره ب
متشــکل همچــون بــورس و فرابــورس بــه دلیــل شــفافیت ایــن بازارهــا و وجــود 
ســازوکار مشــخص از ریســک پایین تــری برخــوردار بــوده و در نتیجــه نــرخ بهــره 

ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــطوح پایین ت ــز در س نی
ــای  ــه بازاره ــن اوراق ب ــات ای ــا ورود معام ــا ب ــه طبیعت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــش از  ــش بی ــدم شــفافیت( افزای ــر )ع ــزوده شــدن ریســکی دیگ غیررســمی و اف

ــود. ــار نب ــود اوراق دور از انتظ ــرخ س ــش ن پی
بــر ایــن اســاس در آخریــن روز مردادمــاه امســال بانــک مرکــزی بــا صــدور اطاعیه 
ای تمــام بانــک هــا و موسســات مجــاز کشــور را مکلــف کــرد تــا از معاملــه ثانویــه 
اوراق بهــادار در بــورس خــودداری کننــد و اعــام کــرد: طبــق هماهنگــی صــورت 
گرفتــه بــا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در اجــرای مفــاد مــاده 26 قانــون رفــع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای مالــی کشــور، بنــد الــف و تبصــره ذیــل بنــد 
ــاده  ــف« و»ب« م ــای »ال ــد ه ــه ششــم توســعه و بن ــون برنام ــاده 10 قان »ب« م
ــه  ــرار شــده اســت کلی ــای توســعه کشــور ق ــه ه ــون احــکام دائمــی برنام 36قان

معامــات ثانویــه اوراق مشــارکت و ســایر اوراق بهــادار اســامی)صکوک( از قبیــل 
اوراق مرابحــه و اســناد خزانــه اســامی صرفــا در بازارهــای متشــکل اوراق بهــادر 
تحــت نظــارت ســازمان بــورس و بــا رعایــت مقــررات ایــن بازارهــا صــورت پذیــرد. 
از ایــن رو وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی هــم اعــام کــرد هرگونــه اوراق خزانــه 
تنهــا بایــد بــا نظــارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در بــازار ســرمایه عرضــه و 
ــا  ــن اســاس ب ــر ای ــازار جلوگیــری شــود و ب ــن ب ــن اوراق خــارج از ای از انتشــار ای
ــا نمــاد ســخاب کــه  دســتور ســازمان بــورس 6 مرحلــه اســناد خزانــه اســامی ب
ناشــر آن وزارت اقتصــاد بــه نمایندگــی از دولــت اســت در فرابــورس پذیــرش شــد.
مبلــغ اوراق پذیــرش شــده ســخاب 2 تــا 7 کــه همگــی در تاریــخ 28 اســفندماه 
ســال 95 منتشــر شــده اند در مجمــوع 123 هــزار و 233 میلیــارد و 648 میلیــون 
ــاه،  ــان م ــرای »ســخاب2« بیســت و دوم آب ــخ سررســید آن ب ــال اســت و تاری ری
ــخاب5«  ــاه، »س ــتم دی م ــخاب4« بیس ــاه، »س ــت و دوم آذرم ــخاب3« بیس »س
ــاری و  ــفندماه ج ــم اس ــت و هفت ــخاب6« بیس ــاه، »س ــارم بهمن م ــت و چه بیس

ــرای »ســخاب7« بیســت و هشــتم اســفندماه ســال 97 اســت.  ب
ــن  ــا تعیی ــه و تقاض ــزم عرض ــا مکانی ــازار و ب ــن اوراق در ب ــت ای ــن قیم همچنی
می شــود و بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان سررســید، قیمــت آن بــه قیمــت اســمی 
ــون  ــک میلی ــی ی ــادل ارزش اســمی آن یعن ــا در سررســید مع ــر شــده ت نزدیک ت
ریــال شــود. کارشناســان اذعــان دارنــد ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه تــا پیش 
ــماری را  ــکات بی ش ــمی مش ــر رس ــازار غی ــخاب در ب ــتد اوراق س ــن دادوس از ای
بــه ویــژه در بحــث نــرخ ســودهای موهــوم و عــدم امــکان نظــارت بــر معامــات 

ــود.  ــد آورده ب آن پدی
یکــی از اثــرات مهــم ورود اوراق ســخاب بــه فرابــورس تاثیــر کاهــش نــرخ ســود 
ــدن  ــادل ش ــه متع ــرا ک ــت چ ــی اس ــپرده های بانک ــود س ــرخ س ــر ن ــن اوراق ب ای
نــرخ ســود اوراق ســخاب بــه کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی نیــز کمــک 
ــوی  ــی از س ــهیات بانک ــت تس ــرای دریاف ــود را ب ــرخ س ــودن ن ــاال ب ــد. ب می کن
ــث  ــود باع ــرخ س ــودن ن ــاال ب ــت و ب ــی اس ــکل مهم ــادی مش ــای اقتص بنگاه ه
می شــود کــه تامیــن مالــی گــران تمــام شــود و پروژه هــا و طرح هــای توســعه ای 

ــد.  ــف کن را متوق
البتــه بــاال بــودن نــرخ ســود بانکــی بــرای مشــتری های اعتبــاری نیــز مشکل ســاز 
اســت؛ چــرا کــه بســیاری از ســهامداران بــازار ســرمایه اعتبــاری خریــد می کننــد 
ــه از  ــد مرابح ــب عق ــزاران در قال ــه کارگ ــت ک ــی اس ــان وام ــا هم ــن اعتباره و ای
ــود  ــث می ش ــی باع ــود بانک ــرخ س ــودن ن ــاال ب ــذا ب ــد. ل ــت می کنن ــک دریاف بان
ــر  ــاال تاثی ــرخ ب ــا ن ــار ب ــز خدشــه دار شــود و اعتب ــاری نی ــران اعتب ســود معامله گ

ــذارد. ــهام می گ ــازار س ــر ب ــی ب مخرب
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

تامین 28.5 میلیارد دالر سرمایه خارجی
ــوه رشــد  ــوان یکــی از پتانســیل  های بالق ــه عن جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ب
اقتصــاد ایــران بــه ویــژه پــس از رفــع تحریم هــا بــه شــمار مــی رود. دولــت یازدهــم 
ــا شناســایی گلوگاه هــای اقتصــاد ایــران، یکــی از برنامه هــای اصلــی  بــه خوبــی ب
ــه ثمــر رســاندن مذاکــرات هســته ای و رفــع تحریم هــا بنــا نهــاد.  خــود را روی ب
ایــن تمرکــز روی مذاکــرات هســته ای در نهایــت بــه نتیجه بخــش بــودن مذاکــرات 
منجــر شــد و توافــق برجــام را رقــم زد کــه رهگــذری بــرای برخــورداری هرچــه 
ــن  ــی از مهمتری ــود. یک ــران ب ــاد ای ــی در اقتص ــیل های خارج ــتر از پتانس بیش
ــا در  ــه تنه ــت ک ــی اس ــع خارج ــورداری از مناب ــه، برخ ــن زمین ــا در ای قابلیت ه

ــود. ــع تحریم هــا و بهبــود مناســبات سیاســی و اقتصــادی مقــدور ب ســایه رف
ــا  ــه همــکاری اقتصــادی و تجــاری ب ــل ب ــا کشــورهایی کــه مای ــران ب مذاکــرات ای
ــت.  ــت یاف ــام جدی ــر رســیدن برج ــه ثم ــش از ب ــاه پی ــن م ــد از چندی ــران بودن ای
ــرای ســرمایه گذاران  ــوان مقصــدی جــذاب ب ــه عن ــران ب ــان، گرچــه ای ــن می در ای
خارجــی بــه شــمار می رفــت امــا بیــم از بازگشــت تحریم هــا و برخــی نگرانی هــای 
سیاســی، فرآینــد مذاکــرات را طوالنی تــر ســاخت. بــا ایــن حــال، برقــراری روابــط 
اقتصــادی و تجــاری بــا ســایر کشــورها در ســایه اجــرای برجــام همچنــان اســتمرار 
ــی هــم مبنــی  ــود و انتقادات ــی  شــده ب ــه ظاهــر طوالن ــد ب ــن رون ــت. گرچــه ای یاف
ــا  ــر حــوزه ســرمایه گذاری خارجــی وارد می شــد، ام ــدم اثربخشــی برجــام ب ــر ع ب
گــزارش صــد روز نخســت فعالیــت دولــت دوازدهــم در حــوزه جــذب ســرمایه گذاری 
ــک  ــان گر روی غلت ــد نش ــه می توان ــت ک ــی اس ــای خوب ــل خبره ــی حام خارج
ــه  ــی ک ــاس گزارش ــر اس ــد. ب ــی باش ــرمایه های خارج ــذب س ــد ج ــادن فرآین افت
ــار  ــران انتش ــادی ای ــی و اقتص ــای فن ــرمایه گذاری و کمک ه ــازمان س ــوی س از س
ــد  ــرح جدی ــم، 57 ط ــت دوازده ــت دول ــت فعالی ــدت 100 روز نخس ــت، در م یاف
ــده و  ــوب ش ــون دالر مص ــارد و 393 میلی ــر 5 میلی ــغ ب ــرمایه ای بال ــم س ــا حج ب
ــای  ــذاری طرح ه ــرمایه گ ــش س ــت افزای ــز جه ــون دالر نی ــن 228 میلی همچنی
ــی از آن  ــن حاک ــزارش همچنی ــن گ ــه اســت. ای ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی موجــود، م
ــش  ــون دالر، بی ــارد و 621 میلی ــی 5 میلی ــغ یعن ــن مبل ــر ای ــاوه ب ــه ع ــود ک ب
ــرداری  ــت بهره ب ــز، جه ــس نی ــرارداد فاینان ــون دالر ق ــارد و 100 میلی از 23 میلی
ــی بیــن المللــی نهایــی  ــا نهادهــای مال بخــش دولتــی و خصوصــی در مشــارکت ب
شــده و آمــاده دریافــت اســت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه همــه مبالــغ بــه 
ــن  ــا در ای ــی مجــوز آنه ــل فن ــه دالی ــه ب ــی ک ــص هســتند و طرح های صــورت خال
ــب شــده، کســر شــده اســت.  ــذاری جل ــدت باطــل شــده، از حجــم ســرمایه گ م
موفقیــت دولــت در جــذب ســرمایه های خارجــی آن هــم تنهــا در 100 روز نخســت 
ــن مشــکاتی  ــد امیدبخــش باشــد. چراکــه یکــی از مهمتری فعالیــت خــود می توان
ــت  ــان اســت، محدودی ــه گریب ــا آن دســت ب ــد در حــال حاضــر ب کــه بخــش تولی
ــاله  ــن مس ــت. همی ــن اس ــه پایی ــا هزین ــرمایه ب ــن س ــکان تامی ــدم ام ــع و ع مناب
قــدرت رقابــت ایــران در بازارهــای بین المللــی را هــم تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
بــه طــور کلــی در ســاختار اقتصــادی ایــران، مهمتریــن منبــع تامیــن مالــی تولیــد، 
ــع و وجــود بحــران در  ــه قفل شــدگی مناب ــا توجــه ب ــه ب سیســتم بانکــی اســت ک
نظــام بانکــی، ایــن منبــع تــا حــدود زیــادی از دســترس خــارج شــده اســت و بایــد 
بــه دنبــال راه هــای دیگــری بــرای تامیــن مالــی تولیــد بــود. بنابرایــن اگــر برنامــه 
دولــت بــرای برقــراری روابــط اقتصــادی بــا ســایر کشــورها و دسترســی بــه منابــع 
مالــی آنهــا هوشــمندانه دنبــال شــود، می تــوان بــه گســترش رشــد اقتصــادی بــه 
ــه نظــر می رســد در حــال حاضــر دولــت  ــا ایــن وجــود، ب ــود. ب ــر ب تولیــد امیدوارت
ــش  ــا پی ــرار دارد. ت ــد جــذب ســرمایه های خارجــی ق ــه راه تســهیل فرآین در میان
ــع را  ــه مناب ــی ب ــه دسترس ــر گون ــزرگ ه ــدی ب ــوان س ــه عن ــا ب ــن، تحریم ه از ای
ــا  ــان برداشــته شــده، ام ــم از می ــع تحری ــود. حــال گرچــه مان ــرده ب غیرممکــن ک
موانــع دیگــری هــم وجــود دارد کــه بایــد بــرای دسترســی بهتــر بــه منابــع از میــان 
برداشــته شــود. برخــی از مشــکات و دغدغه هایــی کــه دولــت در جریــان بــه ثمــر 
رســاندن مذاکــرات جــذب فاینانــس بــا آن دســت بــه گریبــان بــود، چنــدی پیــش 
ــی و  ــای فن ــرمایه گذاری و کمک ه ــازمان س ــس س ــی رئی ــد خزاع ــان محم از زب
اقتصــادی هــم بیــان شــد. خزاعــی کــه از عملکــرد 100 روزه ایــن ســازمان در مــدت 

زمــان فعالیــت دولــت دوازدهــم ســخن می گفــت، یکــی از مهمتریــن علــل طوالنــی 
شــدن مذاکــرات جــذب فاینانــس را بیــم از بازگشــت تحریم هــا عنــوان کــرد. گرچــه 
ــران،  ــه گفتــه رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای فنــی و اقتصــادی ای ب
ــا  ــد ام ــی ش ــام طوالن ــرای برج ــس از اج ــدت پ ــس در م ــذب فاینان ــرات ج مذاک
ــه  ــرای مذاکــره فراهــم کــرد. ب ــود کــه بســتری را ب ــی از اقتصــاد ب ــن تنش زدای ای
ــه نظــم اقتصــادی بین المللــی مهمتریــن عاملــی  ــاور خزاعــی، بازگشــت ایــران ب ب
ــد. کنتــرل تنش هــای  ــود کــه توانســت موفقیــت در جــذب فاینانــس را رقــم بزن ب
ــی  ــه طــور کل ــورم و ب ــار ت ــرخ ارز، مه ــری از نوســانات شــدید ن اقتصــادی، جلوگی
فراهــم کــردن بســتری آرام بــرای اقتصــاد ایــران در کنــار رفــع تحریم هــا و وصــل 
ــا  ــرد ت ــم ک ــران فراه ــرای ای ــکان را ب ــن ام ــی، ای ــبکه اقتصــاد جهان ــه ش شــدن ب
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــال کن ــس را دنب ــذب فاینان ــرات ج ــتری مذاک ــدرت بیش ــا ق ب
می تــوان گفــت رویکــرد اقتصــادی و سیاســی دولــت یازدهــم و در ادامــه آن، دولــت 
دوازدهــم بــه گونــه ای بــوده کــه قــدرت مانــور ایــران را بــرای مذاکــره بــه منظــور 
برخــورداری از منابــع خارجــی بــه میــزان چشــمگیری افزایــش داده اســت. بــا ایــن 
وجــود، تنهــا مقایســه وضعیــت فعلــی ایــران بــا اوضــاع نابســامان ســال های تحریــم 
ــه  ــد چراک ــه ده ــران ارائ ــاد ای ــیل های اقتص ــتی از پتانس ــور درس ــد تص نمی توان
ــورداری از  ــه برخ ــود دارد ک ــران وج ــاد ای ــیاری در اقتص ــه بس ــای نهفت قابلیت ه
ــژه  ــه وی ــام ارکان اقتصــادی ب ــی در تم ــی نظــم داخل ــراری نوع ــد برق ــا نیازمن آنه
نظــام بانکــی اســت. پــس از اجــرای برجــام و رفــع تحریم هــا، نظــام بانکــی کشــور 
نتوانســت بــه ســرعت بــا تغییــرات ایجادشــده هماهنــگ شــود امــا بــا ایــن وجــود، 
حــال کــه بــه واســطه برجــام در طــول دوره فعالیــت دولــت یازدهــم بســتر خوبــی 
ــی  ــام بانک ــکات نظ ــع مش ــده، رف ــم ش ــادی فراه ــبات اقتص ــعه مناس ــرای توس ب
می توانــد ایــران را بــه پتانســیل های حقیقــی خــود در برخــورداری از منابــع 

ــد.  ــر کن ــل نزدیک ت ــه بین المل ــری در عرص ــی بازیگ ــی و حت خارج
ــی  ــورهای اروپای ــوص کش ــه خص ــا ب ــط دنی ــر رواب ــال حاض ــبختانه در ح خوش
بــا ایــران بســیار بهتــر شــده اســت کــه ایــن امــر می توانــد نویدبخــش 
ــد. در  ــی باش ــال های آت ــس در س ــذب فاینان ــوزه ج ــتر در ح ــای بیش موفقیت ه
ــارد دالر،  ــد 60 میلی ــه بای ــده ک ــد ش ــز تاکی ــعه نی ــم توس ــه شش ــاده 4 برنام م
ــن  ــه ای ــیدن ب ــا رس ــه ت ــرد ک ــذب مک ــی ج ــرمایه  گذاری خارج ــس و س فاینان
ســطح هنــوز فاصلــه داریــم. بایــد یــادآور شــد در دوره بعــد از برجــام، تــا بــه حــال 
ــته  ــود داش ــرمایه گذاری وج ــوب س ــای مص ــارد دالر طرح ه ــه 23میلی ــک ب نزدی
ــی صــادر شــده اســت.  ــور اقتصــادی و دارای کــه ضمانتنامه هــای آن در وزارت ام
همچنیــن در طــول ســه ســال اخیــر بیــش از 50 میلیــارد دالر یادداشــت تفاهــم 

امضــا شــده اســت.
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

ابتکار عمل در پرداخت وام ازدواج
بــا افزایــش مبلــغ وام ازدواج از 3 میلیــون بــه 10 میلیــون تومان 
ــکاتی در  ــن وام، مش ــان ای ــش متقاضی ــر افزای ــرف دیگ و از ط
زمینــه تامیــن منابــع بــه وجــود آمــد کــه تیــم اقتصــادی دولت 
ناگزیــر دســت بــه یــک ابتــکار عمــل زد.  بــر اســاس ایــن طــرح 
ــا همــکاری بانک هــای دولتــی زیرمجموعــه وزارت اقتصــاد،  و ب
ــدای  ــر در ابت ــزار نف ــدود 500 ه ــار از ح ــراد در انتظ ــداد اف تع
شــروع طــرح ضربتــی بــه تعــداد 47.598 نفــر در پایــان اجــرای 
طــرح کاهــش یافــت و تاکنــون بــه 926 هــزار نفــر وام پرداخــت 
ــر در 100 روز  ــزار نف ــزان 520 ه ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ش
ــر 5 هــزار و 500  ــغ ب ــا اعتبــاری بال نخســت دولــت دوازدهــم ب
میلیــارد تومــان از تســهیات ازدواج بهره منــد شــده اند. در 
راســتای حمایــت از ازدواج و تشــکیل زندگــی مشــترک جوانــان 
ــی  ــام بانک ــوی نظ ــته از س ــالهای گذش ــور، وام ازدواج از س کش
کشــور اعطــا مــی شــد.این اقــدام بــا توجــه بــه کمــک بــه تامین 
نقدینگــی مــورد نیــاز و معیشــت زوجیــن، در راســتای حفــظ و 
اســتحکام کیــان و بنیــان خانــواده، ایجــاد فضــای شــور و نشــاط 
در جامعــه بــه واســطه تشــکیل خانــواده و آثــار و تبعــات مثبــت 
اجتماعــی، جلوگیــری از فســاد و انحــراف اخاقــی و اجتماعــی،  
ــدی  ــش رضایتمن ــی و افزای ــف اجتماع ــک تکلی ــوان ی ــه عن ب
ــده  ــاده ش ــور نه ــی کش ــام بانک ــده نظ ــه عه ــور ب ــردم کش م
اســت. از ســال 1388 به منظــور ســاماندهی، مدیریــت و نظارت 
ــای  ــت اعط ــی جه ــتم بانک ــرد سیس ــرای عملک ــن اج ــر حس ب
وام ازدواج بــه متقاضیــان، ســامانه اینترنتــی قرض الحســنه 
ــق  ــان از طری ــه متقاضی ــوری ک ــه ط ــد. ب ــدازی ش ازدواج راه ان
ــرار  ــل ق ــای عام ــف بانک ه ــامانه در ص ــن س ــام در ای ــت ن ثب
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــای وام را یک ــل اعط ــایر مراح ــه و س گرفت
طــی کــرده و تســهیات خــود را دریافــت مــی کننــد. در آغــاز، 
ــا ورود 11  ــی قرض الحســنه ازدواج ب ــدازی ســامانه اینترنت راه ان
بانــک دولتــی صــورت گرفــت و طــی ســالهای اخیــر بــا ترغیــب 
ــا  ــدوق ه ــات و صن ــا و موسس ــایر بانکه ــارکت س ــب مش و جل
بــرای پیوســتن بــه ســامانه، ایــن تعــداد بــه 32 بانــک، موسســه 
مالــی و صنــدوق در ســال 1396 افزایــش یافــت.  بنابــر آمارها دو 
جهــش در پرداخــت وام ازدواج در ســال هــای گذشــته رخ داده 
اســت. جهــش اول  بــا راه انــدازی ســامانه بانــک مرکــزی رخ داد 
ــه  کــه تعــداد افــراد وام گیرنــده از 1204 نفــر در ســال 1387 ب
ــه 991  ــال 88 ب ــداد در س ــید.این تع ــر رس ــزار 430 نف 991 ه
هــزار و در ســال 89 بــه 1 میلیــون و 200 هــزار نفــر بالــغ شــد. 
ــدگان در ســال  ــداد وام گیرن ــات موجــود، تع ــر اســاس اطاع ب
ــه بیشــترین وام  ــر رســید ک ــزار نف ــون و 348 ه ــه 1 میلی 90 ب
ــا  ــال ه ــام س ــر  در تم ــداد نف ــر تع ــا از نظ ــک ه ــی بان پرداخت
ــه بعــد از تعــداد تســهیات  ــه شــمار مــی رود. از ایــن ســال ب ب
ــه طــوری کــه در ســال 91  ــه تدریــج کاســته شــد ب اعطایــی ب
ــال  ــزار ، در س ــه 944 ه ــال 92 ب ــر، در س ــون نف ــک میلی ــه ی ب
ــزار  ــه 812 ه ــال 94 ب ــزار و در س ــون و 290 ه ــه 1 میلی 93 ب
ــرای هــر نفــر  نفــر رســید. در ایــن ســال هــا مبلــغ وام ازدواج ب
2 تــا 3 میلیــون تومــان بــود و بــه همیــن دلیــل بیشــترین رقــم 
ــی  ــی م ــه ســال های ــوط ب ــن دوره مرب پرداخــت شــده طــی ای
ــد.در  ــده ان ــذ وام ش ــه اخ ــق ب ــداد بیشــتری موف ــه تع ــود ک ش
ــارد  ــرای ازدواج 2 میلی ــده ب ــت ش ــغ پرداخ ــال 87 کل مبل س
ــاره در  ــه یکب ــه ب ــی ک ــت؛ میزان ــوده اس ــان ب ــزار توم و 700 ه
ســال 88 بــه 2 هــزار میلیــارد بالــغ شــد. ایــن موضــوع احتمــال 

قــوی بــه دو دلیــل رخ داده اســت: اینکــه بــه دلیــل محدودیــت 
ــه  ــای انتظــار ب ــده وام، صــف ه ــه دهن ــای ارائ ــک ه ــداد بان تع
حــدی بــود کــه در طــول یکســال تنهــا بــه میــزان معینــی مــی 
ــه  ــای 88 ب ــال ه ــه در س ــود و دوم اینک ــت ش ــت پرداخ توانس
ــت  ــنی جمعی ــرم س ــنی در ه ــن رده س ــا بزرگتری ــد تدریج بع
کشــور بــه  مرحلــه ازدواج رســیدند. ایــن افزایــش در ســال هــای 
بعــدی هــم متناســب  بــا افزایــش تعــداد وام گیرنــده هــا و مبلغ 
ــزان 3  ــه می ــال 90 ب ــه در س ــوری ک ــه ط ــت ب ــش یاف وام افزای
ــزار  ــغ 3 ه ــه مبل ــال 93 ب ــان و در س ــارد توم ــزار و 500 میلی ه
ــر  ــت. ب ــده اس ــت ش ــان وام ازدواج پرداخ ــارد توم و 900 میلی
اســاس آمــار رســمی، جهــش دوم وام هــای ازدواج در ســال 95 
ــه موجــب مفــاد تبصــره  ــه وقــوع پیوســت؛  در ســال 1395 ب ب
29 قانــون بودجــه،  وام ازدواج حــدود 3.5 برابــر افزایــش یافتــه 
و از 3 میلیــون تومــان بــه 10 میلیــون تومــان رســید و دوره بــاز 
ــش  ــه چهارســال )48 ماهــه( افزای پرداخــت وام از ســه ســال ب
ــا  ــن وام ه ــزد ای ــرخ کارم ــه ن ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای یاف
همچنــان 4 درصــد در نظــر گرفتــه شــد. در ایــن ســال نزدیــک 
بــه 10 هــزار میلیــارد تومــان بــه تعــداد 1 میلیــون و 25 هــزار و 
236 نفــر وام ازدواج پرداختــه شــد. محاســبات نشــان مــی دهــد 
کــه ســال 95 از نظــر تعــداد وام 26 درصــد و از نظــر مبلــغ 400 
ــزار  ــزان 2 ه ــه می ــال 94 ب ــت. در س ــته اس ــد داش ــد رش درص
ــه 812 هــزار نفــر پرداخــت  400 میلیــارد تومــان تســهیات ب
شــده بــود.  نماینــدگان مجلــس در قانــون بودجــه 95 دولــت را 
موظــف کردنــد »بــه منظــور حمایــت از ازدواج جوانــان، تمامــی 
بانک هــا و موسســات اعتبــاری کشــور را ملــزم کنــد بــه انــدازه 
ــداز  ــنه پس ان ــپرده های قرض الحس ــوع س ــود از مجم ــهم خ س
و جــاری در پرداخــت تســهیات قرض الحســنه مشــارکت 
کــرده و تســهیات قرض الحســنه ازدواج را در اولویــت نخســت 
ــهیات  ــه، تس ــن مصوب ــاس ای ــد.« براس ــرار ده ــت ق پرداخ
ــرای هریــک از زوجیــن از ســه میلیــون  قرض الحســنه ازدواج ب
بــه ده میلیــون تومــان بــا دوره بازپرداخــت چهــار ســاله 
ــه  ــا اینک ــال 95 ب ــغ ازدواج در س ــش مبل ــت. افزای ــش یاف افزای
ــا در  ــی داشــت ام ــرای نماینــده هــای مجلــس اهمیــت فراون ب
ــت.  ــی گرف ــرار م ــراض ق ــورد اعت ــل از ســوی بانکــداران م مقاب
بانکــداران بــا اینکــه از عــدم توانایــی در تامیــن این مبالغ ســخن 
مــی گفتنــد امــا مجلــس بــه دلیــل اهمیــت اجتماعــی و دینــی 
ــده  ــد. نماین ــاه بیای ــوع کوت ــن موض ــت از ای ــی توانس ازدواج نم
ــک  ــار بان ــق آم ــه »طب ــد ک ــتدالل می کردن ــق اس ــای مواف ه
ــنه  ــع قرض الحس ــان مناب ــارد توم ــزار میلی ــزی، 102 ه مرک
ــداز  ــان آن پس ان ــارد توم ــزار میلی ــه 36 ه ــت ک ــود اس موج
ــن  ــت. بنابرای ــاری اس ــز ج ــان آن نی ــارد توم ــزار میلی و 62 ه
می تــوان از ایــن محــل وام ازدواج جوانــان را از 3 میلیــون بــه 10 
ــا ایــن حــال نبایــد ایــن موضــوع  میلیــون تومــان ارتقــا داد.« ب
را فرامــوش کــرد کــه مصوبــه افزایــش وام ازدواج بــا مشــکاتی 
ماننــد کمبــود منابــع قــرض الحســنه بانکهــا و کثــرت تکالیــف 
قــرض الحســنه اباغــی بــه بانکهــا، ســختگیری برخــی از بانکها 
جهــت اخــذ ضامــن معتبــر بــرای اعطــای وام ازدواج، تخصیــص 
ــوردار  ــم برخ ــتان های ک ــان اس ــه متقاضی ــر ب وام ازدواج کمت
ــنه در  ــع قرض الحس ــود مناب ــدم وج ــل ع ــه دلی ــروم ب و مح
ــژه  اســتانها، مشــکات موجــود در تامیــن ضامــن معتبــر و بوی
عــدم اطــاع متقاضیــان از نحــوه دریافــت تســهیات از طریــق 
مراجعــه بــه ســامانه روبــه رو بــود. نهایتــا ایــن قبیــل مشــکات 

ــرح  ــرای ط ــر اج ــه فک ــت ب ــادی دول ــم اقتص ــد تی ــث ش باع
ــط  ــت در اواس ــد. »در نهای ــال 96 بیفت ــی وام ازدواج در س ظربت
تیرمــاه ســال جــاری، حســب برنامــه ریــزی بــه عمــل آمــده و 
تصمیمــات متخــذه و تاییــد مقامــات ذی ربــط، مقــرر شــد بــه 
منظــور بهــره منــدی متقاضیــان کلیــه متقاضیــان در صــف  از 
ــزار  ــان 500 ه ــداد متقاضی ــش تع تســهیات موصــوف، و کاه
نفــری در صــف ســامانه، طــرح ضربتــی اعطــای وام ازدواج اجــرا 
ــران  ــره و مدی ــات مدی ــا اعضــای هی ــن اســاس  ب ــر ای شــود.« ب
اعتبــاری 11 بانــک تفاهــم شــد  تــا بــا اعطــای حداقــل تعــداد 
500 هــزار فقــره تســهیات  طــرح ضربتــی اعطــای وام ازدواج 
از مــرداد تــا شــهریور ســال 1396 مــورد اجــرا قرارگیــرد. البتــه 
بــه منظــور مســاعدت بــه  متقاضیانــی کــه نســبت بــه تکمیــل 
ــا  ــده ت ــاد ش ــرح ی ــد  ط ــرده بودن ــدام نک ــش اق ــده خوی پرون
ــانه ای شــدن  ــه رس ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــر  تمدی ــخ 15 مه تاری
ــه  ــم اینک ــی علیرغ ــی ازدواج در ســطح مل اجــرای طــرح ضربت
تعــداد متقاضیــان در اواخــر تیرماه تعــداد 494.720 نفــر بودند، 
بســیاری از متقاضیــان کــه از دریافــت تســهیات دلســرد شــده 
ــدام  ــاه  اق ــه اول مردادم ــام در هفت ــت ن ــه ثب ــبت ب ــد،  نس بودن
کــرده و صــف متقاضیــان  بــه بیــش از 510 هــزار نفــر افزایــش 
ــریع  ــهیل و تس ــاد تس ــرای ایج ــور و ب ــن منظ ــه همی ــت. ب یاف
در اجــرای طــرح ضربتــی اعطــای وام ازدواج اقداماتــی صــورت 

ــت: گرف
1- بــا توجــه بــه ضربتــی بــودن طــرح و ســرعت بخشــیدن بــه 
فراینــد اجرایــی اعطــای وام ازدواج، مهلــت تکمیــل مــدارک از 

ســوی متقاضیــان از دو مــاه بــه یــک مــاه کاهــش یافــت. 
2- بــه منظــور تســهیل در اخــذ ضامــن بویــژه در اســتان هــای 
ــت  ــذ ضمان ــرای اخ ــن ب ــروم ، 8 جایگزی ــوردار و مح ــم برخ ک
ارائــه گواهــی تعهــد کســر اقســاط بابــت پرداخــت وام مذکــور 

ــاغ شــد. ــن و اب تدوی
3- جهــت بــاال بــردن صحــت اطاعــات متقاضیــان و 
جلوگیــری از تضییــق حقــوق مشــمولین دریافــت وام، ســامانه 
ــه ســامانه ســازمان ثبــت اســناد کشــور متصــل و  وام ازدواج ب
از ایــن طریــق امــکان کنتــرل تاریــخ عقــد متقاضیــان فراهــم 

ــد.  ش
نــکات قابــل توجــه  اســتقبال بســیار زیــاد آحــاد مــردم از طــرح 
ــه در  طــی 11  ــه نحــوی ک ــوده ب ــی اعطــای وام ازدواج ب ضربت
هفتــه اجــرای طــرح تعــداد 173.277 نفــر بــرای اولیــن بــار در 
ســامانه ازدواج ثبــت نــام کــرده انــد. بــه طــوری کــه متوســط 
ــرح  ــام ط ــی انج ــامانه ط ــدگان در س ــام کنن ــت ن ــه ثب روزان
ــک  ــراد در 11 بان ــن اف ــد ای ــدود 90 درص ــود، ح ــر ب 2795 نف
ــد.  ــرده ان ــام ک ــت ن ــی ازدواج ثب ــرح ضربت ــده در ط ــم ش تفاه
ــراد در 4 ماهــه اول  امســال  ــام اف در حالیکــه میانگیــن ثبــت ن
بــه طــور متوســط 834 نفــر بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن صــف 
ــر  ــزار نف ــدود 500 ه ــده از ح ــف نش ــن تکلی ــان تعیی متقاضی
ــر در  ــداد 47.598 نف ــه تع ــی ب ــدای شــروع طــرح ضربت در ابت
پایــان اجــرای طــرح کاهــش یافــت کــه ایــن تعــداد نیــز غالبــا 
ــن  ــت. ای ــاری اس ــال ج ــه دوم س ــدگان 3 ماه ــام کنن ــت ن ثب
ــاده اســت کــه در ســنوات گذشــته  ــاق افت ــی اتف مهــم در حال
)از ســال 1388 تــا تیــر 96( همــواره تعــداد 500 هــزار تــا یــک 
ــدای  ــد. از ابت ــته ان ــرار داش ــامانه ق ــف س ــر در ص ــون نف میلی
ــه  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــه 10 ه ــک ب ــون نزدی ــال 96 تاکن س

ــر پرداخــت شــده اســت. تعــداد 926 هــزار نف
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

کاهش غیردستوری نرخ سود
ــه در  ــوده ک ــتی ب ــن سیاس ــی تری ــود اصل ــرخ س ــتوری ن ــش غیردس ــت کاه سیاس
ســال هــای اخیــر از ســوی بازیگــردان بــازار پولــی کشــور اجــرا شــده اســت. مزیــت 
ایــن امــر در تعادلــی اســت کــه در میــان بازیگــران اصلــی اقتصــاد یعنــی بانــک هــا 
و تولیدکننــدگان برقــرار مــی شــود. در حــال حاضــر نــرخ ســود ســپرده هــای بلنــد 
ــه  ــه 15 و 10 درصــد رســیده اســت، نرخــی ک ــب ب ــه ترتی ــدت ب ــاه م ــدت و کوت م
برخــاف ســنوات گذشــته نــه تنهــا از ســوی بانــک هــا بــه نــدرت مــورد تخطــی قــرار 
ــی از  ــادار ســود حقیق ــودن معن ــاال ب ــل ب ــه دلی ــان ب ــه، از ســوی دیگــر همچن گرفت
ســوی ســپرده گــذاران تاییــد شــده اســت. اتفــاق نــادری کــه نشــان می دهــد عرضــه 

و تقاضــای پــول در ایــن نــرخ بــه یــک توافــق حداقلــی رســیده اســت.
ــض  ــم نب ــرای تنظی ــم ب ــتی مه ــزار سیاس ــاخص و اب ــک ش ــی ی ــود بانک ــرخ س ن
ــاق  ــان اتف ــان کارشناس ــال در می ــن ح ــود، باای ــی ش اقتصــاد کشــورها محســوب م
ــل  ــار کام ــزاری رام  و تحــت اختی ــن شــاخص، اب ــا ای ــه آی ــد ک ــود ندارن نظــری وج
سیاســتگذارن اســت، یــا بالعکــس معلولــی از شــرایط اقتصــادی و خــارج از کنتــرل. 
اهمیــت موضــوع در جایــی اســت کــه شــواهد تجربــی نشــان داده عمــل بــر مبنــای 
رویکــرد اول موجــب ســرکوب نــرخ هــا و بــر هــم زدن تعــادل اقتصــاد شــده و از طــرف 
ــا گذاشــته  ــر ج ــا را ب ــرخ ه ــان گســیختگی ن ــاری از عن ــم آث ــرد دوم ه ــر رویک دیگ
اســت. در ایــن راســتا رویکــرد ســومی هــم وجــود دارد کــه معتقــد اســت بــا اینکــه 
ــه تبــع آن  نــرخ ســود بانکــی کامــا متاثــر از عرضــه و تقاضــای پــول در جامعــه و ب
ــا  ــا بانک هــای مرکــزی ب ــق و رکــود( اســت ام اوضــاع اقتصــادی )چرخــه هــای رون
سیاســت هــای کنترلــی و بــه طــور غیــر مســتقیم مــی توانــد هدایــت آن را بــه ســوی 

وظیفــه اصلــی خــود یعنــی کنتــرل تــورم و متعاقبــا رشــد اقتصــادی فراهــم کنــد.
گزارش هــا نشــان مــی دهــد رویکــرد اخیــر در ســال 93 مبنــای سیاســتگذاری پولــی 
کشــور قــرار گرفــت و بــا ایفــای نقــش داوری بیــن بازیگــران پولــی کشــور و همچنیــن 
بهــره گیــری از ابزارهــای غیرمســتقیم ماننــد اســتفاده از امکانــات بــازار بیــن بانکــی، 
کنتــرل نامحســوس نــرخ هــای ســود بانکــی محقــق شــد. از نظــر کارشناســان مزیــت 
ــن مناســبت  ــه همی ــاز شــدن حــوزه عمــل عرضــه و تقاضــا و ب ــن سیاســت در ب ای
ــش  ــا بخ ــه آنه ــه گفت ــه ب ــی ک ــت؛ موضوع ــی اس ــای مال ــرکوب ه ــری از س جلوگی
بزرگــی از انجمــاد کشــور را ســبب شــده بــود. از طرفــی سیاســت هــای غیــر مســتقیم 
کــه حــوزه عمــل آن در نقــاط عاملــی یــا زمینــه ای انجــام مــی شــود می توانــد بــدون 

برهــم زدن ایــن تعــادل هدایــت و کنتــرل بخــش پولــی کشــور را بدســت گیــرد.
ــای  ــا را در سیاســت ه ــن رویکرده ــی از ای ــوان نمونه های ــی ت ــه طــور مشــخص م  ب
ــش از  ــای پی ــت ه ــرد اول در سیاس ــرد. رویک ــاهده ک ــر مش ــه اخی ــم ده ــی نی پول
ســال 90 دیــده مــی شــود کــه انتخــاب نــرخ هــای دســتوری موجــب نقــل مــکان 
منابــع از بانــک هــا بــه بازارهــای داللــی و از طــرف دیگــر افزایــش تــورم شــد. بــرای 
ــه ســمت رویکــرد دوم  جلوگیــری از ایــن سلســله رویدادهــا ســال 90 سیاســت ها ب
ســوق پیــدا کــرد. مجموعــه سیاســت های پولــی مصــوب دی مــاه 1390 بــر افزایــش 
جذابیــت ابزارهــای بــازار پــول اســتوار بــود. از مهمتریــن ویژگی هــای ایــن مجموعــه 
ــرخ  ــه آزادی عمــل بانک هــا و موسســات اعتبــاری در تعییــن ن ــوان ب سیاســتی می ت
ــارکت  ــاب اوراق مش ــود علی الحس ــرخ س ــش ن ــپرده ها، افزای ــاب س ــود علی الحس س
و فراهم ســازی شــرایط بازخریــد ایــن اوراق از ســوی بانک هــای عامــل اشــاره 
ــی، اعتبــاری و نظارتــی نظــام  ــا مــاده 2 مجموعــه سیاســت های پول ــق ب کــرد. مطاب
بانکــی کشــورمصوب 8 بهمــن ســال 90 شــورای پــول و اعتبــار، »تعییــن نــرخ ســود 
ــه بانک هــا و موسســات اعتبــاری واگــذار شــد.«  علی الحســاب ســپرده های بانکــی ب
بــه گفتــه کارشناســان ایــن سیاســت هــا در عمــل بــه رقابــت ناســالم در بــازار پــول و 

ــش بی نظمــی در شــبکه بانکــی کشــور منجــر شــد. افزای
ــه دلیــل مشــکات  ــا ب ــرای جــذب ســپرده هــا کــه عمدت جنــگ قیمتــی بانک هــا ب
ترازنامــه ای و ورود موسســه هــای غیــر مجــاز خــارج از کنتــرل بانــک مرکــزی بــود، 
ــه 45 درصــد هــم برســد و  ــی ب ــرخ ســود برخــی از ایــن نهادهــای پول باعــث شــد ن
عــدم توانایــی در پرداخــت آن، بانــک هــا را ناگزیــر بــه ســمت بــازی پونــزی کشــاند؛ 
ــد.  ــی انجام ــذار م ــد ســپرده گ ــع ی ــات موسســه و خل ــه کیــش و م ــه ب ــازی ای ک ب
بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت عــاوه بــر اعمــال قانــون علیــه غیرمجازهــا، رویکــرد 

ــم  ــه تفاه ــوص زمین ــن خص ــرار داد. در ای ــت گذاری ق ــای سیاس ــد مبن ــوم را بای س
بانــک هــای خصوصــی و دولتــی در زمینــه تعییــن نــرخ ســود فراهــم و ناظــر اجرایــی 
جهــت کنتــرل ایــن نــرخ هــای انتخابــی تعییــن شــد. بــر ایــن اســاس، طــی توافقــی 
میــان بانک هــا و موسســات اعتبــاری در تاریــخ 8 اردیبهشــت 93 حداکثــر نــرخ ســود 
ــه  ــه، نه ماه ــر از نه ماه ــا کمت ــش ت ــه ماهه، ش ــر از س ــدت کمت ــپرده های کوتاه م س
ــه ترتیــب معــادل 10، 14، 16، 18 و 22 درصــد  تــا کمتــر از یک  ســاله و یک ســاله ب
تعییــن شــد و ســپرده های بیــش از یک ســال نیــز از چرخــه بــازار پــول خــارج شــد.

در ادامــه ایــن اقدامــات، ب در ســال 95 در چارچــوب مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار 
ــدام  ــا اق ــل بانک ه ــورد عم ــود م ــرخ س ــش ن ــه کاه ــبت ب ــه نس ــن مرحل در چندی
ــد  ــاله از 22 درص ــپرده های یک س ــود س ــای س ــقف نرخ ه ــه س ــوری ک ــد، به  ط ش
ــر  ــن حداکث ــید. همچنی ــال 1395رس ــاه س ــه 15  درصــد در تیرم ــال 1393 ب در س
ــرای تســهیات  ــرخ ســود ب ــل ن ــرخ ســود تســهیات عقــود غیرمشــارکتی و حداق ن
ــه ترتیــب از 22 و  عقــود مشــارکتی قابــل درج در قــرارداد میــان بانــک و مشــتری ب
ــه حداکثــر 18 درصــد در تیرمــاه ســال 1395  21 درصــد در تیرمــاه ســال 1393 ب

ــت. کاهــش یاف
ــم  ــع آن ترمی ــه تب ــا و ب ــول بانک ه ــز پ ــه تجهی ــش هزین ــا کاه ــه ب ــی ک ــر اقدام ه
ترازنامــه بانک هــا همــراه باشــد رویکــردی مناســب تلقــی مــی شــود. کاهــش نــرخ 
ــل  ــه رشــد قاب ــا توجــه ب ــه ب ــات اســت ک ــن اقدام ــه ای از ای ــز نمون ــی نی ســود بانک
ــری از  ــی در جلوگی ــی اساس ــر گام ــال های اخی ــی در س ــپرده های بانک ــه س توج
ــرخ ســود  ــر کاهــش ن ــی رود. از طــرف دیگ ــه شــمار م ــا ب ــه بانک ه ــب ترازنام تخری
بانکــی موجــب تجهیــز و تخصیــص ارزان قیمــت منابــع جمعــی بــه ســمت تولیــد مــی 
شــود.تیم اقتصــادی دولــت در ایــن ســال هــا مکــررا اعــام کــرده کــه در صــدد اســت 
ــص  ــی و تخصی ــای بانک ــردن فعالیت ه ــا غیررقابتی ک ــه ب ــتقیم ک ــای مس از ابزاره
ــری  ــی جلوگی ــطه گری بانک ــای واس ــد فعالیت ه ــاری از رش ــع اعتب ــه مناب غیربهین
ــتفاده از ابزارهــای  ــه اس ــد، ب ــدوش می کنن ــی را مخ ــام مال ــی نظ ــرده و کارای ک
ــش  ــاز چرخ ــازار ب ــات ب ــون عملی ــازار همچ ــازوکار ب ــر س ــی ب ــتقیم و مبتن غیرمس
ــا کاهــش  ــه گفتــه مســئوالن رویکردهــای اتخــاذ شــده در ایــن خصــوص ت کنــد. ب
ــا شــرایط اقتصــاد کان اســتمرار خواهــد یافــت.  نرخ هــای ســود بانکــی متناســب ب
بــا ایــن حــال برخــی از کارشناســان بــا اعتقــاد بــه اینکــه کاهــش نــرخ ســود بــه 15 
ــه اســتناد  ــه طــور کامــل از ابزارهــای غیرمســتقیم تاثیــر نگرفتــه اســت، ب درصــد ب
عــدم تمکــن برخــی بانــک هــا در رعایــت ایــن نــرخ هــا اشــاره مــی کننــد. بــه گفتــه 
ایــن کارشناســان  یکــی از دالیــل اصلــی رعایــت مصوبــه نــرخ ســود بانکــی ایــن بــوده 
اســت کــه دیگــر موسســه غیرمجــاز فعالــی نداریــم کــه بتواننــد اخــال ایجــاد کننــد 

ــا آنهــا قانــون را رعایــت نکننــد. ــرای رقابــت ب و باعــث شــوند بانــک هــا  ب
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روزنامه عصر اقتصاد

جهش پرداخت های عمرانی 
در راستای پایدارسازی رونق

ــان  ــا هم ــرمایه ای ی ــای س ــک دارایی ه ــای تمل طرح ه
پرداخت هــای عمرانــی یکــی از اصلی تریــن کانال هــای 
ــد  ــای جدی ــت در ایجــاد ظرفیت ه ســرمایه گذاری دول
تولیــدی و خدماتــی در کشــور اســت. سال هاســت 
کــه بــا شــدت وضعف های متفــاوت، پرداخت هــای 
عمرانــی بــا کســری بودجــه مواجــه اســت و ایــن گــزاره 
در ســال های رکــود اقتصــادی بیــش از پیــش تقویــت 
شــده اســت. دولت هــا همــواره بــرای پوشــش کســری 
درآمــدی خــود و پرداخــت هزینه هــای جــاری مجبــور 
ــده اند  ــی ش ــای عمران ــری بودجه ه ــرش کس ــه پذی ب
و مــواردی ماننــد طرح هــای عمرانــی بی پشــتوانه 
مالــی در دولت هــای نهــم و دهــم باعــث شــد، 
ــام  ــی نیمه تم ــای عمران ــی از پروژه ه ــت عظیم انباش
ــم و  ــت یازده ــی دول ــکار عملیات ــد. راه ــکل بگیرن ش
دوازدهــم بــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت، مشــارکت 
بخش خصوصــی بــرای اتمــام ایــن طرح هــا بــوده 
اســت. بــا تکیــه بــر ایــن راهــکار هــم بــود کــه تامیــن 
مالــی طرح هــای عمرانــی جهــش چشــم گیری را 
تجربــه کــرد. همچنان کــه گزارش هــا از دریافت هــا 
ــان  ــال 1396 نش ــت در س ــی دول ــای مال و پرداخت ه
ــت  ــد روز نخس ــال و در ص ــن س ــت در ای ــد دول می ده
ــارد  ــزار میلی ــش از 25 ه ــت بی ــود، توانس ــت خ فعالی
ــار جهــت تملــک دارایی هــای ســرمایه ای  ــان اعتب توم

ــش از  ــه دوره مشــابه ســال گذشــته بی ــه نســبت ب ــد ک ــی( اختصــاص ده )عمران
ــای  ــه طرح ه ــکاتی ک ــوه مش ــان انب ــد. در می ــان می ده ــد را نش ــد رش 60 درص
ــوان  ــده عن ــکات عم ــی از مش ــار یک ــود اعتب ــت، کمب ــه رو اس ــا آن روب ــی ب عمران
ــته  ــال گذش ــرای 21 س ــی ب ــای عمران ــد پرداخت ه ــه رون ــان ک ــود. آن چن می ش
ــی  ــارات عمران نشــان می دهــد، طــی ســال های مذکــور حــدود 67 درصــد از اعتب
محقــق شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه درصــد تحقــق اعتبــارات هزینــه ای 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــط 97.3 درص ــور متوس به ط
ــی دوره 1376- ــه ای ط ــه هزین ــی ب ــارات عمران ــرد اعتب ــبت عملک ــن نس همچنی

1396 رونــد نزولــی داشــته و از 45درصــد در ســال 1376 بــه 19 درصــد در ســال 
ــار  ــد اعتب ــر 10 واح ــه ازای ه ــال 1396 ب ــن در س ــت. بنابرای ــیده اس 1396 رس
هزینــه ای تنهــا 1.9 واحــد اعتبــار تملــک دارایی هــای ســرمایه ای پرداخــت شــده 
ــان  ــت 71 هزارمیلیاردتوم ــود، دول ــرار ب ــق بودجــه مصــوب ســال 96 ق اســت. طب
ــال  ــه امس ــی 7ماه ــت ط ــه دول ــد. اگرچ ــت کن ــی پرداخ ــای عمران ــرای طرح ه ب
14هزارمیلیاردتومــان از بودجــه مصــوب پرداخت هــای عمرانــی را توانســته محقــق 
کنــد امــا بــا تزریــق نقدینگــی مســتقیم اعتبــارات عمرانــی توانســته، ایــن ضعــف را 
پوشــش دهــد، تــا جایی کــه پرداخت هــای عمرانــی نســبت بــه دوره مشــابه ســال 

گذشــته بیــش از 60 درصــد رشــد داشــته اســت. 
امــا ایــن تنهــا سیاســت انبســاطی دولــت در ایــن مســیر نبــوده و بــا 
توجــه بــه پیش بینــی الیحــه بودجــه 97، به نظــر می رســد دولــت نــه بــا 
ــی  ــه مبتن ــا بودج ــه ب ــی بلک ــای قبل ــد دولت ه ــذی مانن ــت ودل بازی های کاغ دس
ــر  ــر و هــم عملیاتی ت ــی را هــم واقعی ت ــی طرح هــای عمران ــر عملکــرد تامیــن مال ب
ــال 1397  ــه س ــه بودج ــرمایه ای در الیح ــای س ــک دارایی ه ــارات تمل ــد. اعتب کن

حــدود 60 هــزار میلیاردتومــان پیش بینــی شــده اســت. 
اعتبــارات نســبت بــه رقــم مشــابه در قانــون بودجــه ســال 1396)71 هــزار میلیــارد 
تومــان( 15 درصــد کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن ســهم آن نســبت بــه بودجــه 
ــال  ــه س ــرد بودج ــی عملک ــش بین ــه پی ــبت ب ــت و نس ــد اس ــی 14 درص عموم

ــان( حــدود 34 درصــد رشــد داشــته اســت.  ــارد توم ــزار میلی 1396)45 ه

ــرای  ــت ب ــدات دول ــی از تمهی ــرد یک ــر عملک ــی ب ــی مبتن ــه عمران ــش بودج کاه
ــکار  ــت. راه ــوده اس ــی ب ــه عمران ــری بودج ــنت کس ــتن س ــازی و شکس واقعی س
ــت. در  ــن طرح هاس ــی ای ــن مال ــرای تامی ــی ب ــوت بخش خصوص ــت دع ــر دول دیگ
ــرای مشــارکت بخــش خصوصــی  الیحــه بودجــه )تبصــره 19(  دولــت روشــی را ب
ــی  ــای عمران ــام طرح ه ــرای اتم ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــتفاده از مناب ــا اس ب
ــرای اســتفاده از روش هــای  پیشــبینی کــرده اســت. البتــه از منظــر کارشناســی ب
ــای  ــه تبصره ه ــکا ب ــا صــرف ات ــرح ه ــذاری ط مشــارکت عمومی-خصوصــی و واگ
ــا  ــا ب ــن تبصره ه ــه در ای ــر اینک ــد مگ ــا باش ــد راهگش ــه ای نمی توان ــت بودج موق
ــرای حــل مشــکل را پیش بینــی و  ــت اقدامــات  ضــروری یک ســاله ب دقــت و جدی
ــق اقتصــادی  ــازی رون ــی در پایدارس ــای عمران ــت پرداخت ه ــرد. اهمی ــری ک پیگی
ــوع در  ــن موض ــور ای ــه داری کل کش ــاش خزان ــا ت ــه ب ــت ک ــدی اس ــیار کلی بس
اولویــت قــرار گرفتــه و اعتبــار مــورد نیــاز در اســرع وقــت بــه دســتگاه های ذیربــط 

پرداخــت شــده اســت.
رویکــرد دولــت، واگــذاری پروژه هــای عمرانــی و اســتفاده حداکثــری از تــوان بخــش 
خصوصــی اســت. برایــن اســاس، بخــش خصوصــی و تعاونــی دعــوت شــده اند هــر 
چــه بیشــتر در ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد. تجربــه ســالیان گذشــته نشــان داده، 
اینکــه بودجــه عمرانــی در روی کاغذهــای بودجــه و مصــوب مجلــس افزایــش پیــدا 
کنــد، به هیچ عنــوان نمی توانــد به معنــای فربه شــدن بخــش عمرانــی کشــور 
باشــد. افزایــش اعــداد و ارقــام بودجــه در مجلــس عمدتــا بــه نتیجــه نرســیده اســت. 
بنابرایــن نــه تنهــا مشــکلی حــل نشــده، بلکــه طــول عمــر پروژه هــا هــم طوالنــی 
ــتانی در  ــروژه اس ــزار پ ــی و 60ه ــروژه مل ــزار پ ــر 6ه ــال حاض ــت. در ح ــده اس ش
کشــور موجــود اســت و اگــر بــاز هــم بــه ایــن تعــداد اضافــه شــود، بــه ایــن معناســت 
کــه هزینه هــای جــاری پروژه هــای عمرانــی بــه قــوت خــود باقــی اســت امــا خــود 
پــروژه بــه نتیجــه نخواهــد رســید و بــا ایــن کار پروژه یــی کــه می توانســت 
ــد. از همین روســت کــه  ــه نتیجــه برســد، 30ســال معطــل می مان یک ســال بعــد ب
دولــت بــرای شکســت ســاختار کاســیک پرداخت هــای عمرانــی از طریــق بودجــه 
عمرانــی و متعاقبــا محقــق نشــدن تمامــی آن، رویکــرد نوینــی را در پیــش گرفتــه 

اســت.
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

پوشش ریسک های بزرگ در صنعت بیمه
ــورد انتظــار  ــر م ــک رخ داد از مقادی ــج حاصــل از ی ــان از انحــراف نتای ــدم اطمین "ع
ــرای ریســک بیــان شــده اســت.  در آینــده" یکــی از تعاریــف معتبــری اســت کــه ب
تمرکــز ایــن تعریــف بــر آســیب های بالقــوه ای اســت کــه حاصــل یــک رخــداد آتــی 
ــه باشــد و  ــروز هزین ــه صــورت ب ــد ب ــن آســیب ها میتوان ــه نحــوی کــه ای هســتند ب
یــا آنکــه از عــدم توفیــق در کســب منافــع ناشــی شــده باشــد. ریســک را گاهــی بــه 

ــد . ــی کنن ــیم بندی م ــز تقس ــوداگرانه و مخاطره آمی ــواع س ان
ــن  ــرا طرفی ــه شــمار آورد، زی ــی ریســک ســوداگرانه ب ــوان نوع ــدی را میت شــرط بن
تنهــا بــه ســودآوری می اندیشــیدند و حاضرنــد بــرای کســب ســود، هزینــه از پیــش 
ــط  ــز فق ــن شــده ای را متحمــل شــوند، حــال آنکــه در ریســکهای مخاطره آمی تعیی

بــه امــکان بالقــوه زیــان توجــه میشــود.
 بــه عنــوان مثــال، خطــر شکســت ماشــین آالت و تجهیــزات از مصادیــق ریســک های 
مخاطره آمیــز بــه ش مــار می آیــد. علیرغــم ایــن اســتدالل کــه فرصتهــای ســودآوری 
ــوان  ــا میت ــد ام ــرمایه گذار نمیباش ــر س ــوال مدنظ ــز معم ــکهای مخاطره آمی در ریس
گفــت کــه آرامــش خاطــری کــه حاصــل ســرمایه گذاری در تأمیــن امنیــت اســت در 

واقــع میتوانــد نوعــی منفعــت تلقــی شــود.
ــس از  ــژه پ ــه به وی ــت ک ــی اس ــت و حساس ــث پراهمی ــادی از مباح ــت اقتص امنی
اجــرای  سیاســت های نویــن اقتصــادی مــورد توجــه  قــرار گرفتــه و دربــاره آن بحــث 
و گفت وگــو شــده  اســت. از دیــدگاه عمومــی، امنیــت معمــوالً تنهــا از جنبــه سیاســی 
ــی را  ــالم سیاس ــای س ــه فعالیت ه ــت ک ــی اس ــراری  ثبات ــر ق ــت و آن، ب ــرح اس مط

امکان پذیــر ســازد. 
ــز وجــود دارد و آن وقتــی اســت کــه  ســرمایه گذار  ــن وضــع در اقتصــاد نی شــبیه ای
عینــا مشــابه یــک انســان هویــت  یابــد و همانقــدر کــه انســان نیــاز بــه امنیــت  دارد 
ــد،  ــده باش ــت ش ــود حفاظ ــب  می ش ــی مرتک ــه در زندگ ــی ک ــد حرکت های و بای
ســرمایه گذاری هایش هــم بــه اقدام هــای حفاظــت شــده نیــاز دارد و بایــد از 

ــد. ــون باش ــون مص ــای گوناگ تهاجم  ه
بــا ایــن اوصــاف همــواره یکــی از پارامترهــای کاهنــده حجــم ســرمایه گذاری، مقــدار 
ــن  ــه همی ــت. ب ــی اس ــادی و تکنولوژیک ــی، اقتص ــر سیاس ــود از منظ ــک موج ریس
ــاالن صنعــت بیمــه  ــا از ســوی فع ــه راه حل ه ــن ریســک ها و ارائ خاطــر پوشــش ای
ــی  ــاد مل ــه اقتص ــرمایه گذاران و البت ــان س ــت پنه ــر و منفع ــش خاط ــد آرام می توان

ــی داشــته باشــد. را در پ
 بنابرایــن مهــم اســت کــه صنعــت بیمــه در کشــوری ماننــد ایــران کــه بــرای رســیدن 
ــی و  ــذاری داخل ــرمایه گ ــارد دالر س ــد ده میلی ــد چن ــادی نیازمن ــداف اقتص ــه اه ب

خارجــی اســت از امکانــات کافــی بــرای پوشــش ریســک برخــوردار باشــد.
 بــه عنــوان مثــال در حادثــه آتــش ســوزی های زنجیــره ای شــرکت های پتروشــیمی 
اگــر پوشــش ریســک انجــام نشــده بــود و صنعــت بیمــه اقــدام بــه جبــران خســارت 
نمی کــرد، امــکان داشــت ایــن صنعــت در ایــران بــه صــورت کامــل از مزیــت ســاقط 
شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه یکــی از مبناهــای تصمیــم بــرای ســرمایه گــذاری، 
میــزان توانایــی یــک اقتصــاد بــرای پوشــش ریســک  مخصوصــا ریســک های بــزرگ 
اســت. ریســک هایی کــه قــادر اســت یــک بنــگاه اقتصــادی را در یــک زمــان کوتــاه 

از بیــن ببــرد.
ــر دارد  ــر انکارناپذی ــور تأثی ــادی کش ــعه اقتص ــر توس ــه ب ــت بیم ــی صنع به طورکل
ــف و  ــاد مختل ــور در ابع ــت در کش ــن صنع ــتقیم ای ــرمایه گذاری مس ــامل س ــه ش ک
ــد  ــت. در بع ــور اس ــت کش ــتقیم( در صنع ــطه )غیرمس ــا واس ــرمایه گذاری ب ــز س نی
ــواع خطــرات در  ــول ریســک و پوشــش ان ــه قب ــا توجــه ب ــه ب ــت بیم نخســت، صنع
ــه  ــی ب ــای پول ــئولیت و زیان ه ــخاص، مس ــوال اش ــم از: ام ــف اع ــای مختل حوزه ه

ــد.  ــک می کن ــه کم ــی جامع ــادی و روان ــت اقتص امنی
ــت  ــذاران در وضعی ــراردادن بیمه گ ــرات و ق ــن خط ــش ای ــا پوش ــه ب ــت بیم صنع
ــاء  ــه ایف ــی جامع ــادی و روان ــوزه اقتص ــات در ح ــا ثب ــت ب ــارت، وضعی ــل خس ماقب

ــی آورد.  ــل م ــه عم ــری ب ــادی جلوگی ــا اقتص ــت خصوص ــش امنی ــرده و از کاه ک
ــای  ــن دارایی ه ــوان ضام ــه عن ــه ب ــت بیم ــد، صنع ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، یــک اهــرم و نیــرو محرکــه موثــر بــرای رونــق و رشــد 

ــه ایــن جایــگاه اســتراتژیک الزم  ــا توجــه ب ــه شــمار مــی رود. ب مســتمر اقتصــادی ب
اســت تــا نهــاد ناظــر بــر ایــن صنعــت، یعنــی بیمــه مرکــزی نیــز بــا رصــد شــرایط 
اقتصــادی و ارزیابــی نیازهــای اقتصــاد کشــور در کنــار صنعــت بیمــه ســعی نمایــد 
ــا و  ــطه آن از دارایی ه ــه واس ــده و ب ــاد ش ــر ایج ــورد نظ ــه ای م ــش های بیم پوش
ســرمایه های صاحبــان کســب و کار محافظــت گــردد. پــس مــرور عملکــرد 
ــام و  ــس از برج ــا پ ــه مخصوص ــود ک ــد ب ــای آن خواه ــی گوی ــه خوب ــر ب ــاد ناظ نه
گشــایش های حاصــل شــده، چــه میــزان خطــر از فضــای کشــور دور شــده اســت. 
قاعدتــا هــر چــه تعــداد بیمه نامه هــای صــادر شــده و البتــه مبلــغ آنهــا بیشــتر باشــد 
مشــخص اســت کــه فعالیت هــای اقتصــادی بیشــتری انجــام شــده و صنعــت بیمــه 

ــق اقتصــاد پیــش رفتــه اســت. ــا رون نیــز همــگام ب
ــم، در  ــت دوازده ــت دول ــد روز نخس ــه در ص ــد دارد ک ــوح تاکی ــه وض ــر ب ــار زی آم
رشــته های زیربنایــی و صنعــت نفــت کــه صنعــت مــادر در ایــران محســوب 
می شــود چــه میــزان پوشــش بیمــه ای ارائــه شــده اســت. در ایــن آمــار بایــد دقــت 
کــرد کــه ریســک های بــزرگ مربــوط بــه صنایــع بــزرگ یــا بخش هایــی اســت کــه 
ــه  ــد بیمه نام ــا خری ــد و ســرمایه های باارزشــی را ب گــردش نقدینگــی عظیمــی دارن

ــد. ــرار داده ان ــت ق در امنی
-در مردادمــاه ســال 1396 بــرای 27ریســک بــزرگ در رشــته هــای باربری،کشــتی 
و هواپیمــا پوشــش اتکایــی و یــا مجــوز صــدور بیمــه نامــه ارائــه گردیــده اســت کــه 
مجمــوع ســرمایه بیمــه شــده بالــغ بــر32/579 میلیــارد ریــال و 74/000/000 دالر 

ــده اســت. ــورو گردی و 15/340/000 ی
ــک  ــرای 52 ریس ــاری ب ــی اختی ــوز اتکای ــدور مج ــا ص ــی و ی ــش اتکای ــه پوش - ارائ

ــرژی. ــت و ان ــی و نف ــوزی، مهندس ــش س ــه آت ــای بیم ــته ه ــزرگ در رش ب
-درشــهریورماه ســال 1396 بــرای 20ریســک بــزرگ در رشــته هــای باربری،کشــتی 
و هواپیمــا پوشــش اتکایــی ویــا مجــوز صــدور بیمــه نامــه ارائــه گردیــده اســت کــه 
مجمــوع ســرمایه بیمــه شــده بالــغ بــر10.455 میلیــارد ریــال و 558.314.000یــورو 

گردیــده اســت.
ــک  ــرای 78 ریس ــاری ب ــی اختی ــوز اتکای ــدور مج ــا ص ــی و ی ــش اتکای ــه پوش - ارائ

ــرژی. ــت و ان ــی و نف ــوزی، مهندس ــش س ــه آت ــای بیم ــته ه ــزرگ در رش ب
ــزرگ در رشــته هــای باربری،کشــتی  ــرای 26ریســک ب ــاه  ســال 1396 ب - درمهرم
و هواپیمــا پوشــش اتکایــی ویــا مجــوز صــدور بیمــه نامــه ارائــه گردیــده اســت کــه 
مجمــوع ســرمایه بیمــه شــده بالــغ بــر834 ،27میلیــارد ریــال و 402379000یــورو 

گردیــده اســت.
ــک  ــرای63 ریس ــاری ب ــی  اختی ــوز اتکای ــدور مج ــا ص ــی و ی ــش اتکای ــه پوش - ارائ

ــرژی. ــت وان ــی و نف ــوزی، مهندس ــش س ــه آت ــای بیم ــته ه ــزرگ دررش ب
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

دولت خوش حساب در مسیر کاهش بدهی ها
ــم  ــت یازده ــدای دول ــت در ابت ــوه دول ــای انب ــی بدهی ه ــامان بخش ــی و س نظم ده
ــرار گرفــت. از همیــن رو، دولتمــردان  و از ســال 1392 در دســتور کار دولتمــردان ق
ــاز و  ــود را آغ ــات خ ــته اقدام ــال های گذش ــی از س ــن روحان ــه حس ــادی کابین اقتص
ــا بهــره گیــری از ابزارهــای مختلــف قصــد دارنــد از انبــوه بدهی هــا  اعــام کردنــد ب
ــم،  ــت دوازده ــال آن دول ــه دنب ــم و ب ــت یازده ــدف دول ــع ه خــاص شــوند. در واق
ایــن بــود کــه »بدهــی بــد را بــه بدهــی خــوب تبدیــل و ترکیــب بدهی هــا را اصــاح 
ــر کل مدیریــت بدهــی هــا و  ــی، مدی ــه اظهــارات مهــدی بنان کنــد.« از طرفــی، بناب
ــود را  ــای خ ــه بدهی ه ــال آن نیســت ک ــه دنب ــت ب ــت، »دول ــی دول ــدات عموم تعه
صفــر کنــد؛ چــون بدهــی داشــتن بــد نیســت امــا نبایــد جنــس بدهی هــا بــد و ناســالم 
باشــد.« یکــی از برنامــه هایــی کــه در ایــن زمینــه در دســتور کار قــرار گرفــت، توســعه 
بــازار بدهــی بــود تــا از ایــن طریــق بدهــی بــد دولــت بــه بدهــی خــوب تبدیــل  شــود. 
از همیــن رو، پیگیری هــای دولــت یازدهــم و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، دربــاره 
ــاره و اوراق  ــوک اج ــر »صک ــی نظی ــتفاده از ابزارهای ــا اس ــی ب ــازار بده ــاماندهی ب س
مرابحــه« از یکســو خبــری مســرت بخش بــرای فعــاالن اقتصــادی و  از ســوی دیگــر، 
موجــب اعتبارســازی بــرای دولــت و پویاســازی بدهــی هــای آن بــه شــمار مــی رفــت. 
امــا در عیــن حــال،  اعــام حجــم بدهی هــای دولــت بــه میــزان 700 هــزار میلیــارد 
تومــان از ســوی علــی طیب نیــا وزیــر پیشــین اقتصــاد، در دیمــاه ســال گذشــته در 
ــه ایــن موضــوع بیشــتر  جمــع فعــاالن بخــش خصوصــی،  حساســیت ها را نســبت ب
ــم  ــت یازده ــت دول ــه فعالی ــروع ب ــدای ش ــارات او، در ابت ــه اظه ــه بناب ــرد؛ چراک ک
اینگونــه اســتنباط مــی شــد کــه  بدهی هــای دولــت نهایتــا رقــم 150 هــزار میلیــارد 
تومــان اســت، امــا بعــد از آغــاز بــه کار دولــت روحانــی بــرای شــفاف شــدن رقــم دقیق 
ــی ها،  ــه بررس ــه نتیج ــت، ک ــکل گرف ــاد ش ــری در وزارت اقتص ــا دفت ــن بدهی ه ای
رقــم دقیــق بدهی هــای دولتــی عــددی بیــن 600 تــا 700 هــزار میلیــارد تومــان را 
نشــان مــی داد. اگرچــه بــه گفتــه برخــی از دولتمــردان ایــن میــزان بدهــی نســبت 
بــه تولیــد ناخالــص ملــی،  عــدد قابــل توجهــی نیســت، امــا بــه هــر حــال ایــن عــدد 
ــود کــه از  ــن ب ــن رو، یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی ای ــود. از ای حساســیتبرانگیز ب
ــود.  ــتفاده ش ــت اس ــای دول ــاماندهی بدهی ه ــرای س ــی ب ــازار بده ــای ب ظرفیت ه
ــای  ــه دولتمــردان،  ایجــاد بدهی ه ــه گفت ــری آن ب ــه هــدف از شــکل گی ــازاری ک ب
جدیــد دولتــی نیســت. برهمیــن اســاس، بایــد حضــور و ورود دولــت بــه بــازار بدهــی 
ــع تولیــد  ــع موان ــون رف ــک قان ــاده ی ــل مقــدار خــود باشــد. حــال طبــق م در حداق
ــه  ــت در ســه  طبق ــواع بدهی هــای دول ــی کشــور، ان ــای نظــام مال ــر و ارتق رقابت پذی
ــی و بانک هــا و موسســات  ــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی، تعاون بدهــی ب
اعتبــاری و موسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی، تقســیم بندی می شــود. 
همچنیــن براســاس ایــن مــاده قانونــی،  وزارت اموراقتصــادی و دارایــی، موظــف اســت 
بدهــی دولــت وشــرکت-های دولتــی را هــر ســه مــاه یکبــار تهیــه و تقدیــم رییــس 
ــای  ــزارش بدهی ه ــاء و گ ــازوکار احص ــن س ــس از تعیی ــن، پ ــد. بنابرای ــور کن جمه
دولــت در اوایــل فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، طراحــی ابزارهــای تســویه و تهاتــر 
ــون  ــون قان ــی چ ــکام الزم در قوانین ــی اح ــش بین ــق پی ــت از طری ــای دول بدهی ه
ــه  ــن بودج ــور و قوانی ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان رف
ــی اســامی نظیــر  ــواع اوارق مال ــرار گرفــت کــه انتشــار ان ســنواتی در دســتور کار ق
اســناد خزانــه اســامی )از ســال 1393 تابــه حــال(، صکــوک اجــاره)از ســال 1394 
تابحــال(، صکــوک مرابحــه )در ســال 1395( و صــدور اوراق تســویه خزانــه )در ســال 
1395( نتیجــه اقدامــات انجــام شــده اســت.  از ســوی دیگــر، بــر اســاس حکــم مــاده 
)2( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور و قوانیــن 
ــور  ــط وزارت ام ــه توس ــه ک ــویه خزان ــال های 1395 و 1396، اوراق تس ــه س بودج
ــب  ــا طل ــت ب ــی دول ــر بده ــور تهات ــه منظ ــود ب ــادر می ش ــی ص ــادی و دارای اقتص
دولــت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از ســوی دیگــر، براســاس آمــار اعامــی وزارت 
ــا  ــت ب ــی دول ــان از بده ــارد توم ــش از 9800 میلی ــته بی ــال گذش ــی س اقتصــاد، ط
ــه حــال، بیــش از 2500  ــا ب ــز ت ــر شــده و طــی ســالجاری نی ــت تهات ــات دول مطالب
ــه  ــت ب ــار بدهــی دول ــر اســاس آم ــن ب ــر شــده اســت. همچنی ــان تهات ــارد توم میلی
ــن، عمــده  ــر ای ــاوه ب ــت نیســتند. ع ــکار دول ــا طلب ــی بانک ه ــا تمام ــا، الزام بانک ه

اقــام طلــب بانک هــا از دولــت مربــوط بــه چندیــن بانــک عمدتــا دولتــی اســت.  بنابــر 
ایــن تمامــی بانک هــا، طلبــکار دولــت محســوب نمی شــوند و طلــب از دولــت ندارنــد، 
ــه خصــوص  ــی، ب ــع عموم ــه وصــول مناب ــوط ب ــن مرب ــای قوانی ــر مبن ــه ب در حالیک
قانــون مالیات هــای مســتقیم، تمامــی بانک هــا مــودی ســازمان امورمالیاتــی کشــور 
ــای  ــت مالیات ه ــه پرداخ ــبت ب ــد نس ــود بای ــرد خ ــت عملک ــده و باب ــوب ش محس

ــوط اقــدام کننــد.  مرب
همچنیــن بانکهــای طلبــکار از دولــت نیــز بــا توجــه بــه مبانــی ارایــه شــده، مــودی 
ــم شــده  ــه موجــب آخریــن گــزارش تقدی مالیاتــی محســوب می شــوند.  از آنســو، ب
ــت  ــی در 100 روز نخســت فعالی ــت و شــرکت های دولت ــی دول ــال جاری، بده در س
ــه گــزارش قبلــی  ــی نســبت ب ــارد تومان ــا کاهــش 32 هــزار میلی ــت دوازدهــم ب دول

)تقدیــم شــده در ســه ماهــه اول 1396(، همــراه شــده اســت. 
ایــن موضــوع نشــان از ایــن دارد کــه بدهی هــای دولــت نســبت بــه ســال گذشــته  بــا 
5 درصــد کاهــش روبــرو بــوده اســت.  همچنیــن تخصیص هــای بودجــه حاکــی از آن 
اســت کــه طــی ایــن دوره اعتبــارات ســرمایه ای نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 
ــت،  ــه اولویــت پرداخــت بدهی هــای دول ــا توجــه ب ــوده و ب دارای رشــد 26 درصــد ب

ایــن بخــش از اعتبــارات نیــز دارای رشــد قابــل توجــه 237 درصــدی بــوده اســت. 
ــالجاری  ــدای س ــی، از ابت ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــارات وزی ــه اظه ــن بناب همچنی
ــی پرداخــت شــده، کــه 25 هــزار  ــان بودجــه عمران ــارد توم تاکنــون 33 هــزار میلی
میلیــارد تومــان آن در صــد روز نخســت دولــت دوازدهــم صــورت گرفتــه اســت، کــه 

ــا ســال گذشــته 60 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.  در مقایســه ب
بــه گفتــه مســعود کرباســیان، پرداخــت ایــن بدهی هــا از طریــق روش هایــی چــون 
»تهاتــر، اوراق خزانــه و نقــدی« صــورت گرفتــه و در ایــن زمینــه نارضایتــی چندانــی 
ــه آنهــا  ــکاران عمــده وجــود نداشــته اســت؛ چراکــه حجــم بدهــی  ب از طــرف پیمان
کاهــش یافتــه اســت.  از طرفــی، براســاس قانــون، در ســالجاری بایــد 34 هــزار و 500 
ــا  ــرای پرداخــت بدهی هــا تخصیــص داده شــود کــه ت ــز ب ــارد تومــان دیگــر نی میلی
کنــون بیــش از 24 هــزار میلیــارد تومــان آن انجــام شــده کــه بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد 

عمــده آن صــرف بودجــه عمرانــی شــده اســت. 
در مجمــوع بــه نظــر می رســد، آنچــه در دولت هــای یازدهــم ودوازهــم انجــام شــده، 
احصــاء و شــفاف کــردن آمــار بدهی هــا و مطالبــات دولــت و شــرکت های دولتــی بــه 
همــراه طراحــی ابزارهــای الزم بــرای تســویه آنهــا اســت کــه تــا پیــش از ایــن، اقــدام 
خاصــی در خصــوص آن انجــام نشــده بــود. بــه عبــارت دیگــر، ایــن دولــت بــا اصــا 
ح روش حســابداری و تشــکیل واحــدی مشــخص، واقعیت هــای مربــوط بــه وضعیــت 
مالــی دولــت کــه از گذشــته بــه ارث رســیده را  افشــاء و بــرای حــل و فصــل آنهــا در 

چارچــوب قانــون، چاره اندیشــی و اقــدام کــرده اســت.
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موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی روزنامه عصر اقتصاد

سه کارکرد حمایتی مالیات 
»مالیــات« کــه بــه یــک شمشــیر دولبــه در اقتصــاد کشــورها معــروف اســت؛ اگــر بــه 
شــیوه صحیــح  واصولــی دریافــت شــود، منجــر بــه رونــق اقتصــادی، تولیــد و تجــارت 
ــا و  ــران هزینه ه ــدف جب ــا ه ــا ب ــه تنه ــا چنانچ ــد. ام ــد ش ــی خواه ــاه اجتماع و رف
کمبودهــای مالــی دولتهــا صــورت گیــرد، نقشــی مخــرب بــر بخش هــای اقتصــادی 

کشــور خواهــد داشــت. 
ــران  ــه اینکــه مالیــات در نقــش یــک بازیگــر اصلــی در اقتصــاد ای ــا توجــه ب حــال ب
رخ نمــوده کــه می توانــد جایگزیــن نفــت شــود؛ تغییــر رویکردهــا در نظــام مالیاتــی 
ــال های  ــی س ــردان ط ــاس، دولتم ــن اس ــد. برهمی ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــران ض ای
ــر  ــا تغیی ــا ب ــد ت ــی گام بردارن ــه ســمت اصــاح نظــام مالیات ــد ب ــاش کردن ــر ت اخی
رویکردهــا از اقتصــاد نفتــی فاصلــه بگیرنــد. از ایــن رو، یکــی از ماموریت  هــای 
ــه  ــود ک ــن ب ــه، ای ــن عرص ــادی در ای ــازان اقتص ــم س ــتگذارن و تصمی ــی سیاس اصل
تــا پایــان دولــت دوازهــم، بــه ســمت کاهــش فشــار مالیاتــی بــر بخــش هــای مولــد 
جامعــه حرکــت کننــد.  بنابرایــن در راســتای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــت از  ــت و حمای ــاد، تقوی ــره وری اقتص ــد و به ــا رش ــه ارتق ــک ب ــت کم ــا محوری و ب
ــرخ ســود مشــمول مالیــات عملکــرد  ــد اقتصــاد، ن ایجــاد اشــتغال و بخش هــای مول
ــد از  ــش از 95 درص ــی بی ــب مالیات ــامل ضرای ــادی ش ــاالن اقتص ــال 1395 فع س
ــل  ــا، تعدی ــده فروشــی کااله ــای عم ــدی، 70 درصــد از فعالیت ه ــای تولی فعالیت ه
10 درصــد از فعالیت هــای خــرده فروشــی کاالهــا و 16 درصــد از فعالیت هــای 
ــاس  ــر اس ــر، ب ــوی دیگ ــت. از س ــش یاف ــاح و کاه ــا اص ــی و واردات کااله خدمات
ــرا  ــه اج ــال 95 ب ــدای س ــه از ابت ــای مســتقیم ک ــون مالیات ه ــد قان ــه جدی اصاحی
ــه  ــی ب ــوق های مالیات ــه مش ــه »ارای ــی در زمین ــل توجه ــای قاب ــده، ظرفیت ه درآم
بخــش تولیــد، بهبــود فضــای کســب و کار و حمایــت از اشــتغال« نیــز نهفتــه اســت 
کــه مــی تــوان از آن بــه عنــوان ســه کارکــرد حمایتــی مالیاتــی نــام بــرد. بــه طوریکــه 
براســاس مــاده 132 ایــن قانــون، درآمــد اشــخاص حقوقــی غیردولتــی در واحدهــای 
ــوز از  ــودن مج ــرط دارا ب ــه ش ــات ب ــاوری اطاع ــدی فن ــی و تولی ــا معدن ــدی ی تولی
مراجــع قانونــی، از تاریــخ شــروع بهــره بــرداری یــا اســتخراج بــه مــدت 5 ســال و در 
ــرخ صفــر مشــمول مالیــات  ــا ن ــه مــدت 10 ســال ب مناطــق کمتــر توســعه یافتــه ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت. همچنیــن چنانچــه واحدهــای اقتصــادی مــورد اشــاره 
ــدت 2 ســال و  ــه م ــژه اقتصــادی باشــند، ب ــا مناطــق وی ــی ی در شــهرک های صنعت
ــژه اقتصــادی در مناطــق  ــا مناطــق وی ــی ی در صــورت اســتقرار شــهرک های صنعت
کمتــر توســعه یافتــه، بــه مــدت 3 ســال بــه مشــمولیت اســتفاده از نــرخ صفــر اضافــه 
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــترده ب ــی گس ــت مالیات ــای معافی ــن اعط ــود.  همچنی می ش
بنیــان و شــرکت هــای مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری بــه مــدت 15 ســال، از 

ــی از بخــش تولیــد و اشــتغال اســت.  ــت مالیات ــق حمای دیگــر مصادی
در واقــع براســاس گام هــای مثبتــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی برداشــته اســت، از 
ایــن پــس تولیدکننــدگان فشــار کمتــری از بابــت هزینه هــای مالیاتــی متحمــل شــده 
ــان، بســیار  ــری فعالیت هــای اقتصــادی آن کــه در افزایــش ســودآوری و توجیــه پذی
تاثیرگــذار اســت. ایــن اقــدام در شــرایطی از ســوی متولیــان مالیاتــی صــورت گرفتــه 
کــه فشــار مالیاتــی بــر بخــش تولیــد همــواره یکــی از موضوعــات مــورد انتقــاد بخــش 
خصوصــی عنــوان مــی شــد. موضوعــی کــه دســتیار ویــژه اقتصــادی رئیــس جمهــور 
بــه منظــور حــل ایــن چالــش، تغییــر ســیبل مالیاتــی را پیشــنهاد داده بــود؛ چراکــه 
ــمت  ــه س ــد ب ــا، بای ــی از بنگاه ه ــار مالیات ــال ب ــیر انتق ــی، مس ــعود نیل ــاور مس ــه ب ب
خانوارهــای پردرآمــد تغییــر جهــت دهــد. از نــگاه او، تغییــر هــدف در مالیات ســتانی، 
ســه مزیــت مهــم را بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت؛  موضــوع اول 
ــوع دوم،  ــد. موض ــد ش ــم خواه ــدی ک ــای تولی ــربار بنگاه ه ــای س ــه هزینه ه اینک
ــگ شــدن  ــه نتیجــه آن پررن ــات در کشــور اســت ک ــی مالی ــام بازتوزیع ــت نظ تقوی
نقــش مالیــات در بازســازی زندگــی مــردم و در نهایــت پاســخگویی بهتــر دولت هــا 
ــای  ــزم، ســطح درآمده ــن مکانی ــا اصــاح ای ــه ب ــن اســت ک ــت ســوم ای اســت. مزی
دولــت نیــز تــا حــدود قابل توجهــی رشــد خواهــد کــرد. براســاس چنیــن دیدگاهــی،  
نظــام مالیات ســتانی بایــد از ســمت بنگاه هــا بــه ســمت خانــوار تغییــر جهــت دهــد.  
ــام  ــعه یافته، نظ ــورهای توس ــیاری از کش ــی در بس ــوی اجرای ــق الگ ــن مطاب همچنی

مالیــات ســتانی بــر درآمــد بایــد به صــورت تصاعــدی و متناســب بــا ســطح درآمــدی 
ــر دوش بنگاه هــا را کاهــش  ــار مالیاتــی ب افــراد تغییــر کنــد. امــری کــه از یک ســو ب

ــرد، ــد ک ــتاب تر خواه ــت را پر ش ــه صنع و چرخ
 از ســوی دیگــر در توزیــع مجــدد ثــروت در کشــور و کاهــش فاصلــه رفاهــی 
دهک هــای اجتماعــی نیــز اثرگــذار خواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن اصاحــات 
این چنینــی، ســطح درآمدهــای دولــت را نیــز تــا حــدود زیــادی افزایــش خواهــد داد.  
در مقابــل، فعــاالن بخش خصوصــی نیــز در جریــان پیشــنهاد تغییــر ســیبل مالیاتــی، 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ــد کــه شــرایط دریافــت مالیات هــای مســتقیم بای تاکیــد دارن
کــه از یک ســو منجــر بــه افزایــش درآمدهــای مالیاتــی دولــت شــده و از ســوی دیگــر 

ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــا را ب ــع آوری مالیات ه ــه  جم ــش هزین کاه
ــور سیاســت های  ــرای ظه ــا بســتری ب ــی عم ــه در اقتصــاد نفت ــی ک ــال از آنجای ح
ــر آن  ــدارد، آنچــه مهــم اســت؛ نفــت، نوســانات نفــت و تاثی ــی وجــود ن ــی و مال پول
بــر بودجــه اســت. از ایــن رو، بــه اعتقــاد کنشــگران اقتصــادی، راه حــل انعطاف پذیــر 
کــردن بدنــه اقتصــاد از وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت، جایگزینــی درآمدهــای نفتــی بــا 

یــک درآمــد ســالم و پــاک اســت. 
ــه نظــر می رســد در شــرایط فعلــی بایــد کاری کــرد کــه یــک  ــر همیــن اســاس، ب ب
ــت را تامیــن کنــد و تنهــا انتخــاب ممکــن در  ــاز دول ــه، نی ــن هزین ــا کمتری منبــع ب
ایــن مســیر، مالیــات اســت. براســاس آنچــه گفتــه شــد، یکــی از ضرورت هــای اقتصــاد 
پرتحــرک و رو بــه توســعه، توســعه نظــام مالیاتــی شــفاف، چــاالک و تیزبیــن اســت که 

بایــد بــه عنــوان اولیــن هــدف مــورد توجــه متولیــان امــر قــرار گیــرد. 
ــل  ــی در مقاب ــام مالیات ــه نظ ــت ک ــر دور داش ــز از نظ ــه را نی ــن نکت ــد ای ــه نبای البت
ــه  ــی ب ــتگاه های مالیات ــوی دس ــام از س ــن پی ــدارد و ای ــرار ن ــای اقتصــادی ق بنگاه ه

ــت.  ــده اس ــال ش ــران ارس ــادی و صنعتگ ــاالن اقتص فع
عــاوه بــر اینهــا، نبایــد فرامــوش کــرد کــه یکــی از پیــش شــرط هــای توســعه ملــی، 
حرکــت بــه ســوی پیاده ســازی نظــام مالیاتــی مــدرن اســت و بررســی هــا نیــز نشــان 
از ایــن دارد کــه نظــام مالیاتــی مــدرن هیــچ گاه ترمــز توســعه کشــورها نبــوده اســت؛ 
چراکــه هــر اقتصــادی بــا دارا بــودن یــک نظــام چــاالک و شــفاف مالیاتــی، می توانــد 
ــد. از  ــف اقتصــادی فراهــم کن ــای مختل ــر را در ســطوح و بخش ه ــت براب بســتر رقاب
ســوی دیگــر، نظــام مالیاتــی مــدرن از رقابــت ناعادالنــه در اقتصــاد جلوگیــری کــرده 
ــات  ــراه مالی ــی هم ــای مالیات ــردن روش ه ــری و روزآمدک ــاش دارد در انتقادپذی و ت

 دهنــدگان باشــد. 
ــس  ــای پ ــی در فض ــان مالیات ــای کاری متولی ــی از ماموریت ه ــاس، یک ــن اس برهمی
از برجــام ایــن بــود کــه بــا توســعه درآمدهــای مالیاتــی، از وابســتگی بــه درآمدهــای 

ــی می شــود، بکاهنــد. ــه ضعــف و ناکارآمــدی حکمران نفتــی کــه منجــر ب
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ویژه نامه اقتصادی دهه فجر انقالب اسالمی 
موسسـه عصـر سـرآمدان اقتصـادی
روزنامه عصر اقتصاد

مهارکنندگان تجارت پنهان
ــر  ــوان بازیگ ــود، را می ت ــاد می ش ــادی ی ــان اقتص ــوان مرزب ــه عن ــه از آن ب ــرک« ک »گم
ــرک  ــارت را مح ــه تج ــن رو، چنانچ ــرد.  از ای ــام ب ــورها ن ــی کش ــارت خارج ــی تج اصل
ــه  ــرک ب ــی آن، گم ــم اجرای ــای مه ــی از بازوه ــم، یک ــورها بدانی ــعه کش ــاد و توس اقتص
شــمار مــی رود. امــا چنانچــه ایــن نهــاد مهــم نتوانــد بــه وظایــف ذاتــی خــود کــه همانــا 
مدیریــت و کنتــرل ورود و خــروج کاال از کشــور اســت، عمــل کنــد، آثــار مخــرب و ســویی 
ــال باتوجــه  ــد گذاشــت.  ح ــک کشــور برجــای خواه ــد ی ــای مول ــر اقتصــاد و بخش ه ب
بــه اینکــه ایــران بــا 15 کشــور مــرز آبــی و خاکــی دارد و از آنجــا کــه بیشــتر کشــورهای 
ــورمان  ــاد کش ــتند، اقتص ــوردار نیس ــادی برخ ــی و اقتص ــات سیاس ــران از ثب ــایه ای همس
ــال های  ــه در س ــه طوریک ــرار دارد. ب ــاق ق ــای قاچ ــد کااله ــرض تهدی ــواره در مع هم
ــه از فضــای  ــم ک ــم، شــاهد شــکل گیری باندهــای فســاد و قاچــاق در کشــور بودی تحری
ــر  ــی ب ــارت کاف ــود نظ ــل نب ــه دلی ــو، ب ــرده و از آنس ــتفاده ک ــران اس ــود کاال در ای کمب
ــد.  ــور کنن ــاق را وارد کش ــای قاچ ــادی از کااله ــم زی ــتند حج ــور، توانس ــرکات کش گم
نتیجــه چنیــن اقــدام مذمومــی، کاهــش حجــم تجــارت رســمی و افزایــش تجــارت پنهــان 
شــد، از آن طــرف هزینــه واردات رســمی هــم افزایــش یافــت. طبیعــی اســت کــه هرچــه 
هزینــه واردات بیشــتر شــود، قاچــاق بیشــتر می شــود، از ایــن رو، بایــد اذعــان کــرد کــه 
در ســال های گذشــته دولــت دچــار اشــتباهات متعــدد شــد؛ از جملــه اینکــه تجــارت را 
ــش  ــوارض را افزای ــه ع ــرد. چراک ــته ک ــودتر از گذش ــخت تر و کم س ــر، س بوروکراتیک ت
ــر راه  ــر س ــادی ب ــده زی ــدوده کنن ــن مح ــو، قوانی ــرد. از آنس ــتر ک ــا را بیش وممنوعیت ه
تجــارت گذاشــت، کــه در مجمــوع فرایندهــای تجــاری و رویه هــای گمرکــی بوروکــرات 

ــر شــد.  و ســخت ت
ــد.  ــته ش ــرک کاس ــرد گم ــه عملک ــبت ب ــردم نس ــت م ــزان رضای ــب از می ــن ترتی ــه ای ب
ــد و از  ــش یاب ــمی کاه ــارت رس ــه تج ــل ب ــه می ــد ک ــن ش ــی ای ــن اقدامات ــه چنی نتیج
آنســو، زمینــه بــرای تجــارت غیــر رســمی و قاچــاق فراهــم شــود. امــا بــا روی کار آمــدن 
دولــت یازدهــم، متولیــان گمــرک کشــور سیاســت های جدیــدی را جهــت توســعه نظــام 
گمرکــی کشــور بــه منظــور مبــارزه بــا قاچــاق کاال تعریــف کردنــد تــا راه را بــر تجــارت 
غیرقانونــی ببندنــد. امــا ایــن در شــرایطی بــود کــه بــه علــت حجــم بــاالی قاچــاق کاال 
امــکان کنتــرل دســتی وجــود نداشــت، بنابرایــن تمامــی فرایندهــا بایــد مکانیــزه و بــدون 
ــردان  ــد. دولتم ــرل می ش ــا کنت ــا و خروجی ه ــام ورودی ه ــام و تم ــت انج ــت دس دخال
طــی ســالهای اخیــر بــا اجــرای بســته سیاســتی در گمــرک کشــور، توانســتند گام مهمــی 
ــوان  ــات می ت ــن اقدام ــن ای ــه ای ــد. از جمل ــاق بردارن ــم قاچ ــش حج ــتای کاه را در راس
ــا هــدف  ــه »طراحــی و پیاده ســازی ســامانه جامــع و یکپارچــه گمــرک الکترونیــک؛ ب ب
افزایــش ســرعت و کاهــش هزینــه تجــارت خارجــی رســمی و افزایــش شــفافیت و دقــت 
ــترک  ــاد دروازه مش ــی و ایج ــزات گمرک ــتقرار تجهی ــی، اس ــریفات گمرک ــام تش در انج
ــل در تشــریفات گمرکــی،  ــا 22 ســازمان دخی ــاط الکترونیــک ب ــراری ارتب مرکــزی، برق
انجــام کنترل هــا بــه صــورت الکترونیکــی، تشــدید فرآینــد مبــارزه بــا قاچــاق بــا ارتقــای 
کمــی و کیفــی قوانیــن مربــوط بــه مبــارزه بــا پولشــویی و ارائــه روزانــه آمــار و اطاعــات 
مربــوط بــه گمــرک« اشــاره کــرد.  از دیگــر نتایــج مثبــت ایــن اقدامــات »کاهــش زمــان 
ــت  ــادرات از هف ــص ص ــان ترخی ــش زم ــار روز، کاه ــه چه ــص واردات از 26 روز ب ترخی
روز بــه یــک روز، ارتقــای 23 پلــه ای رتبــه گمــرک ایــران در شــاخص لجســتیک بانــک 
ــش و  ــادی، افزای ــاد اقتص ــاخص ادراک فس ــران  در ش ــه ای ای ــج رتب ــود پن ــی، بهب جهان

ــرد.  ــام ب ــوان ن ارتقــای 50 درصــدی کشــفیات قاچــاق در ســال 1395« را میت
 از ســوی دیگــر، بنابــر گــزارش ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، در ســه ســال 
ــارد دالری قاچــاق و رســیدن  ــه ســال 1394 شــاهد کاهــش بیــش از 10 میلی منتهــی ب
ــه حــدود 15 میلیــارد دالر در ســال 1394  رقــم آن از 25 میلیــارد دالر در ســال 1392 ب
و رقــم 12 تــا 13 میلیــارد دالر در ســال 1395 بودیــم. از دیگــر گام هــای مثبــت متولیــان 
ــت، اســتفاده از دســتگاه های  ــرار گرف ــت دوازدهــم در دســتور کار ق ــه در دول گمرکــی ک
کنترلــی پیشــرفته مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــود. برهمیــن اســاس، »مبــارزه بــا قاچــاق بــا 
ــردان و  ــات خــوب دولتم ــی از اقدام ــوان یک ــدازی 15 دســتگاه ایکــس ری« را می ت راه ان
ــزات  ــا تســریع اســتفاده از تجهی ــرد، چراکــه ب ــام ب نقطــه عطــف مهــار تجــارت پنهــان ن
ــت  ــس ری در 100 روز نخس ــتگاه ایک ــدازی 15 دس ــه راه ان ــرفته از جمل ــی پیش کنترل
دولــت دوازدهــم و بکارگیــری ســگ های موادیــاب، میــزان قابــل توجهــی از قاچــاق کاال، 

ــرات  ــن تغیی ــر از همی ــط شــد. متاث ــن قاچــاق انســان کشــف و ضب موادمخــدر و همچنی
ــا مــواد مخــدر در ســال  زیرســاختی، گمــرک ایــران رتبــه نخســت جهــان را در مبــارزه ب
2017 کســب کــرده و مامــوران گمــرک در ســالجاری میــادی بــر اســاس ارزیابی ســازمان 
جهانــی گمــرک بیشــترین تعــداد کشــف قاچــاق مــواد مخــدر را داشــته انــد. همچنیــن بــر 
اســاس گــزارش دفتــر اطاعــات منطقــه ای ســازمان جهانــی گمــرک)RILO( در 9 ماهــه 
ســال 2017، گمــرک ایــران در مبــارزه بــا قاچــاق کاال و تخلــف رتبــه دوم را کســب کــرده 
اســت. از ســوی دیگــر، نتایــج منتشــر شــده از ارزیابــی دفتــر اطاعــات »رایلــو« در ســازمان 
جهانــی گمــرک، حاکــی از ایــن اســت ایــران کــه در زمینــه پیگیــری تخلف هــای گمرکــی 
ــه دوم را داشــته،  ــه مــدت 2ســال رتب اعــم از قاچــاق و ورود و خــروج کاالهــای تقلبــی ب
ــان  ــارات متولی ــرده اســت. حــال براســاس اظه ــگاه نخســت را از آن خــود ک امســال جای
ــداد 5  ــال 1392، تع ــرک در س ــی گم ــای کامیون ــس ری ه ــداد ایک ــور،  تع ــی کش گمرک
دســتگاه بــوده کــه ایــن تعــداد تــا پایــان ســال 1395 بــا رشــدی 140 درصــدی بــه 12 
دســتگاه افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش تصاعــدی از ســال 1392 تــا 1395 بــا خریــد 
ــرکات  ــتقرار در گم ــرک و اس ــی گم ــع داخل ــل مناب ــس ری از مح ــتگاه ایک ــداد 7 دس تع
کشــور حاصــل شــد. همچنیــن یــک دســتگاه ایکــس ری کامیونــی نیــز از طریــق مناقصــه 
ــارات اســتانی و  جهــت اســتقرار در گمــرکات خراســان رضــوی از محــل 50 درصــد اعتب
50 درصــد اعتبــارات گمــرک ایــران خریــداری شــده و در حــال ســاخت اســت. همچنیــن 
ــس ری  ــتگاه ایک ــد 5 دس ــاخت و خری ــرارداد س ــه  ق ــت ک ــن اس ــی از ای ــا حاک گفته ه
ــی  ــدات داخل ــری از توانمندی هــا و تولی ــا هــدف بهره گی ــاع ب ــا وزارت دف ــز ب ــی نی کامیون
ــر همیــن اســاس، گمــرک ایــران قصــد دارد  در ماه هــای گذشــته منعقــد شــده اســت.  ب
تــا پایــان ســال جــاری، 19 دســتگاه  ایکــس ری جدیــد کامیونــی را در گمــرکات کشــور 
نصــب کنــد کــه بنــا بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی ایــن اقــدام می توانــد مزایــای زیــادی را 
بــرای اقتصــاد کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد.  چراکــه از یکســو، باعــث باالبــردن ســرعت 
ــش  ــر و کاه ــی دقیق ت ــال نظارت ــه اعم ــر، ب ــوی دیگ ــده و از س ــواب کاال  ش ــش خ و کاه
پدیــده قاچــاق کمــک فراوانــی می کنــد. همچنیــن براســاس گزارشــی کــه گمــرک ایــران 
از عملکــرد خــود ارائــه کــرده، بــا تجهیــز گمــرک بــه ایــن دســتگاه هــا 300 تــن پیــش 
ــام  ــد مق ــبب ش ــه س ــده ک ــف ش ــن کش ــو هروئی ــی و 536 کیل ــای صنعت ــاز مخدره س
ــورد  ــم. 480 م ــی کســب کنی ــن الملل ــای بی ــواد مخــدر از نهاده نخســت را در کشــف م
کشــف قاچــاق انســان کــه فقــط 50 مــورد آن مربــوط بــه مــرز بــازرگان اســت، را از دیگــر 
دســتاورهای اســتقرار دســتگاه هــای ایکــس ری در گمــرکات کشــور می تــوان برشــمرد. 
همچنیــن براســاس آمــار ارائــه شــده، بیــش از 40 مــورد قاچــاق انســان در 6 مــاه نخســت 
ســال جــاری در گمــرکات کشــور کشــف شــده، کــه بنــا بــه اظهــارات برخــی از مســوولین 
گمرکــی، اســتفاده از تجهیــزات الکترونیکــی و ســگ های انســان یــاب موجــب جلوگیــری 

صــد درصــد از قاچــاق انســان در گمــرکات کشــور شــده اســت.
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