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نشــریه »دنیــای صــادرات« نهــاد اطالع رســانی و ارگان نظــری- خبــری انجمــن 
صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندســی اســت و بــه هیــچ ســازمان 
و ارگانــی وابســته نیســت. ایــن نشــریه در راســتای گــردش اطالعــات و تقویــت 
بخــش صــادرات در کشــور بــه صــورت الکترونیکــی در پایــان هــر فصــل منتشــر 
می شــود و هــدف اصلــی آن، تولیــد دانــش جدیــد و کاربــردی در حــوزه صــادرات 
بــا رویکــرد آمــوزش و پژوهــش از طریــق گفت وگــو بــا فعــاالن بخــش خصوصــی و 
مســئولین دولتــی و تهیــه گــزارش و یادداشــت های تخصصــی اســت و ســعی دارد 
گامــی در جهــت حــل مشــکالت صادراتــی کشــور بــردارد. از ســوی دیگر نشــریه 
انجمــن بــه طــور معمــول بــه ســفارتخانه ها و نمایندگی هــای ایــران در خــارج از 
کشــور نیــز ارســال می گــردد لــذا مــکان مناســبی جهــت معرفــی شــرکت های 

صادراتــی اســت.

الزم به ذکر است:

از آنجــا کــه بــا همــکاری و همیــاری همــه فعــاالن اقتصــادی و صاحب نظــران و  	  
اســاتید، می تــوان غنــای الزم را بــه ایــن رســانه بخشــید، لــذا دفتــر تحریریــه 
ــب  ــال مطال ــنهادات و ارس ــرات، پیش ــت نظ ــاده دریاف ــادرات« آم ــای ص »دنی

مرتبــط اســت. 

ــب منــدرج از نویســندگان مختلــف الزامــا دیدگاه هــای رســمی انجمــن  	 مطال 	
نیســت.

نشریه در ویرایش و تلخیص مطالب و انتخاب عکس آزاد است. 	  

استفاده از مطالب نشریه فقط با ذکر ماخذ مجاز است. 	  



فـهـرسـت
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انجمن روی خط مکاتبات

همراهان گرامی 
در این فصلنامه برای دسترسی آسان شما به  اطالعات انجمن رمزینه ای طراحی شده است، 

که می توانید از طریق نرم افزار مربوطه آن را اسکن کنید.
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یاداشت مدیر مسئول 

عراق؛ ظرفیت صادراتی مغفول! 

علی فرزاد مهاجری

بــازار عــراق بــرای صادرکننــدگان ایرانــی، بازاری اســتراتژیک اســت. عــراق یکی 
از اقتصادهــای بــزرگ منطقــه اســت کــه بــه عنــوان چهــل و هفتمیــن اقتصــاد 
ــایه  ــان کشــورهای همس ــود و در می ــناخته می ش ــا ش ــی در دنی ــزرگ صادرات ب
ــه  ــی ب ــارت در بخــش خصوصــی و دولت ــدی تج ــای کلی ــی از بازاره ــران یک ای

ــد.  ــاب می آی حس
امــا اخیــرا آنچــه صادرکننــدگان ایرانــی را نگــران کــرده، کاهــش ســهم آنهــا در 
ــازار اســت. بررســی ها نشــان می دهــد آرایــش بازیگــران اصلــی تجــارت  ــن ب ای
عــراق در حــال تغییــر بــوده و عــاوه بــر رقبــای اصلــی یعنــی چیــن و ترکیــه، 
عربســتان، هنــد و اردن نیــز در حــال نفــوذ بــه عراقنــد و حتــی اروپایی هــا نیــز 
در کمیــن ایــن بــازار نشســته اند. بنابرایــن مشــکات درونــی و بیرونــی توســعه 
صــادرات ایــران بــه عــراق، نفــوذ رقبــای جدیــد در ایــن بــازار بــه همــراه تحــوالت 
سیاســی اخیــر آن، موقعیــت مــا را در ایــن کشــور بــا چالــش اساســی روبــرو کرده 

اســت. 

از طرفــی شــرایط اقلیمــی عــراق، وجــود پدیــده جنــگ و تخریــب بســیاری 
ــم آورده  ــران فراه ــرای ای ــرایط بســیار مناســبی را ب از زیرســاخت های آن، ش
اســت تــا از طریــق صــادرات بــه این کشــور رونــق بــازار و ارزآوری چشــمگیری 
داشــته باشــد. حضــور موفــق مــا در بــازار صادراتــی و اســتفاده از فرصت هــای 
ــه  ــازار ب ــات تخصصــی در آن ب ــد تحقیق ــراق نیازمن ســرمایه گذاری کشــور ع
همــراه دانــش و تجربــه بازرگانــی اســت. امــا در ایــن میــان تجــار ایرانــی بــا 
وجــود دارا بــودن تخصــص و تجربــه کافــی نتوانســته اند بر مشــکات صــادرات 
بــه عــراق و بهره گیــری حداکثــری از ایــن فضــا فایــق آینــد. مهم تریــن مشــکل 
صادراتــی بــه عــراق را می تــوان عــدم ثبــات قوانیــن و مقــررات تجــاری کشــور 
ــی  ــای ناگهان ــه محدودیت ه ــی از جمل ــه بی نظمی های ــر ب ــه منج ــت ک دانس
صــادرات کاال، وضــع تعرفه هــای خــاص و مســائلی از ایــن قبیــل می گــردد.

ــه عــراق بــه هفــت دســته  ــه طــور کلــی مســائل و مشــکات صــادرات ب ب
کلــی تقســیم می شــود: 1(شناســایی و ارزیابــی بــازار کاالهــای وارداتــی عــراق 
بــه منظــور اســتفاده از پتانســیل صادراتــی کشــور 2(تعرفه هــای بــاال و مســائل 
گمرکــی 3(بازاریابــی و یافتــن تجــار عراقــی معتبــر 4(حمــل بــار و دریافــت 
ــت نامه هــای صــادره  ــل و ضمان ــدار 5(مشــکات بیمــه بین المل وجــه از خری
جهــت کاهــش ریســک صــادرات 6( عــدم وجــود کانال هــای رســمی بانکــی 

بیــن دو کشــور 7(کمبــود رایــزن اقتصــادی متخصــص.
نکتــه قابــل اهمیــت دیگــر در مــورد بــازار اقلیــم کردســتان عــراق اســت کــه 
بــه عنــوان دروازه تجــارت بــا ایــن کشــور شــناخته می شــود. کردســتان عــراق 
بــه خصــوص شــهر اربیــل، بــه دلیــل نزدیکی بــه مرز مشــترک ایــران و عــراق، 
ــا  ــرای تجــارت ب ــران ب یکــی از مهم تریــن و بزرگ تریــن راه هــای صادراتــی ای
عــراق محســوب می شــود. ایــران و ترکیــه رقابــت شــدیدی بــر ســر اســتفاده 
از ایــن کانــال تجارتــی بــا عــراق دارنــد. یکــی از نــکات ممتــازی کــه مــا را در 
ایــن رقابــت پیــروز می نمایــد، فقــدان روابــط سیاســی مناســب و همچنیــن 
تنش هــای دیرینــه بیــن کردهــا و ترک هــا اســت کــه تجــار ایرانــی بــا آگاهــی 
از ایــن موضــوع و همچنیــن ارائــه کاالهــای باکیفیــت و رقابتــی، می تواننــد از 
ایــن رقیــب سرســخت پیشــی گرفتــه و بــازاری مطمئــن و پایــدار بــرای خــود 

ــم نمایند.  فراه
یــادآوری می نمایــد کــه محقــق شــدن مــوارد فــوق منــوط بــه توجــه ویــژه 
ــا  ــه ب ــت ک ــور اس ــی کش ــارت خارج ــی تج ــازمان های متول ــردان و س دولتم
درایــت و عملکــرد دقیــق می تواننــد نســبت بــه توســعه و تســهیل تجــارت بــا 

عــراق گام هــای بســیار مثبتــی بردارنــد. 
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ــت و  	 ــس آپ، 1100 پس ــت وات ــل، 3000 پس ــق1800 ایمی ــی از طری ــار صادرات ــانی اخب ــاع رس  اط
ــرام ــت تلگ ــتاگرام، 3000 پس ــتوری اینس اس

پیگیری مشکات صادراتی و گمرکی اعضا 	
ارائه مشاوره صادراتی  	
ارتباط با دولت و مجلس برای تسهیل قوانین صادرات و رفع مشکات صادرات  	
انتشار فصلنامه دنیای صادرات  	
ارائه بانک اطاعاتی وارداتی و صادراتی کشور  	
ارزیابی کاالهای صادراتی  	
جلب مشارکت اعضا از طریق ارائه نظرسنجی   	
برگزاری مجمع عمومی سال1400 و تصویب اساسنامه جدید   	
برگزاری دوره های آموزشی آناین شامل عناوین زیر: 	

فرآینــد رســیدگی بــه اختافــات کارگــر و کارفرما، آشــنایی با نســل پنجــم بازاریابــی: فنــاوری در خدمت انســان، 
آشــنایی بــا قانــون جدیــد چــک، جرایــم مالیاتــی و بخشــودگی ها و جرایــم کیفــری، آشــنایی بــا نــکات قانونــی 
ــکات  ــرخ ارز )اســتاندارد حســابداری شــماره 16(، ن ــار تغییــر در ن حسابرســی و بازرســی تامیــن اجتماعــی، آث

کلیــدی در خریــد بیمه نامــه خــودرو طبــق قوانیــن جدیــد، فــرار مالیاتــی و اجتنــاب مالیاتــی.

گزارش  اقدامات انجمن صادرکنندگانگزارش  اقدامات انجمن صادرکنندگان
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رشد فروآلیاژها در کشور از رشد 
صنعت فوالد پیشی گرفته است

شــرکت فروســیلیس ایــران در اواخــر دهــه 60 و در ابتــدا بــا یــک کــوره بــا ظرفیــت 25 هــزار تــن تاســیس گردیــد که ســاخت و نصــب و آماده ســازی 
آن تــا ســال 74 طــول کشــید و در خــرداد همــان ســال بــه صــورت رســمی وارد مرحلــه تولیــد شــد. کارخانــه تولیــدی آن در شــهر ســمنان واقــع بــوده 
و دارای حــدود 320 نفــر پرســنل اســت. ظرفیــت آغازیــن کارخانــه بــرای تولیــد 25 هــزار تــن فروسیلیســیم بــود کــه همچنــان ایــن میــزان ظرفیت در 
ســال های بعــد هــم پابرجــا بــوده و در کنــار آن حــدود 8 هــزار تــا 8 هــزار و 500 میکروســیلیکا هــم تولیــد می شــود. از اوایــل ســال 80 نیــز محصــول 
جدیــدی بــه نــام فروســیلیکومنیزیم بــا ظرفیــت حــدود 3 هــزار تــن در ســال بــه تولیــدات کارخانــه اضافــه گردیــد. در طــول ســال های بهره بــرداری 
محصــوالت دیگــری نیــز بــه ســبد تولیــدات کارخانــه اضافــه گردیــد از جملــه فروســیلیس بــا خلــوص باال یــا اچ پــی که بــر پایه فروســیلیس اســت و بر 
حســب میــزان ســفارش و تقاضــا تولیــد می شــود. اخیــرا هــم روی محصولــی بــا عنــوان ژل یــا دوغــاب میکروســیلیکا بــر پایــه میکروســیلیکا تحقیقاتی 

انجــام داده ایــم و در حــال تولیــد و بازاریابــی آن هســتیم.

محمدعلــی کی پــور عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمــات 
مهندســی بــوده و بــه مــدت 25 ســال در بخش هــای مختلــف شــرکت فروســیلیس ایــران از 
جملــه واحــد تولیــد، تحقیــق و توســعه، مدیریــت کارخانــه و ســایر قســمت ها مســئولیت های 
کلیــدی متعــددی داشــته اســت و از 3 ســال گذشــته تاکنــون ســمت مدیرعاملــی شــرکت را بر 

عهــده دارد. در ذیــل مصاحبــه وی را بــا نشــریه دنیــای صــادرات می خوانیــد:
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	ᗒᗒچهᗒوᗒداخلیᗒفروشᗒجهتᗒشرکتᗒتولیدیᗒفروسیلیسᗒازᗒمیزانᗒچه
میزانᗒصادرᗒمیᗒشود؟

عمــده تولیــدات مــا بــا توجــه بــه تعهداتــی کــه بــه شــرکت های فــوالدی داریم 
در بــازار داخلــی بــه فــروش می رســد. بــه عبارتــی تقریبــا 70 درصــد تولیــدات 
خــود را بــه شــرکت های داخلــی و بــه ویــژه فوالدســازی ها می فروشــیم. حــدود 
30 درصــد بقیــه را هــم به کشــورهای ترکیه، ارمنســتان، بلغارســتان، صربســتان، 
عــراق، هنــد و کشــورهای اروپایــی از جملــه فرانســه، آلمــان، ایتالیا و هلنــد صادر 

ــم.  می کنی
	 ᗒآنᗒداخلیᗒفروشᗒازᗒفروسیلیسᗒصادراتᗒاینکهᗒبهᗒتوجهᗒباᗒآنᗒداخلیᗒفروشᗒازᗒفروسیلیسᗒصادراتᗒاینکهᗒبهᗒتوجهᗒبا

سودآورترᗒاست،ᗒارزیابیᗒشماᗒازᗒاینᗒمسئلهᗒچیست؟سودآورترᗒاست،ᗒارزیابیᗒشماᗒازᗒاینᗒمسئلهᗒچیست؟
ــرخ ارز دارد. در حــال حاضــر  ــی همچــون ن ــه عوامل ــن موضــوع بســتگی ب ای
کــه نــرخ دالر بــاال بــوده و قیمت هــای جهانــی در وضعیــت مناســبی هســتند 
صــادرات مفیــد و بصرفــه بــه نظــر می رســد. امــا در مقاطعــی از زمــان فــروش 
داخلــی بصرفه تــر اســت. بنابرایــن دو عامــل قیمــت جهانــی فروســیلیس و نــرخ 
دالر، فاکتورهــای موثــری در تبییــن ایــن مســئله هســتند کــه صــادرات توجیــه 

اقتصــادی بیشــتری نســبت بــه فــروش داخــل داشــته باشــد.

،،
زنجیره تامین فوالد، 

بی  نیاز از واردات 
فروسیلیس است

،،
	ᗒاست؟ᗒمیزانᗒچهᗒجهانᗒفروسیلیسᗒتولیدᗒدرᗒایرانᗒسهم

بــر اســاس اطالعاتــی کــه دارم ســهم ایــران از کل فروســیلیس تولیــد شــده در 
دنیــا کمتــر از 2 درصــد اســت. از حــدود 10 میلیــون تــن فروســیلیس تولیــدی 
ســالیانه در دنیــا، 6 الــی 7 میلیــون تــن آن را چینی هــا تولیــد می کننــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه تولیــد فروســیلیس در ایــران به عنــوان نمونه در ســال گذشــته  
150 هــزار تــن بــوده اســت کــه تقریبــا 1 و نیــم الــی 2 درصــد کل تولیــد دنیــا 

را شــامل می شــود.
	 ᗒجهانᗒدرᗒایــرانᗒفروســیلیسᗒصنعــتᗒجایــگاهᗒاوصــافᗒایــنᗒبــاᗒجهانᗒدرᗒایــرانᗒفروســیلیسᗒصنعــتᗒجایــگاهᗒاوصــافᗒایــنᗒبــا

راᗒچگونــهᗒارزیابــیᗒمیᗒکنیــد.ᗒآیــاᗒروᗒبــهᗒرشــدᗒهســتیم؟راᗒچگونــهᗒارزیابــیᗒمیᗒکنیــد.ᗒآیــاᗒروᗒبــهᗒرشــدᗒهســتیم؟
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین مصــرف فروآلیاژهــا و بخصــوص فروســیلیس در 
صنایــع فــوالد اســت، بنابرایــن رشــد فروســیلیس وابســته بــه رشــد فوالد اســت. 
در حــال حاضــر میــزان تولیــد فــوالد در دنیــا حــدود 1 میلیــارد و 800 میلیــون 
ــدود 100  ــده ح ــال آین ــی دو س ــود در ط ــی می ش ــش بین ــه پی ــت ک ــن اس ت
ــا آن  ــه ایــن ظرفیــت اضافــه شــود. بنابرایــن متناســب ب میلیــون تــن دیگــر ب
ــن میــزان از فــوالد نیــز رشــد و  ــاژ مــورد اســتفاده در تولیــد ای مصــرف فروآلی

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــود  ــد می ش ــوالد تولی ــن ف ــون ت ــدود 30 میلی ــر ح ــال حاض ــران در ح در ای
ــی  ــن پیش بین ــون ت ــادل 50 میلی ــدی مع ــم انداز 1404 تولی ــرای چش ــه ب ک
ــا 3 ســال  ــه ایــن ظرفیــت ت ــرای رســیدن ب ــر همیــن اســاس ب شــده اســت. ب
آینــده، در حــدود 150 تــا 160 هــزار تــن فروســیلیس نیــاز خواهــد بــود. البتــه 
ــا وجــود طرح هــای توســعه ای  ــن ظرفیــت در حــال حاضــر ب ــه نظــر مــن ای ب
ــه خوبــی پاســخگوی نیــاز  کــه در حــوزه فروســیلیس در حــال انجــام اســت ب

فــوالد کشــور هســت. بنابراین مجموعــه تولیدکنندگان فروســیلیس 
ــری را در  ــع ریخته گ ــاز فوالدســازها و صنای ــا نی ــه تنه در کشــور ن
ــاالی 40 درصــد  ــا ب داخــل می تواننــد تامیــن نماینــد بلکــه تقریب

هــم صــادرات بــه خــارج از کشــور دارنــد.
در واقــع می تــوان گفــت فروآلیاژهــا در شــرایط کنونــی از وضعیت 

مناســبی برخــوردار هســتند و ایــن موجــب ایجــاد انگیــزه بــرای ورود افــراد زیــادی 
بــه ایــن صنعــت شــده اســت. وضعیــت صنعــت فروآلیــاژ نســبت بــه 30 ســال پیــش 
دگرگــون شــده و خصوصیــات ایــن صنعــت از لحــاظ دانــش فنــی، تامیــن مــواد اولیه، 
تکنولــوژی و فــن آوری بــه گونــه ای اســت کــه بــه راحتــی می تــوان واحدهــای فروآلیاژ 
ایجــاد کــرد. بطوریکــه در طــی 15 ســال گذشــته شــاهد یک جهــش بــزرگ در تولید 
ــود  ــیلیس در کشــور وج ــه فروس ــا کارخان ــا دو ت ــل تنه ــم. در اوای ــا بوده ای فروآلیاژه
داشــت؛ فروســیلیس ایــران و فروآلیــاژ ازنــا کــه هــردو در مجمــوع 50 هــزار تــن تولید 
داشــتند. امــا در ســال های 88 و 89 ایــن ظرفیــت افزایــش یافــت و در طــی 5 الــی 
6 ســال دو برابــر شــد و در ســال های اخیــر نیــز ایــن رشــد ادامــه داشــته اســت. بــر 
همیــن اســاس پیش بینــی می شــود در 4 ســال آینــده ظرفیــت تولیــد فروســیلیس 

بــه حــدود 350 تــا 400هــزار تــن در ســال برســد.
	ᗒᗒتوسعهᗒدرᗒنتیجهᗒدرᗒوᗒصادراتᗒتوسعهᗒدرᗒفروسیلیسᗒصنعتᗒنقش

اقتصادیᗒکشورᗒراᗒچگونهᗒمیᗒبینید؟
مــا بــه عنــوان یکــی از شــرکت های تولیــدی در ایــن صنعــت عــالوه بــر اینکــه نیــاز 
داخلــی شــرکت های فوالدســازی را تامیــن می کنیــم حــدود 30 درصــد از تولیــدات 
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــایر ش ــم. س ــاص می دهی ــادرات اختص ــه ص ــم ب ــود را ه خ
فروســیلیس هــم همزمــان بــا ایفــای تعهــدات خود نســبت بــه تولیدکننــدگان داخلی 
یعنــی فوالدهــا در صــادرات نیــز فعــال هســتند. در حــال حاضــر فــوالدی هــا حــدود 
110 الــی 115 هــزار تــن نیــاز بــه فروســیلیس دارنــد کــه بــه راحتــی قابــل تامیــن 
اســت و مــازاد آن هــم کــه صــادر می شــود. در واقــع هم اکنــون شــاهد توســعه صنعــت 
فروســیلیس و نقــش آن در توســعه صــادرات کشــور هســتیم. یکــی از مــواد اولیه مهم 
در زنجیــره تامیــن صنعــت فــوالد، فروســیلیس اســت کــه از واردات بی نیــاز اســت. هر 
چنــد ســایر فروآلیاژهــا ماننــد فروســیلیکومنگنز یــا مــوارد الزم دیگر همچــون الکترود 
ــال از  ــیلیس کام ــه فروس ــا در زمین ــد ام ــارج کشــور وارد می کنن ــی را را از خ گرافیت

داخــل تامیــن می شــوند. 
	ᗒᗒموثرᗒاشتغالزاییᗒزمینهᗒدرᗒتواندᗒمیᗒاندازهᗒچهᗒتاᗒفروسیلیسᗒصنعت

باشد؟
ــوزه  ــن ح ــای ای ــیاری از کاره ــت. بس ــری نیس ــت نفرب ــاژ صنع ــت فروآلی صنع
ــا  ــه ب ــرد و در مقایس ــام می گی ــزات انج ــتگاه ها و تجهی ــط دس ــتماتیک و توس سیس
صنایــع دیگــر چنــدان نفربــر نیســت. بــا ایــن حــال راه انــدازی یــک کارخانــه فروآلیــاژ 
یــا فروســیلیس می توانــد بــه طــور غیرمســتقیم اشــتغالزایی بســیاری ایجــاد کنــد. بــه 
عنــوان نمونــه یــک واحــد 25 هــزار تنــی فروســیلیس در حــدود 350 نفر اشــتغالزایی 
مســتقیم دارد امــا دســت کــم بــرای  3 هــزار نفــر بــه طــور غیرمســتقیم شــغل ایجــاد 
می کنــد کــه شــامل طیــف گســترده ای از افــرادی می شــود کــه در معــادن، تامیــن 
مــواد اولیــه، ســاخت تجهیــزات و لــوازم مربــوط فعالیــت دارنــد. لــذا قطعــا می تواند در 

کاهــش بیــکاری موثــر واقــع شــود.
	 ᗒوᗒفوالدسازیᗒصنعتᗒدرᗒفروسیلیسᗒصنعتᗒسهمᗒوᗒنقشᗒاخصᗒطورᗒبهᗒوᗒفوالدسازیᗒصنعتᗒدرᗒفروسیلیسᗒصنعتᗒسهمᗒوᗒنقشᗒاخصᗒطورᗒبه

ذوبᗒآهنᗒراᗒبیانᗒنمائید؟ذوبᗒآهنᗒراᗒبیانᗒنمائید؟
رشــد صنعــت فــوالد ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــد فروآلیــاژ دارد. همیــن کــه در حال 
حاضــر صنعــت فــوالد مــا وابســته بــه واردات فروســیلیس از خــارج از کشــور نیســت 
ــه  ــاژ و ب ــش فروآلی ــرد در بخ ــا ک ــوان ادع ــد. می ت ــد می کن ــن را تایی ــه م ــن گفت ای
ویــژه فروســیلیس در زنجیــره تامیــن فــوالد بــه خودکفایــی رســیده ایم و بــرای برنامــه 
چشــم انداز 1404 هــم کــه مبنــی بــر تولیــد 50 میلیــون تــن اســت فوالدســازی ها 
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هیــچ دغدغــه ای بــرای تامیــن فروســیلیس خــود ندارنــد. بــه ایــن دلیــل 
ــژه فروســیلیس از رشــد صنعــت  ــه وی ــاژ و ب کــه رشــد صنعــت فروآلی
ــه صنعــت  ــن خــود کمــک بزرگــی ب ــوالد پیشــی گرفتــه اســت و ای ف

ــم محســوب می شــود. ــوالد ه ف
چگونه می توان سهم صادرات فروسیلیس ایران را در چگونه می توان سهم صادرات فروسیلیس ایران را در  	

بازارهای جهانی افزایش داد؟بازارهای جهانی افزایش داد؟
افزایــش ســهم صــادرات فروســیلیس ایــران در بازارهــای جهانــی هم اکنــون نیــز رو 
بــه رشــد اســت. شــاهد ایــن ادعــا هــم افزایــش تولیــد فروســیلیس در ایــران اســت 
بطوریکــه هــر چنــد مــاه شــاهد تاســیس و راه انــدازی واحدهــای 20 هــزار و 25 هــزار 

تنــی در کشــور هســتیم. 
آیا جایگزین هایی همچون فرومنگنز می تواند به سهم فروسیلیس آیا جایگزین هایی همچون فرومنگنز می تواند به سهم فروسیلیس  	

در صنعت فوالدسازی ضربه زده و این سهم را کاهش داده و بازار در صنعت فوالدسازی ضربه زده و این سهم را کاهش داده و بازار 
فروسیلیس را متوقف نماید؟فروسیلیس را متوقف نماید؟

مــن فکــر نمی کنــم چنیــن اتفاقــی روی دهــد. هــر چنــد بخشــی از نیــاز صنعــت 
فوالدســازی بــه فروســیلیس از طریــق فرومنگنــز برطــرف شــود امــا بــا توجــه رشــدی 
کــه فروســیلیس در ســطح دنیــا داشــته چنیــن اتفاقــی دور از انتظــار اســت. در ســال 
ــف و  ــا توق ــا حــدی ب ــن صنعــت ت ــا ای ــت مشــکالت ناشــی از کرون ــه عل گذشــته ب
ــران آن  ــت جب ــا در جه ــزرگ دنی ــرکت های ب ــا ش ــد ام ــه ش ــد مواج ــش تولی کاه
برآمدنــد. بــه عنــوان نمونــه کشــور چیــن در ســال 2020 اعــالم کــرده کــه بــه تنهایی 
بالــغ بــر 1 میلیــارد و 300 میلیــون تــن فــوالد نیــاز دارد کــه طبیعتــا متناســب بــا آن 

بــه فروســیلیس هــم نیــاز پیــدا خواهــد کــرد. 
از طرفــی چالــش بزرگــی کــه کل دنیــا بــا آن درگیــر اســت مســئله تامیــن انــرژی 
اســت. انــرژی بــرق یــک مولفــه مهــم در تولیــد فروآلیــاژ اســت و کشــور چیــن بــه این 
ــا مشــکالت  ــه همیــن خاطــر ب منظــور از نیروگاه هــای زغال ســوز بهــره می گیــرد. ب
ــی  ــدات بین الملل ــه تعه ــه ارائ ــور ب ــت و مجب ــر هس ــی درگی ــت محیطی فراوان زیس
زیــادی هــم شــده اســت. بنابرایــن چیــن هــر چنــد بــه دنبــال توســعه صنعــت فــوالد 
خــود اســت امــا در تولیــد و توســعه فروآلیــاژ موردنیــاز بــه کنــدی پیــش مــی رود و 

حتــی در مقاطعــی بــا توقــف روبــرو شــده اســت.
ــذا ایــن مزیــت نصیــب کشــورهایی می شــود کــه از انــرژی ارزان تــری برخــوردار  ل
ــاد  ــدم ایج ــل ع ــه دلی ــد ب ــر چن ــود دارد. ه ــت وج ــن مزی ــران ای ــتند. در ای هس
زیرســاخت ها در صنعــت بــرق تــا حــدی بــا مشــکل تامیــن انــرژی مواجــه هســتیم 
امــا قیمــت بــرق در ایــران نســبت بــه چیــن و اروپــا ارزان تــر اســت. مزیــت دیگــر هــم 
مربــوط بــه برخــی از مــواد اولیــه مورداســتفاده در تولید فروســیلیس اســت کــه عمدتا 
ــه مــوازات  در داخــل کشــور قابــل تامیــن هســتند. از جملــه خمیــر الکتــرود کــه ب

ــد. ــرای تولیــد آن ایجــاد گردیده ان توســعه فروســیلیس واحدهایــی در کشــور ب
بنابرایــن بــر اســاس میــزان رشــدی کــه فروســیلیس در ایــران بــه ویــژه در 5 ســال 
اخیــر داشــته اســت و همچیــن مزیت هــای ذکــر شــده و تعــداد رو بــه رشــد واحدهای 
تولیــدی داخلــی کــه مجــوز گرفتــه و راه انــدازی شــده اند، حتــی اگــر دســت  کــم 50 
الــی 6 درصــد از آنهــا عملیاتــی شــوند، منطقــی اســت کــه تــا 4 ســال آینــده حــدود 

400 هــزار تــن تولیــد فروســیلیس در داخــل کشــور داشــته باشــیم.
 آیا این مزیت و رشد صنعت فروسیلیس در ایران به دلیل عدم وجود  آیا این مزیت و رشد صنعت فروسیلیس در ایران به دلیل عدم وجود  	

قوانین و مقررات زیست محیطی سخت گیرانه در کشور است؟ قوانین و مقررات زیست محیطی سخت گیرانه در کشور است؟ 
خیر. اتفاقا این محدودیت ها همچون سایر کشورها در ایران هم وجود دارد و تا 

حدودی هم سخت گیرانه است.
بهرحال نمی توان افزایش آالینده های زیست محیطی را توسط این بهرحال نمی توان افزایش آالینده های زیست محیطی را توسط این  	

صنعت انکار نمود. اقداماتی که شما در این زمینه به منظور جبران صنعت انکار نمود. اقداماتی که شما در این زمینه به منظور جبران 
آسیب ها انجام داده اید چه بوده است؟آسیب ها انجام داده اید چه بوده است؟

میــزان تولیــد فروســیلیس در ایــران در مقایســه بــا تولیــد آن در کشــور چیــن کــه 

ــای  ــن جنبه ه ــی چی ــت. از طرف ــم اس ــیار ک ــت، بس ــون اس ــا 7 میلی ــدود 6 ت ح
زیســت محیطی را در تولیــد خــود در نظــر نگرفتــه اســت؛ بطوریکــه در ســال های 
ــتم های  ــر و سیس ــتم غبارگی ــدون سیس ــی ب ــک حت ــای کوچ ــته کوره ه گذش
کنترلــی ایجــاد کردنــد و بــا تولیــد حجــم زیــادی از فروســیلیس، توانســتند بــازار 

دنیــا را هــم در کنتــرل خــود بگیرنــد.
یکــی از دالیــل ایــن کــه حجــم تولیــد فعلــی فروســیلیس در ایــران حــدود 150 
هــزار تــن اســت و قابــل مقایســه بــا چیــن نیســت بخاطــر همیــن ســختگیری های 
ــوده و  ــه مقــررات زیســت محیطی پایبنــد ب ــا ب ــع م زیســت محیطی اســت. در واق
همــواره بــه طــور مســتمر در ارتبــاط و تعامــل بــا ســازمان محیــط زیســت کشــور 
هســتیم و هیــچ گاه فراتــر از حــدود اســتانداردهای تعییــن شــده عمــل نکرده ایــم. 
ــوان  ــت محیطی را می ت ــیب های زیس ــت، آس ــن صنع ــعه ای ــا توس ــان ب همزم
ــن اســت  ــا کــه 25 هــزار ت ــی م ــد اصل ــه از تولی ــوان نمون ــه عن ــرل نمــود. ب کنت
حــدود  8 هــزار و 500 تــن آن غبــار اســت کــه می توانــد بــه راحتــی وارد محیــط 
شــده و موجــب آسیب رســانی بــه محیــط زیســت گــردد در حالیکــه مــا آن را بــه 

ــزوده هســت می فروشــیم.  ــه کــه دارای ارزش اف ــی ثانوی ــوان محصول عن
بــا وجــود ایــن ممکــن اســت بســیاری از افــراد بــه دلیــل عــدم شــناخت نســبت 
بــه صنعــت فروســیلیس بــر ایــن بــاور باشــند کــه ایــن صنعــت بــر روی بهداشــت 

محیــط و ســالمت آنهــا اثــر ســوء دارد. 
ــر روی  	 ــل توجهــی کــه تحریم هــا ب ــه تاثیــرات قاب ــا توجــه ب ــر روی ب ــل توجهــی کــه تحریم هــا ب ــه تاثیــرات قاب ــا توجــه ب ب

صنایــع مختلــف گذاشــته، ایــن تاثیــر بــر روی تامیــن تکنولوژی صنایــع مختلــف گذاشــته، ایــن تاثیــر بــر روی تامیــن تکنولوژی 
و ماشــین آالتی کــه بــرای تولیــد فروســیلیس موردنیــاز اســت و ماشــین آالتی کــه بــرای تولیــد فروســیلیس موردنیــاز اســت 

چگونــه بــوده اســت؟چگونــه بــوده اســت؟
ــته  ــال گذش ــه 30 س ــبت ب ــف نس ــای مختل ــوژی در زمینه ه ــد تکنول ــر چن ه
ــن  ــا در طــول ای ــوژی فروآلیاژهــا تقریب ــا تکنول پیشــرفت چشــم گیری داشــته ام
ســال ها ثابــت بــوده اســت. شــاید تــا حــدی سیســتم ها ارتقــا پیــدا کــرده امــا پایــه 
تکنولــوژی همــان اســت کــه 50 ســال پیــش نروژی هــا ابــداع کردنــد. در واقــع از 
زمــان انتقــال از کــوره بلنــد بــه ســمت کــوره قــوس، تغییــرات چندانــی در ماهیــت 
تکنولــوژی آن ایجــاد نشــد. از طرفــی همــان اوایل کــه فــن آوری مربوطــه وارد ایران 

شــد بخشــی زیــادی از قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز آن نیــز وارد کشــور شــد.
ــزات  ــوژی و تجهی ــد از تکنول ــاالی 60 درص ــت ب ــوان گف ــر می ت ــال حاض در ح
موردنیــاز تولیــد بــرای یــک کارخانــه فروســیلیس از داخــل قابــل تامیــن بــوده و 
بومــی شــده اســت. فقــط تعــدادی از تجهیــزات خــاص ماننــد ســتون الکتــرود، 
تجهیــزات برقــی و ابــزار دقیــق خــاص از خــارج از کشــور و بــه ویــژه در شــرایط 
کنونــی تحریــم عمدتــا از کشــور چیــن وارد می شــود. تقریبــا از 12 ســال گذشــته 
ــزات آن  ــوژی و تجهی ــه ایجــاد شــده عمــده تکنول ــه فروسیلیســی ک ــر کارخان ه
چینــی و ایرانــی بــوده اســت بدیــن صــورت کــه بالــغ بــر 60 الــی 65 درصــد آن 
ــع  ــت. در واق ــده اس ــن وارد ش ــم از چی ــد ه ــی 35 درص ــل و 30 ال ــاخت داخ س
تحریم هــا بــر روی همیــن 35 درصــد موردنیــاز نیــز تاثیــر گذاشــته و موجب شــده 
واردات خــود را محــدود بــه کشــور چیــن نمــوده و نتوانیــم ســراغ کشــورهایی کــه 
در ایــن زمینــه محصــوالت باکیفیت تــر و بهتــری دارنــد، برویــم. البتــه شــایان ذکــر 
اســت چــون صنعــت فروآلیــاژ و فروســیلیس در حــال رشــد اســت متناســب بــا آن 
ســاخت قطعــات و تجهیــزات و تکنولــوژی ایــن صنعــت نیــز در حــال پیشــرفت 

اســت.
مشکالت و چالش هایی که در زمینه صادرات فروسیلیس با آن روبرو مشکالت و چالش هایی که در زمینه صادرات فروسیلیس با آن روبرو  	

هستید را بیان نمایید.هستید را بیان نمایید.
ــا آن مواجــه هســتیم مســئله مبــادالت  مهمتریــن مشــکلی کــه در صــادرات ب
مالــی اســت. چــون بــه علــت تحریم هــا امــکان گشــایش LC یــا همــان اعتبــار 
ــر  ــدارد و در نتیجــه نقــل و انتقــال ارز از ایــن طریــق امکان پذی اســنادی وجــود ن
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نبــوده و بایــد از طریــق صرافی هــا انجــام گیــرد کــه ســطح اطمینــان و ســرعت 
پایین تــری دارد.

ــای  ــه هزینه ه ــت ک ــی اس ــل دریای ــل و نق ــا حم ــه ب ــر در رابط ــئله دیگ مس
ــای  ــر تحریم ه ــه خاط ــی ب ــت. از طرف ــرده اس ــدا ک ــش پی ــدت افزای ــه ش آن ب
ــا  ــه اروپ ــادی در ارســال سفارشــات ب ــر زی علیــه ســازمان کشــتیرانی ج.ا.ا تاخی
صــورت می گیــرد و در چنیــن حالتــی مــا مجبــور بــه پرداخــت جریمــه بخاطــر 
ــق  ــتر از طری ــم بیش ــح می دهی ــل ترجی ــن دلی ــه همی ــویم. ب ــرات می ش تاخی
زمینــی سفارشــات را ارســال کنیــم کــه حداقــل از ســرعت باالتــر و هزینه هــای 
کمتــری برخــوردار اســت. بطوریکــه بــرای مقاصــد اروپایــی از جملــه صربســتان، 
بلغارســتان، ایتالیــا هــم از طریــق زمینــی، بــار ارســال می کنیــم. راه موقتــی را 
کــه بعضــی از شــرکت ها بــرای حــل ایــن مســئله در نظــر گرفته انــد فــروش بــه 
صــورت FOB اســت؛ یعنــی در بندرعبــاس بــار را بــه شــرکت خریــدار تحویــل 

ــر عهــده می گیــرد. ــدار مســئولیت حمــل را ب داده و خــود خری
مشــکالت دیگــر مربــوط بــه ضوابــط و قوانیــن و بخشــنامه های متعدد و دســت 
وپاگیــر در حــوزه صــادرات اســت کــه موانــع بزرگــی بــر ســر راه صــادرات ایجــاد 
کرده انــد. بــه عنــوان نمونــه موضــوع رفــع تعهــدات ارزی کــه طبــق بخشــنامه 
ــد ظــرف ســه مــاه ارز حاصــل از صــادرات در ســامانه نیمــا  بانــک مرکــزی بای
عرضــه شــود عمــال امکان پذیــر نیســت و بــه دالیــل مختلــف از جمله تاخیــرات، 
در حالیکــه هنــوز پولــی بــه دســت صادرکننــده نرســیده ملــزم بــه ارائــه آن در 
ســامانه مذکــور اســت! در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت ها درگیــر مســئله 

رفــع تعهــد ارزی هســتند.
در نهایت با توجه به اینکه کانال های رسمی برای وارد کردن ارز در نهایت با توجه به اینکه کانال های رسمی برای وارد کردن ارز  	

وجود ندارد از چه طریقی ارز را به کشور برمی گردانید؟وجود ندارد از چه طریقی ارز را به کشور برمی گردانید؟
ــه بازگشــت آن  ــه دســت مــا می رســد متعهــد ب در قبــال میــزان ارزی کــه ب
ــق  ــادرات از طری ــل از ص ــه کل ارز حاص ــدارد ک ــی ن ــه ضرورت ــویم. البت می ش
ســامانه نیمــا عرضــه شــود. بخشــی از واردات مــا ارز بــر اســت و نیــاز بــه ارز دارد 
ــده  ــت آم ــه دس ــادرات ب ــق ص ــه از طری ــم ارزی را ک ــورت می توانی ــن ص و بدی
جهــت واردات اســتفاده نماییــم. در واقــع تقریبــا 70 الــی 80 درصــد ارز حاصل از 

ــم. ــاز می کنی صــادرات شــرکت را صــرف واردات موردنی
از طرفــی صادرکننــدگان بــا عرضــه ارز در ســامانه نیمــا بــا توجــه بــه تفــاوت 
ــود  ــا وج ــده ب ــوند. صادرکنن ــرر می ش ــازار آزاد متض ــی و ارز ب ــت ارز نیمای قیم
متضــرر شــدن ارز را وارد کشــور می کنــد امــا در مقابــل افــرادی کــه واردکننــده 
هســتند  و حتــی ممکــن اســت کاالی ضــروری هــم وارد نکننــد از ارز بــا قیمــت 
ــئله  ــن مس ــود. ای ــام می ش ــا تم ــع آنه ــه نف ــد و ب ــتفاده می کنن ــر اس پایین ت
موجــب کاهــش انگیــزه صادرکننــدگان و ضربــه بــه بخــش صــادرات کشــور مــی 
شــود. بــه نظــر مــن بزرگتریــن نارضایتــی صادرکننــدگان از وضعیــت موجــود در 

همیــن رابطــه اســت. 
با توجه به اینکه شرکت شما صادرکننده نمونه هم بوده و از نشان با توجه به اینکه شرکت شما صادرکننده نمونه هم بوده و از نشان  	

کیفیت برتر اروپا برخوردار است تاکنون چه حمایت ها کیفیت برتر اروپا برخوردار است تاکنون چه حمایت ها 
و امتیازهایی از سوی دولت دریافت کرده اید؟و امتیازهایی از سوی دولت دریافت کرده اید؟

ــه  ــم. حتــی موفــق ب متاســفانه هیــچ حمایتــی دریافــت نکرده ای
ــه از ســال 99  ــی ک ــاداش صادرات ــون پ ــت حــدود 600 میلی دریاف
ــاداش  ــچ پ ــم هی ــر ه ــال های اخی ــده ایم. در س ــده، نش ــی مان باق

صادراتــی بــه شــرکت مــا تعلــق نگرفتــه اســت. پــاداش صادراتــی بــه ایــن معنــا کــه 
درصــدی از آنچــه را کــه صــادر نموده ایــم بــه عنــوان پــاداش بــه مــا پرداخــت نماینــد. 
در خصــوص ســایر مشــوق های صادراتــی هــم کــه در قالــب تســهیالت بانکــی وجــود 
ــال  ــه عم ــتند ک ــر هس ــت و پاگی ــن دس ــنامه ها و قوانی ــد بخش ــان در بن ــد چن دارن

صادرکننــده انگیــزه ای بــرای اســتفاده از آنهــا نــدارد.
پیشنهاد شما درباره مشوق های صادراتی و بسته های حمایتی دولت پیشنهاد شما درباره مشوق های صادراتی و بسته های حمایتی دولت  	

چیست؟ این حمایت ها به چه شکلی باشد که هم ایجاد انگیزه و هم چیست؟ این حمایت ها به چه شکلی باشد که هم ایجاد انگیزه و هم 
پشتوانه واقعی برای صادرکنندگان بنماید و تنها جنبه اسمی نداشته و پشتوانه واقعی برای صادرکنندگان بنماید و تنها جنبه اسمی نداشته و 

به معنای واقعی موثر باشد؟به معنای واقعی موثر باشد؟
حمایت هــا لزومــی نــدارد بــه صــورت پــاداش نقــدی باشــد. بــه عنــوان نمونــه دولت 
ــا  ــه عمدت ــژه در خطــوط کشــتیرانی ک ــه وی ــل و ب ــد در حیطــه حمــل و نق می توان
دولتــی هســتند تســهیالتی در جهــت کاهــش هزینه هــای صادرکننــدگان ارائــه نماید. 
ــع زا در خصــوص ایفــای تعهــدات ارزی  ــا مان ســخت گیری هــای غیرضــروری و صرف
را بــرای صادرکننــدگان حــذف نمایــد. هــر چنــد در بخــش مالیــات مشــوق هایی از 
جملــه معافیــت مالیاتــی صــادرات وجــود دارد. امــا نیــاز اســت کــه در حوزه هــای دیگر 
از جملــه گمــرک نیــز تســهیالتی فراهــم گــردد و مانــع از معطلــی زیــاد محموله هــای 
ــایر  ــی شــوند. در کل وزارت صمــت، ســازمان توســعه تجــارت، گمــرک و س صادرات
ارگان هــای متولــی و تســهیل گر بخــش تجــارت بایــد تــوان خــود را بــرای برداشــتن 
موانــع از ســر راه صــادرات کشــور بگذارنــد. مــا همــواره ســعی کرده ایــم در ارتبــاط و 
تعامــل مســتمر بــا ایــن ســازمان ها باشــیم و نظــرات و پیشــنهادات خــود را نســبت 
بــه مســائل گوناگــون و بــه شــکل های مختلــف حضــوری در جلســات و غیرحضــوری 
بــا نامه نــگاری انتقــال داده ایــم امــا متاســفانه نتیجــه مطلوبــی تاکنــون نگرفته ایــم.  

با توجه اینکه شما عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، با توجه اینکه شما عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،  	
معدنی و خدمات مهندسی هستید کارکرد انجمن ها را در حل مسائل و معدنی و خدمات مهندسی هستید کارکرد انجمن ها را در حل مسائل و 

مشکالت مربوط به تولید و صادرات چطور می بینید؟مشکالت مربوط به تولید و صادرات چطور می بینید؟
ــددی  ــکالت متع ــر مش ــا درگی ــادرات، قطع ــر ص ــال در ام ــدی فع ــای تولی واحده
ــه راحتــی صــورت  هســتند کــه پیگیــری مســتقیم آنهــا از طریــق خــود شــرکت ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه نتیجــه مطلــوب هــم نمی شــود. ب نمی گیــرد و گاهــا منجــر ب
ــه  ــت ک ــتی اس ــای باالدس ــا و نهاده ــا وزارتخانه ه ــرکت ها عمدت ــل ش ــرف مقاب ط
ــد. ــرای حــل مشــکل یــک واحــد تولیــدی نمی گذارن ــی ب ــرژی کاف ــدان وقــت و ان چن

در حالــی کــه یــک تشــکل و یــا یــک واحــد صنفی که بــه عنــوان نمونــه مجموعه ای 
از صادرکننــدگان را تحــت پوشــش قــرار می دهــد می توانــد مشــکالت آنهــا را 
تجمیــع و طبقه بنــدی کــرده و بــر اســاس ارتباطاتــی کــه بــا نهادهــای باالدســتی دارد 
مشــکالت عمــده و اصلــی را مطــرح نمایــد. گاهــا مشــکل خــاص یــک شــرکت نیــز از 
طریــق انجمن هــا بــا ســهولت بیشــتری بــه نتیجــه می رســد نســبت بــه حالتــی کــه 
انفــرادی اقــدام نمایــد. بنابرایــن نیــاز بــه وجود یک تشــکل هماهنــگ در همــه اصناف 

احســاس می شــود تــا مســائل از کانــال آنهــا حــل و فصــل شــود.
ــه شــرکت های کوچــک محــدود نمی شــود  ــا ب ــای حاصــل از تشــکل ها صرف مزای
ــکل های  ــز دارای تش ــیمی ها نی ــا و پتروش ــون فوالده ــزرگ همچ ــع ب ــه صنای بلک
صنفــی هســتند کــه مســائل خــود را از طریــق آنهــا پیــش می برنــد. مــا شــرکت های 
فروآلیــاژی هــم یــک تشــکل صنفــی بــا عنــوان انجمــن کارفرمایــان فروآلیــاژ داریــم 
و بســیاری از امــور خــود از جملــه از جملــه تعامــل بــا فوالدهــا، قیمت گــذاری، رفــع 
مشــکالت موجــود بیــن واحدهــای تولیــدی را از طریــق ایــن انجمــن انجــام می دهیــم. 
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بــدون شــک یکــی از اصلی تریــن اهــداف انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و 
خدمــات مهندســی احقــاق حقــوق اعضــا و برقــراری ارتبــاط بــا ســطوح تصمیم گیــری 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــد ب ــن می توان ــت انجم ــت. در حقیق ــور اس ــت گذاری کش و سیاس
صاحبــان بنگاه هــای اقتصــادی و فعالیــن صنعتی کشــور، مســائل و مشــکالت آنهــا را به 
صــورت شــفاف، کارشناســی شــده و بی طــرف بــه دولــت، مجلــس و ســایر ارگان هــای 
ــع حقــوق  ــد. در همیــن راســتا انجمــن همــواره مداف تصمیم ســاز کشــور منتقــل کن
اعضــای خــود  از طریــق مکاتبــات گســترده بــا مدیــران و مســئولین کشــور بــوده اســت. 
گزارشــی کــه در ادامــه می آیــد گزیــده ای از مکاتبــات انجمــن در طــول یــک ســال 

گذشــته اســت:
اعــالم آمادگــی انجمــن بــرای همــکاری با ســازمان توســعه تجــارت به منظور انســجام 
و دفــاع همــه جانبــه از منافــع و مصالــح مشــترک صادرکننــدگان، یکــی از مهم تریــن 
امــوری بــود کــه در ابتــدای تودیــع و معارفــه ریاســت جدیــد ســازمان، آقــای مهنــدس 

پیمــان پــاک، طــی مکاتبــه ای انجــام گرفــت. 
طــرح جرم انــگاری نماینــدگان مجلــس علیــه صادرکنندگانــی کــه ظــرف مــدت ســه 
مــاه اقــدام بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود ننماینــد یکــی از جنجالی تریــن 
ــف  ــود کــه انجمــن در همــان ابتــدا موضــع مخال اقدامــات مجلــس در ســال 1400 ب
خــود را اعــالم نمــود و طــی مکاتباتــی بــا ســران ســه قــوه مجریــه، قضائیــه و مقننــه بــه 
طــرح مذکــور بــا اســتناد بــه دالیلــی کــه در تضــاد بــا توســعه اقتصــادی کشــور اســت 
اعتــراض نمــود. همچنیــن آقــای طالقانــی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن در مصاحبه با 
خبرگــزاری ایلنــا همزمــان بــا دفــاع همــه جانبــه از حقــوق صادرکننــدگان به مفــاد این 
طــرح اعتــراض نمــود و نهایتــا طــرح مذکــور از ورود بــه صحــن علنــی مجلــس بازماند و 
اعتــراض تشــکل های مختلــف اقتصــادی کــه ایــن انجمــن از پیشــگامان موضع گیــری 

مخالــف آن بــود، بــه نتیجــه رســید. 
در نشســتی کــه آقــای علــی صالــح آبــادی رئیــس بانــک مرکــزی در دی مــاه 1400 با 
فعــاالن اقتصــادی داشــت انجمــن بــا بیــان چالش هــا و دغدغه هــای بخــش خصوصــی 
در حــوزه پولــی، بانکــی و ارزی و ارائــه راهکارهــای مربوطــه حضــور چشــم گیری داشــت. 
ــاالن  ــزی را از فع ــدرت برنامه ری ــه ق ــی ارز ک ــد نرخ ــام چن ــی از نظ ــای ناش چالش ه
عرصــه تولیــد و تجــارت ســلب می کنــد، .معطلــی واردکننــدگان و صادرکننــدگان در 

ــل صــادرات، مشــکالت  ــرای تائیــد پرونده هــای واردات در مقاب بانــک مرکــزی ب
ناشــی از تخصیــص، تامیــن و فــروش ارز در ســامانه نیمــا و تامیــن منابــع مالی به 
عنــوان مهم تریــن دغدغه هــای بخــش تولیــد از جملــه مــوارد مکتــوب مطــرح 

شــده از ســوی انجمــن بــود.
واگــذاری  و  ترجیحــی  ارز  ارز، چگونگــی حــذف  موضوعــات »برگشــت 
ــای  ــر چالش ه ــی« از دیگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــام عمران ــه تم ــای نیم طرح ه
فعــاالن اقتصــادی اســت کــه در ســال گذشــته انجمــن بــا ارائــه راهکارهایــی بــه 

ــود.  ــه ب ــور مربوط ــهیل ام ــایی و تس ــی گره گش ــی در پ ــازمان های متول س
ــازمان توســعه  ــا س ــه انجمــن ب ــی ک در خصــوص بازگشــت ارز طــی مکاتبات
تجــارت داشــت راهکارهایــی ارائــه نمــود؛ رفــع موانــع مربــوط بــه ســامانه نیمــا 
ــدگان در  ــدگان و صادرکنن ــتقیم واردکنن ــه مس ــکان معامل ــراری ام ــامل برق ش
ســامانه و همچنیــن کاهــش تفــاوت نــرخ ارز نیمایــی و آزاد تــا از میــزان ضــرر و 

زیــان صادرکننــدگان کاســته شــود.
اعمــال معافیت هــای مالیاتــی بــرای آن دســته از صادرکنندگانــی کــه نســبت 
بــه برگشــت ارز اقــدام نموده انــد. همچنیــن فراهــم آوردن امــکان گزارش گیــری 
ــامانه های  ــدگان در س ــد ارزی صادرکنن ــع تعه ــت رف ــه وضعی ــوط ب برخــط مرب
بانــک مرکــزی و امــکان دسترســی برخــط ادارات کل امــور مالیاتــی بــه آن بــه 
منظــور اســترداد بــه موقــع مالیــات بــر ارزش افــزوده یکــی دیگــر از پیشــنهادات 

انجمــن در خصــوص تســهیل بازگشــت ارز بــوده اســت.
افزایــش زمــان بازگشــت ارز صادراتــی؛ بطوریکــه بــرای برخــی از اقالمــی کــه 
بــر اســاس تشــخیص وزارت صمــت و اتــاق ایــران امــکان بازگشــت ارز در مهلــت 
تعییــن شــده از ســوی بانــک مرکــزی را ندارنــد، توســط وزارت مزبــور نســبت بــه 

تعییــن مهلــت مناســب اقــدام شــود، از دیگــر پیشــنهادات بــود. 
یکــی دیگــر از راهکارهــای انجمــن بــه منظــور تشــویق صادرکننــدگان بــرای 
بازگشــت ارز، تفکیــک صادرکنندگانــی بــود کــه نســبت به رفــع تعهــد ارزی قبل 
از مهلــت مقــرر اقــدام می نماینــد. بدیــن صــورت کــه مشــمول درصــد مشــخصی 
تشــویق صادراتــی در ارزش اظهارنامــه صادراتــی گردنــد و همزمــان ملــزم بــه رفع 

تعهــد درصــد باقیمانــده از ارز صادراتــی خــود شــوند.

انجمن روی خط مکاتبات
خالصه ای از فعالیت ها و مکاتبات انجمن در سال 1400 
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تعدیــل درصــدی مشــخص از میــزان بازگشــت ارز اظهارنامه هــای صادراتــی بــه 
ــه واســطه تحریم هــا کــه شــامل تغییــر  ــب ب منظــور جبــران هزینه هــای مترت
اســناد، انبــارداری مضاعــف، هزینه هــای نامتعــارف نقــل و انتقــال پــول و ســایر 
ــنهادی  ــای پیش ــر راهکاره ــود، از دیگ ــی می ش ــل پیش بین ــای غیرقاب هزینه ه

انجمــن بــود.
انجمــن در رابطــه بــا فراهم ســازی بســترهای الزم بــه منظــور حــذف ارز 4200 
تومانــی مکاتبــات فراوانــی را بــا ســازمان های دولتــی مربوطــه انجــام داد تــا بــا 
ارائــه مشــورت و نظــرات تخصصــی در خصــوص حــذف تدریجــی و مرحلــه ای ارز 
ترجیحــی بتوانــد از ایجــاد فاجعــه بزرگــی کــه ممکــن اســت در تولیــد و تامیــن 

محصــوالت غذایــی مــردم رخ دهــد جلوگیــری نمایــد.
پیشــنهاد تنــوع روش هــای واگــذاری پروژه هــا بــه بخــش خصوصــی، بطوریکــه 
ســرمایه گذاران بتواننــد بــا ارائــه راهکارهــای مختلــف بــا دولــت بــه توافــق الزم 
برســند و روش هــا محــدود بــه یــک یــا دو روش نباشــد از جملــه مکاتباتــی بــود 
کــه انجمــن در خصــوص واگــذاری طرح هــای نیمــه تمــام عمرانــی بــه بخــش 

خصوصــی ارائــه داد. 
دیــدار و در پــی آن مکاتباتــی کــه اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن بــا معــاون 
فنــی گمــرک آقــای عســگری داشــتند یکــی دیگــر از اقدامــات انجمــن در ســال 
1400 بــود. در ایــن نشســت مشــترک عمــده مشــکالت گمرکــی شــرکت های 

عضــو انجمــن کــه مطــرح گردیــد بــه قــرار ذیــل بــود؛ 
ایجــاد تســهیالتی بــه منظــور کاهــش نــرخ ارز در محاســبه ارزش گمرکــی کاال 
در جهــت جلوگیــری از افزایــش هزینه هــا و قیمــت تمــام شــده آن. )بــا توجــه 
بــه اینکــه در بودجــه 1401 مقــرر گردیــده گمــرک مبنــای ارز 4200 را بــه ارز 

ETS تبدیــل نمایــد.(
ــه ورود موقــت کاال کــه ناشــی از مداخلــه ســایر  بررســی مشــکالت مربــوط ب
ــث  ــد باع ــی از آن ندارن ــون درک صحیح ــوده و چ ــه ب ــن روی ــازمانها در ای س
ــات  ــدگان می شــوند، یکــی دیگــر از موضوع ــر ســر راه صادرکنن ســنگ اندازی ب

ــود. مطــرح شــده از ســوی انجمــن ب
بیــان مشــکالت عدیــده ای کــه در صــدور مجــوز و خــروج کاال کــه در نتیجــه 
ــا  ــرای یــک کاال از ســوی گمــرک ب اختــالف در اســتانداردهای تعییــن شــده ب

ــد.  ــه وجــود می آی اســتانداردهای موردنظــر مشــتری خارجــی ب
ــرای  ــای مکــرر ســامانه  EPL  ب ــردن مشــکالت ناشــی از قطعی ه مطــرح ک
ــب  ــد و موج ــارج وارد می کنن ــود را از خ ــه خ ــواد اولی ــه م ــی ک تولیدکنندگان
تحمیــل هزینه هــای دمــوراژ می شــوند. همچنیــن درخواســت ایجــاد الیــن ســبز 
ــرای صادرکننــدگان خوشــنام عضــو انجمــن بطوریکــه صادرکننــده  گمرکــی ب
ــده و  ــی نش ــی گمرک ــای طوالن ــی فرآینده ــازی و برخ ــناس مج ــر کارش درگی
ــوارض  ــت شــود و کاهــش ع ــری هدای ــت مجــوز و بارگی ــرای دریاف مســتقیم ب
گمرکــی بــه منظــور حمایــت از واحدهــای تولیــدی از دیگــر تقاضاهــای انجمــن 

بــود.
مشــارکت در تنقیــح قوانیــن و رویه هایــی کــه بــه منظــور مبــارزه با قاچــاق کاال 
موجــب شــکل گیری موانــع تجــاری می شــود. در ایــن خصــوص طــی مکاتباتــی 
بــا ســازمان های متولــی بــه ویــژه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پیشــنهاداتی 
بــا رویکــرد کاهــش موانــع تجــاری و اتخــاذ سیاســت های بازرگانــی صحیــح کــه 
همزمــان منجــر بــه کنتــرل و کاهــش قاچــاق شــود ارائــه گردیــد و مــوارد الزم 
بــرای تدویــن و تصویــب قوانیــن کارآمــد در مبــارزه بــا قاچــاق کاال در نظــر گرفته 

. شد
ــی  ــای چین ــا طرف ه ــی ب ــن در خصــوص رایزن ــران و چی ــاق ای ــا ات ــه ب مکاتب
جهــت رفــع و کاهــش موانــع صــادرات کاالهــای صنعتــی و کشــاورزی ایرانــی بــه 
چیــن از اقدامــات موثــر انجمــن در ســال 1400 بــود. همچنیــن پیشــنهاد ایجــاد 

یــک کارگــروه به منظــور اطالع رســانی بــه تولیدکننــدگان ایرانی در 
زمینــه مشــخصات فنــی و کیفــی الزم بــرای کاالهــای وارداتــی بــه 
ــرژی و ســرمایه ایرانیــان، از  چیــن و جلوگیــری از اتــالف زمــان، ان

دیگــر مــوارد درخواســتی انجمــن از اتــاق مذکــور بــود.
ــای  ــه راهکاره ــرمایه گذاری و ارائ ــد و س ــع تولی ــایی موان شناس

مربوطــه بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی از جملــه تامیــن منابــع مالی شــرکت ها با اســتفاده 
از صنــدوق توســعه ملــی و کاهــش فرآینــد بروکراســی فرسایشــی در اســترداد مالیــات 
ارزش افــزوده طــی مکاتباتــی از ســوی انجمــن بــا وزارتخانــه مربوطــه صــورت گرفــت.

یکــی از مشــکالت جــدی در توســعه تجــاری و افزایــش صــادرات، موضــوع بازاریابــی، 
شناســایی و جــذب بازارهــای هــدف صادراتــی بــرای کلیــه محصــوالت ایرانــی می باشــد 
و در ایــن زمینــه برپایــی نمایشــگاه های داخلــی و بین المللــی بــرای معرفــی و فــروش 
تولیــدات شــرکت ها می توانــد موثــر واقــع شــود. از طرفــی اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــه 
ــرای شــرکت های کوچــک و  ــاد حضــور در نمایشــگاه ها، ب علــت هزینه هــای بســیار زی
متوســط مقــدور نمی باشــد، بنابرایــن انجمــن در طــی مکاتباتــی بــا مدیرعامــل شــرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ا بــه انعــکاس مشــکالت پرداختــه و راهکارهایــی 
ــگاه های  ــور در نمایش ــت حض ــرکت ها جه ــه ش ــه  ب ــف  و یاران ــه تخفی ــل ارائ از قبی
ــه  ــش و ارائ ــرای نمای ــل ب ــت در داخ ــای موق ــاص فض ــن اختص ــی و همچنی بین الملل
ــات و شــرایطی  محصــوالت شــرکت های عضــو انجمــن و همزمــان فراهم ســازی امکان
بــرای حضــور شــرکای خارجــی بــه منظــور بازدیــد از نمایشــگاه های  داخــل ارائــه نمــود.

احصــاء و جمــع آوری مشــکالت و موانــع فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور پایــش و بهبود 
ــه اتــاق بازرگانــی، نامــه نگاری هــای  ــه آن ب فضــای کســب و کار در ســال 1400 و ارائ
متعــدد بــا دفتــر تعییــن ارزش گمــرک در خصــوص تغییــر و اصــالح ارزش پایــه برخــی 
از کاالهــا در حیطــه صنایــع شــیمیایی، اعتــراض و تقاضــای ابطــال مصوبــه نحــوه تامین 
ــه از ســوی وزارت  ــگاوات ک ــدرت بیــش از 5 م ــا ق ــرق ب ــی مشــترکان ب ــرژی مصرف ان
نیــرو ابــالغ شــد و منجــر بــه فشــار مضاعــف بــر تولیدکننــده می شــد، تقاضــای انعقــاد 
ــه و ریســک  ــه منظــور کاهــش هزین ــران و چیــن ب تفاهــم نامــه دامپزشــکی بیــن ای
صــادرات محصــوالت جانبــی صنعــت طیــور )پــا و پنجــه مــرغ( بــه کشــور چیــن کــه 
ــاد و  ــور اقتص ــه وزارت ام ــنهاداتی ب ــت، پیش ــی اس ــل توجه ــی قاب دارای ارزش صادرات
ــادرات کاال و  ــم از واردات و ص ــاری اع ــای تج ــی فرصت ه ــوص بررس ــی در خص دارای
مناقصــات پروژه هــای مختلــف،  انجــام تحقیقــات بــازار و ایفــای نقــش تســهیل کننده 
بــرای صادرکننــدگان از دیگــر مکاتبــات و اقدامــات انجمــن در ســال گذشــته در جهــت 

ــوده اســت. توســعه صــادرات شــرکت های عضــو ب
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ــم  ــی از ک ــه ۱۳۹۰ حاک ــور در ده ــی کش ــارت خارج ــت تج ــی وضعی بررس
ــی  ــت. بررس ــور اس ــادی کش ــد اقتص ــر رش ــذاری آن ب ــدم اثرگ ــی و ع تحرک
ــه  ــر اســاس چهــار مولفــه دسترســی ب آســیب شناســانه صــادرات غیرنفتــی ب
بازارهــا، عوامــل محیطــی موثــر بــر صــادرات، عوامــل موثــر بــر تولیــد صادراتــی 
ــارت  ــه تج ــد ک ــان می ده ــادرات نش ــاء ص ــتیبان و ارتق ــاخت های پش و زیرس
خارجــی در دهــه ۱۳۹۰ بــا کاهــش ســاالنه ۸.۲ درصــدی مواجــه شــده اســت. 
همچنیــن تنــوع ســبد صادراتــی، بازارهــای صادراتــی کشــور، صــدور کاالهــای 
بــا ارزش افــزوده پاییــن و مانــدگاری در بازارهــا همچنــان از نقــاط آســیب پذیر 
ــرار  ــداز ق ــم ان ــند چش ــاس س ــر اس ــد. ب ــوب می گردن ــی محس ــارت خارج تج
بــود رونــد بــه گونــه ای باشــد کــه در ســال ۱۴۰۴، ایــران در میــان کشــورهای 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــه باشــد، ای ــای اول منطق ســند چشــم انداز در رتبه ه
جایــگاه ایــران در مقایســه بــا رقبــای منطقــه ای و کشــورهای ســند چشــم انداز 

از وضعیــت چنــدان مناســبی برخــوردار نیســت.
در ایــن میــان ســازمان توســعه تجــارت در دوره جدیــد مدیریــت خــود، 
اقــدام بــه تدویــن برنامــه توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور نمــوده اســت، بــا 
عنایــت بــه اینکــه صــادرات غیرنفتــی دارای ماهیتــی چنــد وجهــی بــوده کــه 
انســجام و نقش آفرینــی نهادهــای مختلــف و اجمــاع در خصــوص آن در جهــت 
ــر  ــداف موردنظ ــه اه ــتیابی ب ــا در دس ــن آنه ــر بی ــکاری موث ــی و هم هماهنگ
ــت  ــی جه ــود راهکارهای ــعی می ش ــه س ــن مقال ــت، در ای ــروری اس ــیار ض بس
ــرح  ــه ش ــده ب ــک ش ــای تفکی ــه در بنده ــن برنام ــازی ای ــاء و عملیاتی س ارتق

ــه گــردد: ذیــل ارائ
ــدم  	 ــی از ع ــی ناش ــادرات غیرنفت ــعه ص ــوزه توس ــکالت کالن در ح مش

ــل  ــال در مقاب ــری ری ــرخ براب ــاال در ن اســتراتژی مناســب و تالطم هــای ب
دیگــر ارزهــا، خــارج کــردن سیســتم بانکــی کشــور از چرخــه دسترســی 
بــه بازارهــای مالــی و پولــی جهــان و اعمــال فشــار بــر کشــورهای طــرف 
ــنهاد  ــل آن پیش ــت ح ــور جه ــن منظ ــه همی ــت. ب ــران اس ــاری ای تج
ــرایط  ــردن ش ــر ک ــا بی اث ــر ی ــا کم اث ــط ب ــای مرتب ــردد، راهکاره می گ
تجــارت خارجــی در تحریــم بــا اســتفاده از انــواع روش هــا ماننــد 
ــای  ــدن پیمان ه ــی ش ــت عمل ــد در جه ــی و هدفمن ــازوکارهای اجرای س
تجــاری منطقــه ای و اســتفاده از ظرفیــت توافقنامه هــای تجــاری موجــود 
و آتــی، متنوع ســازی مســیر نقــل و انتقــال پــول، ارز جایگزیــن و 
اســتفاده از یــک واحــد پولــی دیجیتالــی بــا کشــورها و بازارهــای هــدف 

ــه شــوند. ــکار گرفت ب
راهکارهــای مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات: ۱(پرهیــز از تغییــرات مکــرر  	

ــدت  ــزی بلندم ــکان برنامه ری ــه منظــور ام ــررات حــوزه صــادرات ب در مق
صادرکننــدگان ۲(تلخیــص و ساده ســازی قوانیــن و مقــررات صادراتــی و 
ــا ناکارآمــد ۳(یکپارچه ســازی تدویــن  حــذف قوانیــن مــوازی، منســوخ ی
قوانیــن و مقــررات صادراتــی توســط یــک نهــاد ۴(تدویــن ســند حمایــت 
از صــادرات غیرنفتــی بــه منظــور ثبــات در سیاســت های صادراتــی 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــون مب ــف 5(اصــالح و بازنگــری در قان ــای مختل دولت ه
کاال و ارز، بــه منظــور جلوگیــری جــدی از قاچــاق وارداتــی و صادراتــی بــا 
اســتفاده از ســامانه های شناســایی و رصــد کاال و ارتبــاط ایــن ســامانه ها 
بــه یکدیگــر 6(اصــالح قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری 
ــق  ــکیل و اداره مناط ــون تش ــران و قان ــالمی ای ــوری اس ــی جمه صنعت
ــق در صــادرات غیرنفتــی 7(ســاماندهی  ــژه اقتصــادی در راســتای رون وی
مبــادالت مــرزی از طریــق اصــالح قانــون ســاماندهی مبــادالت مــرزی بــا 

ــل واردات ــر صــادرات در مقاب تاکیــد ب
ــعه و  	 ــتیکی: ۱(توس ــتیبانی و لجس ــش پش ــه بخ ــوط ب ــای مرب راهکاره

ــوص  ــه خص ــور ب ــاری کش ــل ب ــل ونق ــبکه حم ــت ش تقوی
ــار  ــای انب ــعه فضاه ــی ۲(توس ــاده ای و ریل ــل ج ــبکه حم ش
و نگهــداری کاال در مبــادی تولیــد ۳(بازبینــی جایــگاه 
ــی  ــه عموم ــراری بیم ــی ۴(برق ــاری صنعت ــق آزاد تج مناط
ــادی و  ــاخت های اقتص ــرمایه گذاری در زیرس ــادرات 5(س ص

 توســعه شــبکه های ارتباطــی و حمل ونقــل بــه عنــوان یــک اقــدام اولویــت دار
 6(تعییــن متولــی مشــخص و ارائــه گزارش هــای دوره ای و منظــم از وضعیــت 
ــل  ــد تکمی ــادرات و رون ــا ص ــط ب ــل و مرتب ــاخت های حمل ونق ــود زیرس موج

ــدام ــت اق ــای در دس پروژه ه
ــی  	 ــع مال ــرمایه، مناب ــذب س ــد: ۱(ج ــش تولی ــه بخ ــوط ب ــای مرب راهکاره

ــع  ــی ۲(رف ــوالت صادرات ــد محص ــرای تولی ــی ب ــرفته خارج ــاوری پیش و فن
ــت  ــت و قیم ــه باکیفی ــواد اولی ــن م ــرای تامی ــای ارزی ب ــکالت و تنگناه مش
مناســب ۳(کاهــش زمــان ثبــت ســفارش بــرای واردات مــواد اولیــه ۴(تدویــن و 
ــی ســختگیرانه 5(زمان بنــدی مناســب  وضــع اســتانداردهای تولیــدات صادرات
تولیــد و تحویــل محصــوالت صادراتــی 6(معافیــت هدفمنــد از پرداخــت عوارض 
ماشــین آالت و کاالهــای واســطه ای مــورد نیــاز تولیــدات صادراتــی 7(اعطــای 
تســهیالت ارزی و تامیــن ســرمایه درگــردش واحدهــای تولیــدی صادرات گــرا 
ــورهای  ــا کش ــترک ب ــرمایه گذاری های مش ــح ۸(س ــارت صحی ــا نظ ــراه ب هم
ــر  ــرمایه گذاری ب ــادرات ۹(س ــترش ص ــتای گس ــوژی در راس ــب تکنول صاح

ــی ــادرات غیرنفت ــران ص ــدی پیش ــای تولی بخش ه
و  	 صــادرات  فرآینــد  بــه  مربــوط  صادراتــی  موانــع  مهم تریــن  از  یکــی 

ــت  ــب اهمی ــه ترتی ــن بخــش ب ــده اســت. مشــکالت ای ــای صادرکنن ویژگی ه
ــده،  ــردی صادرکنن ــای ف ــدی، ویژگی ه ــته بن ــذاری، بس ــد از؛ قیمت گ عبارتن
ــن  ــنهادی در ای ــای پیش ــع آن. راهکاره ــول و توزی ــی محص ــج و بازاریاب تروی
حــوزه عبــارت اســت از: ۱(ارائــه دوره هــای آموزشــی قیمت گــذاری، بازاریابــی 
و بســته بندی بــرای صادرکننــدگان ۲(تشــویق صادرکننــدگان خــرد بــه 
صــادرات کاالهــای خــود از طریــق شــرکت های مدیریــت صــادرات بــه منظــور 
ــی  ــابه ۳(بی توجه ــوالت مش ــذاری محص ــامانی در قیمت گ ــری از نابس جلوگی
ــه  ــه ب ــود ۴(توج ــی خ ــدات صادرات ــردن تعه ــوش ک ــازار و فرام ــای ب ــه رقب ب
ــی  ــه برخ ــادرات از جمل ــر ص ــر در ام ــای موث ــی نهاده ــدی برخ ــش کلی نق
بانک هــا در تســهیل گری و در جهــت جهــش صــادرات 5(تــالش بــرای 
ــی 6(ایجــاد  گســترش بازارهــای هــدف و ایجــاد تنــوع در محصــوالت صادرات
ــی. ــای غیرنفت ــته بندی کااله ــی و بس ــادرات، طراح ــی ص ــوزش عال ــز آم مرک
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عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس به 
دلیل مهندسی در توزیع، رقابت ناسالم بین 

تولیدکنندگان داخلی ایجاد می کند

هوشــنگ پارســا بــا ســابقه بیــش از 40 ســال در حــوزه صنعــت پالســتیک و پلیمــر در حــال حاضــر رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت 
تولیــدی پالســتیک کار اســت. شــرکت پالســتیک کار بــا شــعار »تولیــد بــدون توقــف« و »تولیــد بــا ســفارش و بــرای صــادرات« از ســال 1382، 
تاکنــون بخشــی از تولیــدات خــود را بــه صــادرات خــارج از کشــور اختصــاص داده و 8 دوره متوالــی بــه عنــوان واحــد نمونــه ملــی و اســتانی انتخاب 
و همچنیــن در ســال 1394 عنــوان صادرکننــده خوشــنام را از طــرف وزارت صمــت کســب نمــوده اســت. عمــده مقاصــد صادراتــی ایــن شــرکت 
کشــورهای کوبــا، آلمــان، ایتالیــا، آلبانــی و ترکیــه، عمــارات، عــراق، افغانســتان و کشــورهای حــوزه CIS مــی باشــد. در ذیــل مصاحبــه »دنیــای 

ــا هوشــنگ پارســا مدیــر عامــل ایــن شــرکت می خوانیــد؛ صــادرات« را ب

در ابتدا شرح مختصری از تولیدات شرکت پالستیک کار بیان نمائید. 	
»گــروه کارخانجــات تولیــدی پالســتیک کار« در ســال 1367 فعالیــت تولیــدی خــود 
را در شــهرک صنعتــی اشــتهارد آغــاز نمــود. ایــن شــرکت انــواع محصــوالت پلیمــری 
ــتانداردهاي  ــا اس ــق ب ــن )PE(  مطاب ــی )PVC( و پلی¬اتیل ــروه پی وی س را در دو گ
بین المللــي بــا ظرفیــت 40.000 تــن در ســال عرضــه می  نمایــد. محصــوالت 

ــد و عرضــه می شــوند: ــر تولی ــه شــرح زی پالســتیک کار ب
واحــد پلــی اتیلــن PE؛ محصــوالت متنوعــی شــامل انــواع فیلم هــای پلــی اتیلــن از 
عــرض 10 ســانتی متر تــا عــرض 10 متــر، انــواع فیلــم  یــک تــا ســه الیــه پلی اتیلــن 
فیلم هــای   ، بســته بندی(  مختلــف  )صنایــع  شــرینک   ،)HDPE و   LDPE(
ــی،  ــاختمانی و عمران ــای س ــه ای، فیلم ه ــاورزی و گلخان ــای کش ــته بندی، فیلم ه بس

ــری  ــی و پلیم ــای صنعت ــر، فیلم ه ــن و کیســه قی ــا نقطــه ی ذوب پایی کیســه ب
ــد.  ــد می کن ــرش را تولی ــاپ، ب ــد دوخــت، چ ــا فرآین ــراه ب هم

ــواع گرانول هــای پــی وی ســی بخــش دیگــری  واحــد پــی وی ســی  PVC ؛ ان
از فعالیــت مــا اســت کــه بیشــتر در صنعــت ســیم و کابــل مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. همچنیــن مــوادی بــه نــام هایــکال را کــه ترکیبــی از کربنــات بــا پایــه 
پلــی اتیلــن یــا مــواد پلیمــری اســت بــه منظــور کاهــش قیمت تمــام شــده برخی 

از محصــوالت، در جهــت حفــظ محیــط زیســت تولیــد می کنیــم.
ــواع  ــد ان ــن  )PE(؛ تولی ــاری پلی اتیل ــیلنگ)PVC Hose( و رول آبی ــد ش واح
شــیلنگ های پــی وی ســی در ســایزهای مختلــف تــک الیــه، دو الیــه، پنــج الیــه 
تــا هفــت الیــه جهــت مصــارف خانگــی، کشــاورزی، باغبانــی و صنعتــی بخشــی 
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ــه  ــک مجموع ــن ی ــد. همچنی ــا را تشــکیل می دهن ــد م ــات تولی ــر از عملی دیگ
دیگــری را هــم بــا عنــوان واحــد بازیافــت در دل شــرکت ایجــاد کرده ایــم کــه بــه 
صــورت جداگانــه فعالیــت دارد، کــه ایــن عملکــرد خــود در جهــت حفــظ محیــط 

ــر می باشــد. زیســت گامــی موث
عمــده مشــتریان گرانقــدر مــا در صنایــع مختلــف مــواد غذایــی، صنایــع کاشــی 
ســرامیک، صنایــع پتروشــیمی، صنایــع دارویــی، صنایــع آشــامیدنی،  کارخانجات 
تولیــدی ســیم و کابــل و تزریــق، صنعــت بــرق و الکترونیــک، صنایع کشــاورزی و 
گلخانــه ای ، صنعــت خــودرو، صنعــت لــوازم خانگــی، صنعــت لــوازم ســاختمانی و 

کلیــه ی صنایــع بــرای بســته بنــدی محصــوالت و غیــره هســتند.

مواد اولیه مورد نیازتان را از خارج از کشور وارد می کنید؟ مواد اولیه مورد نیازتان را از خارج از کشور وارد می کنید؟  	
خیــر. مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را از طریــق شــرکت های پتروشــیمی داخلــی 
توســط بــورس کاال تامیــن تهیــه می کنیــم. بدیــن صــورت کــه تقریبــا بیــش از 
ــداری کــرده و فقــط  ــازار آزاد خری ــا از ب ــورس و ی ــه را از ب ــواد اولی 95 درصــد م

ــم. ــارج وارد می کنی ــاص را از خ ــای خ ــد از افزودنی ه ــی 5 درص ــدود 4 ال ح
تحریم ها چه میزان روی تولید محصوالت شما تاثیر داشته و چه تحریم ها چه میزان روی تولید محصوالت شما تاثیر داشته و چه  	

مشکالتی در این خصوص به وجود آورده است؟مشکالتی در این خصوص به وجود آورده است؟
قطعــا تحریم هــا تاثیــر ســوء بــر همــه جوانــب کشــور داشــته اســت و از ســطوح 
پاییــن و زندگــی روزمــره مــردم گرفتــه تــا ســطوح باالتــر و کارخانجــات تولیــدی 
ــرای  ــوص ب ــه خص ــده ای ب ــکالت عدی ــتند و مش ــت هس ــن واقعی ــر از ای متاث
تولیدکننــدگان بــه وجــود آورده اســت. کــه نهایتــا باعــث افزایــش قیمــت تمــام 
شــده مــواد و محصــوالت و همچنین مشــکالت بســیاری بــرای واردات و صــادرات 
و همچنیــن موانــع زیــادی در تامیــن قطعــات و بــه روز رســانی ماشــین آالت و 

دانــش فنــی، را بــه همــراه داشــته اســت.
همانطور که می دانید صنعت پالستیک سازی در دنیا جزو صنایعی همانطور که می دانید صنعت پالستیک سازی در دنیا جزو صنایعی  	

است که بیش از سایرین آالینده های محیط زیست را افزایش است که بیش از سایرین آالینده های محیط زیست را افزایش 
می دهد. شما برای حل این مشکل و کمک به محیط زیست چه می دهد. شما برای حل این مشکل و کمک به محیط زیست چه 

اقداماتی انجام داده اید؟اقداماتی انجام داده اید؟
واقعیــت ایــن اســت کــه مصــرف پالســتیک روزبــه روز در حــال افزایــش اســت و 
پلیمــر چنــان بــازار وســیعی پیــدا کــرده کــه حتــی صنایــع کشــاورزی هــم بیش 
از پیــش بــه ایــن صنعــت وابســته شــده اســت. امــا بــا وجــود ایــن راه حل هایــی 
بــه منظــور آسیب رســانی کمتــر از ناحیــه ایــن صنعــت وجــود دارد. البتــه برخــی 
از ایــن مســائل نیــاز بــه فرهنگ ســازی مناســب دارد، در اینجــا نقــش مــردم عزیز 
مــا در چگونگــی مصــرف و در تفکیــک زبالــه می توانــد بســیار موثــر واقــع شــود!

ــه  ــت ک ــن اس ــام داده ای ــوزه انج ــن ح ــا در ای ــه م ــه مجموع ــژه ای ک ــدام وی اق
ــا مصــرف کمتــر مــواد اولیــه ضمــن تامیــن نیــاز  سفارشــاتی را کــه می تــوان ب
ــا  ــن ب ــواد کاهــش ایجــاد نمــود و همچنی مشــتری حــدود 20 % در مصــرف م
راه انــدازی واحــد بازیافــت PE و PVC تــا حــد زیــادی توانســتیم ضایعــات مخرب 

محیــط زیســت را بــه چرخــه ی تولیــد، بــرای محصــوالت خــاص برگردانیــم.
مــا بــا تولیــد مــواد اولیــه بــه نــام هایــکال کــه در حــال حاضــر بــرای بســیاری از 
محصــوالت پلیمــری اســتفاده می شــود تــا 70 % تخریــب پذیــری را کاهــش داده 
و همچنیــن ایــن عملکــرد بــه همــراه خــود کاهــش قیمــت تمــام شــده را هــم به 

همــراه مــی آورد. 
بر اساس آخرین آمار اعالمی ظرفیت تولید پالستیک و پلیمر در بر اساس آخرین آمار اعالمی ظرفیت تولید پالستیک و پلیمر در  	

ایران حدود ایران حدود 2020 میلیون تن در سال است. اما از این ظرفیت در حال  میلیون تن در سال است. اما از این ظرفیت در حال 
حاضر فقط حاضر فقط 55 میلیون تن در سال تولید می شود. مشکالت و موانعی  میلیون تن در سال تولید می شود. مشکالت و موانعی 

که باعث شده از این ظرفیت استفاده نشود و تولید افزایش یابد ناشی که باعث شده از این ظرفیت استفاده نشود و تولید افزایش یابد ناشی 
از چیست؟از چیست؟

در مــورد ایــن آمــار نمی توانــم اظهــار نظــر کنــم. امــا بــا یــک مثــال 
می خواهــم بــرای شــما توضیــح دهــم؛ اگــر پــای یــک نفــر را قطــع 
کنیــد آیــا می توانیــد از او توقع داشــته باشــید در مســابقه دو شــرکت 
کنــد و برنــده شــود در حالیکــه بقیــه بــا دو پــای ســالم در مســابقه 

ــد! شــرکت می کنن
متاســفانه بهــا دادن بــه تولیــد صرفــا در شــعارها و محــدود به مقاطــع حســاس انتخاباتی 
بــه هــدف دســت یابی بــه پســت های مدیریتــی اســت امــا در واقعیــت و در عمــل دســت 
ــراوان و متعــدد هســتند  ــای تولیــد را بســته اند. مشــکالت حــوزه تولیــد چنــدان ف و پ
کــه اجــازه افزایــش تولیــد و اســتفاده از پتانســیل موجــود را نمی دهــد. یکــی از موانــع 
ــران  ــده در ای ــک تولیدکنن ــال ی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــی اس ــره بانک ــرخ به ــودن ن ــاال ب ب
بــرای تســهیالت دریافتــی در مقایســه بــا یــک تولیدکننــده ژاپنــی بــرای همــان میــزان 
تســهیالت و همــان مــدت بیــش از صــد برابــر تولیدکننــده ژاپنــی بهــره مــی پــردازد. 
ــی گرفتــه  ــازار جهان ــی در ب ــوان رقابــت از تولیدکننــده ایران ــذا در چنیــن شــرایطی ت ل
می شــود. کــه از ایــن نــوع مــوارد بســیار داریــم لــذا دلیلــی مــی شــود تــا توســعه تولیــد 

انجــام نپذیــرد.
ــه سیاســت های اقتصــادی در کشــور اســت. گاهــی سیاســت ها  ــوط ب ــع دیگــر مرب مان
چنــان ضــد تولیدکننــده داخلــی هســتند کــه تولیدکننــده مجبــور اســت مــواد اولیــه ای 
ــداری  ــی خری ــای جهان ــر از قیمت ه ــی باالت ــا قیمت ــد ب ــه می کن ــل تهی ــه از داخ را ک
نمایــد. بطوریکــه بــرای کشــوری همچــون ترکیــه کــه مــواد اولیــه را از ایــران خریــده و 
در تولیــد محصوالتــش اســتفاده کــرده بســیار ارزان تــر درآمــده اســت. قابــل تامــل اســت 
گاهــی اوقــات چنــان مــواد اولیــه را بــه صــورت مهندســی شــده در بــورس عرضــه مــی 
کننــد کــه در نهایــت انــدازه یــک فرغــون هــم از مــواد بــه مــا نمی رســد! مــا بارهــا در 
جلســات مختلــف بــا مدیــران دولتــی ایــن مســئله را مطــرح نموده ایــم امــا نتیجــه ای 

حاصــل نشــده اســت. 

،،
در بسیاری از گریدهای 

پلیمری که توسط 
بورس عرضه می شود، 
تولیدکنندگان داخلی 
به ناچار مواد اولیه را 

گران تر از نرخ های 
جهانی خرید می کنند

،،
یعنی برای خرید مواد اولیه ای که توسط پتروشیمی های داخلی تولید یعنی برای خرید مواد اولیه ای که توسط پتروشیمی های داخلی تولید  	

می شود یارانه ای دریافت نمی کنید و به همان قیمت جهانی می خرید؟می شود یارانه ای دریافت نمی کنید و به همان قیمت جهانی می خرید؟
خیــر. مــا نــه تنهــا هیــچ یارانــه ای دریافــت نمی کنیــم بلکــه گاهــی مــواد را حتــی از 
ــا یــک مثــال برایتــان  ــم. ایــن مســئله را ب ــی هــم گرانتــر می خری قیمت هــای جهان
ــن  ــزار ت ــن 3 ه ــی اتیل ــدی از  پل ــرار اســت گری ــه ق ــن هفت ــم؛ در ای روشــن می کن
عرضــه داشــته باشــد در حالیکــه 1100 تــن اعــالم مــی شــود و پایــه قیمــت را هــم 5 
درصــد پایین تــر از قیمــت جهانــی در بــورس اعــالم می کننــد. امــا چنیــن شــرایطی 
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ــت  ــا 70 درصــد رقاب ــه نظــر می رســد ت ــه ب ــر حمایت گران ــه در ظاه ک
ایجــاد می کنــد تــا بــه هــر شــکل ممکــن تولیدکننــده داخلــی مجبــور 

بــه خریــد شــود. 
ــر  ــه ای اعــام کــرده اســت مبنــی ب ــان وزارت صمــت برنام ــن می در ای
اینکــه در مرحلــه اول مــواد وارد بــورس شــوند و تولیدکننــدگان داخلــی 
مــواد موردنیــاز خــود را خریــداری نماینــد ســپس باقی مانــده مــواد کــه در بــازار داخــل 
بــه فــروش نرفتــه اســت بــرای صــادرات فرســتاده شــود. ایــن برنامــه اگــر عملیاتــی 
گــردد بخشــی از مشــکات تولیــد حــل می شــود امــا متاســفانه تاکنــون ایــن رویــه 

اجــرا نشــده اســت.
جایــگاه صنعــت پالســتیک ایــران را در مقایســه با ســایر کشــورهای جایــگاه صنعــت پالســتیک ایــران را در مقایســه با ســایر کشــورهای  	

ــته  ــدر توانس ــت چق ــن صنع ــد و ای ــی می کنی ــه ارزیاب ــر چگون ــته دیگ ــدر توانس ــت چق ــن صنع ــد و ای ــی می کنی ــه ارزیاب ــر چگون دیگ
رشــد و پیشــرفت داشــته باشــد؟رشــد و پیشــرفت داشــته باشــد؟

بــه نظــر مــن پتروشــیمی های داخــل کشــور کــه از ســال ها پیــش راه انــدازی شــده اند 
و هم اکنــون هــم در حــال فعالیــت هســتند کمــک فراوانــی بــه ایــن حــوزه کرده انــد 
و در واقــع می تواننــد یــک مزیــت رقابتــی بــرای کشــور مــا محســوب شــوند. بنابرایــن 
اگــر از منظــر صنعــت پتروشــیمی بــه ایــن قضیــه بنگریــم جایــگاه بســیار خوبــی در 
دنیــا داریــم. امــا اگــر از منظــر صنایــع پایین دســتی بخواهیــم جایــگاه کشــور را ارزیابی 
کنیــم اصــا در وضعیــت مناســبی نیســتیم چــون سال هاســت هیــچ گونــه همراهــی با 

صنایــع پایین دســتی در کشــور نشــده اســت.
در واقــع بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بایــد مــواد اولیــه بــه ســمت صنایــع پایین دســت 
ســرازیر شــوند و بــا عبــور از ایــن زنجیــره، موجــب تولیــدات بــا ارزش افــزوده باالتــری 
شــوند. متاســفانه ایــن رویــه بــه درســتی اتفــاق نمی افتــد و در نهایــت صنایــع پاییــن 
دســتی مــا از توانمنــدی چندانــی برخــوردار نیســت. در حالیکــه صنعت پتروشــیمی ما 
در مقایســه بــا کشــورهای خارجــی همچــون ترکیــه بســیار قوی تــر اســت امــا صنایــع 
پاییــن دســتی پتروشــیمی ایــن کشــور از صنایــع مــا پیشــی گرفتــه اســت و ایــن بــه 

دلیــل اهمیــت و بهــا دادن بــه ایجــاد ارزش افــزوده اســت. 

،،
شهرک های صنعتی 
با مشکالت بسیاری، 

خصوصأ با کمبود نیروی 
کار مواجه هستند

،،
ــف  ــای مختل ــتیک از جنبه ه ــژه پاس ــه وی ــا ب ــتی م ــن دس ــت پایی ــفانه صنع متاس
ــی از  ــت و یک ــبی نیس ــت مناس ــا در وضعی ــایر جنبه ه ــین آالت و س ــت و ماش مدیری
علــل اساســی آن همــان مشــکات تهیــه مــواد اولیــه اســت کــه باعــث افزایــش قیمت 
تمــام شــده محصــول مــی شــود و کمبــود شــدید نقدینگــی واحدهــای تولیــدی که به 
ناچــار همــه ی خریدهــا بــه صــورت نقــدی بــوده و فــروش بــه صــورت اعتبــاری انجــام 
می گیــرد. در حالیکــه گســتردگی صنایــع پاییــن دســتی چنــان زیــاد اســت کــه بــه 
راحتــی می تــوان از ایــن پتانســیل در داخــل کشــور اســتفاده نمــود امــا اراده ای بــرای 

بهبــود شــرایط و بسترســازی مناســب وجــود نــدارد.
مــا تولیدکننــدگان انتظــار نداریــم مــواد اولیــه را ارزان تــر بــه ما بفروشــند بلکــه حداقل 
بــا همــان قیمــت مصــوب در بــورس بفروشــند امــا مانــع از ایجــاد رقابــت شــوند. فضای 

رقابتــی کــه هیــچ ارزش و جنبــه مثبتــی بــرای تولیدکننــدگان نداشــته و صرفــا 
ــه تولیــد  ــه اصلــی را ب ــرای فروشــندگان مــواد اولیــه اســت و ضرب منفعــت آن ب
ــد  ــه ناچــار بای ــال صــادرات هســتیم ب ــه دنب ــا ب ــد اگــر م ــد. ببینی کشــور می زن
یــک نــگاه جهانــی در موضــوع تولیــد و صــادرات داشــته باشــیم و بایــد حامــی 
تولیدکننــده ای باشــیم کــه بایــد کاالی تولیــدی اش را در فضــای رقابتــی بازارهــای 
جهانــی بفروشــد. لــذا بــرای تحقــق چنیــن امــری ضــرورت دارد همزمــان با حفظ 
مصالــح و منافــع داخلــی، نگــرش جهانــی خــود را توســعه دهیــم تــا بتوانیــم در 

بازارهــای دنیــا جایــگاه باالیــی بــه دســت بیاوریــم.

،،
برای توسعه اقتصادی 
کشور باید با کاروان 
رشد و توسعه جهانی 

همراه شویم
،،

با چه مشکالتی در حوزه تجهیزات، فن آوری، تکنولوژی و نیروی کار با چه مشکالتی در حوزه تجهیزات، فن آوری، تکنولوژی و نیروی کار  	
مواجه هستید؟مواجه هستید؟

در حالیکــه هیــچ حمایتــی از ایــن صنعــت نمی شــود چگونــه مــی تــوان انتظــار 
ــا  ــدرن دنی ــوژی م ــزات و تکنول ــد و از تجهی ــرفت کن ــد و پیش ــه رش ــت ک داش
برخــوردار باشــد. یــک تولیدکننــده در ایــران بــرای بــروز کــردن ماشــین آالت خود 
بایــد چندیــن برابــر یــک شــرکت خارجــی بــه عنــوان مثــال شــرکت ترکیــه ای 
هزینــه نمایــد و درگیــر پیــچ و خم هــای متعــددی شــود. بــه همیــن خاطــر تــا 
جایــی کــه اطــاع دارم از لحــاظ بــروز بــودن ماشــین آالت و تجهیــزات و فنــاوری 

در ایــن صنعــت بســیار عقــب هســتیم. 
یکــی دیگــر از مشــکات اساســی کــه بــا آن مواجــه هســتیم کمبــود نیــروی کار 
اســت. ایــن مســئله ناشــی از مشــکات موجــود در شــهرک های صنعتــی اســت. 
کارگــران بــرای رســیدن بــه محــل کارخانــه در شــهرک صنعتــی بایــد مســافت 
طوالنــی و زمــان زیــادی را ســپری کننــد کــه باعــث هــدر رفــت انــرژی و انگیــزه 
ــراد  ــان اف ــا همچن ــای مناســب ام ــا وجــود پرداخــت حقوق ه ــا می شــود و ب آنه

رغبتــی بــرای کار در ایــن مناطــق ندارنــد. 
کارخانــه پاســتیک کار در شــهرک اشــتهارد کــرج واقــع اســت کــه در کل شــاید 
یــک هــزار واحــد مســکونی در ایــن منطقــه نباشــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
تعــداد کارگــران مشــغول بــه کار در ایــن شــهرک بالــغ بــر 10 هــزار نفــر می رســد. 
ایــن شــرایط ســبب شــده فضــای رقابتــی ناســالمی در آنجــا بــه وجــود بیایــد و 
میــزان اجــاره خانه هــا از مناطــق شــمال شــهر تهــران نیــز باالتــر باشــد. بنابرایــن 
بــا افزایــش سرســام آور اجــاره خانه هــا کارگــران دیگــر قــادر بــه زندگــی در آنجــا 
ــد. در  ــا را نمی ده ــای آنه ــاف هزینه ه ــز کف ــی نی ــای پرداخت ــوده و حقوق ه نب
نهایــت تمایــل خــود را بــرای کار کــردن در کارخانــه از دســت می دهنــد. کارگرانی 
هــم کــه از ســر اجبــار و مشــکات اقتصــادی ســر کار می آینــد بــه دلیل خســتگی 
مفــرط ناشــی از زمــان و مســیر طوالنــی بازدهــی چندانــی ندارنــد. به منظــور حل 
ایــن مشــکل نیــاز اســت کــه بــه جــای شــهرک های صنعتــی، همانگونــه کــه دنیــا 
نیــز بــه ایــن ســمت مــی رود، شــهرک های صنعتــی همــراه بــا امکانــات رفاهــی 
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احــداث شــوند. 
ــه  ــرای کلی ــه ب ــا بلک ــه م ــرای کارخان ــط ب ــه فق ــروی کار ن ــود نی ــل کمب معض
ــود  ــا وج ــود دارد و ب ــتهارد وج ــی اش ــهرک صنعت ــتقر در ش ــات مس کارخانج
ســرویس های حمــل و نقلــی کــه بــرای کارگــران در کــرج و بوئیــن زهــرا قــرار 

ــرده اســت. ــور نک ــه حــل مشــکالت مذک ــی ب ــان کمک ــا همچن ــم ام داده ای

چه چالش هایی پیش روی صادرات صنعت پالستیک کشور وجود چه چالش هایی پیش روی صادرات صنعت پالستیک کشور وجود  	
دارد و پیشنهادات شما در این باره چیست؟دارد و پیشنهادات شما در این باره چیست؟

متاســفانه بــه امــر تولیــد و صــادرات آنچنــان که بایــد اهمیــت داده نمی شــود و به 
همیــن دلیــل بــرای حــل مســائل و مشــکالت پیــش روی آن اراده ای وجــود ندارد. 
ــم.  ــت داده ای ــا از دس ــر تحریم ه ــی را بخاط ــای صادرات ــیاری از فرصت ه ــا بس م
صادراتــی هــم کــه بــه کشــورهای عــراق و افغانســتان وجــود دارد بیشــتر بــه علت 
ــران در  ــه حجــم صــادرات و ســهم ای ــن کشورهاســت وگرن اوضــاع نابســامان ای
بازارهــای هــدف روز بــه روز در حــال کوچکتــر شــدن اســت و ایــن زنــگ خطــری 

بــرای توســعه اقتصــادی کشــور اســت. 
ــه کشــور آلمــان صــادرات داشــته باشــد  در واقــع اگــر شــرکت مــن توانســته ب
بــه خاطــر برپایــی غرفــه در نمایشــگاه K ایــن کشــور بــوده کــه در عیــن حــال 
ــی بســیار  ــده ایران ــرای تولیدکنن ــی هــم شــده ایم. ب ــای فراوان متحمــل هزینه ه
دشــوار اســت کــه از یــک ســو بــه ریــال درآمــد داشــته باشــد و از ســوی دیگــر 

بــه دالر خــرج کنــد! بنابرایــن بایــد یــک سیاســت جامــع و کاملــی 
بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تبییــن شــود و بــا 
ایــن دیــدگاه پیــش برویــم کــه سیاســت در اختیــار اقتصــاد باشــد و 
نــه اقتصــاد در اختیــار سیاســت. مــن معتقــدم اگــر کشــوری بتوانــد 
قــدرت اقتصــادی را در اختیــار بگیــرد قــدرت سیاســی هــم خواهــد 

داشــت.
بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــر ســر راه تولیــد و صــادرات وجــود دارد مــا همچنــان 
بــه تولیــد خــود ادامــه می دهیــم و ایــن بیــش از هــر انگیــزه دیگــری ناشــی از عالقــه و 
تعهــدی اســت کــه بــه میهن مــان داریــم و خــود را جــدای از مــردم نمی دانیــم. شــایان 
ذکــر اســت کــه حســاب تولیدکننــدگان واقعــی و دلســوز را بایــد از ســایر افــرادی کــه 
مخــل اقتصــاد کشــور هســتند جــدا نمــود و مســیر را بــرای رشــد و پــرورش اخاللگــران 
ــای  ــه معن ــم ب ــون انتظــار داری ــان قان ــذاران و مجری ــرد. از قانونگ ــوار ک اقتصــادی ناهم
ــع از  ــه شــعاری نباشــد و مان ــا جنب ــد و حمایت هــا صرف ــد را دریابن واقعــی حــوزه تولی
ســنگ اندازی در مســیر تولیــد و صــادرات شــوند. اینکــه هــدف شــرکت های تولیــدی ، 
صادراتــی باشــد جــای تقدیــر دارد، امــا ایــن مهــم زمانــی بــه درســتی اتفــاق می افتــد که 

دولــت نیــز نــگاه و بــاور صــادرات محــور داشــته باشــد.
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ــی کشــور مصــوب  ــای نظــام مال ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف الیحــه قان
1394/02/01 در 60 مــاده و بــر اســاس اصــل یکصــد و بیســت  و ســوم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی در راســتای بهبــود وضعیــت کســب و کار کشــور از ســوی دولــت 
وقــت بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم و در نهایــت تصویــب گردیــد. بــا گذشــت 
چندیــن ســال امــا همچنــان ابهاماتــی در مــوادی از ایــن قانــون وجــود دارد کــه ســبب 
شــده یــا اجــرا نشــوند و یــا بــه صــورت ناقــص اجــرا شــوند. در واقــع هنگامــی کــه قوانین 
بــه ویــژه قوانیــن اقتصــادی در بوتــه عمــل گذاشــته می شــوند بــا چالش هــا و مشــکات 
پیش بینــی نشــده ای بســیاری مواجــه می شــوند. بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه بــه 
ارائــه موانــع و چالش هــای موجــود در مســیر اجرایــی شــدن چنــد مــواد از ایــن قانــون از 

دیــدگاه بخــش خصوصــی پرداختــه می شــود؛ 

مــاده 21؛ شــرح و موضــوع مــاده: بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایــران موظف 
اســت بــه منظــور تأمیــن ســرمایه در گــردش پایــدار بــرای واحدهــای صنعتــی، 
معدنــی، کشــاورزی، حمــل و نقــل، صنــوف تولیــدی، بنگاه هــای دانش بنیــان و 
ــخ  ــاه از تاری ــدت ســه م ــر ظــرف م ــی در حــال کار، حداکث شــرکت های صادرات
ابــاغ ایــن قانــون، دســتورالعمل اجرایــی افتتــاح حســاب ویــژه تأمیــن ســرمایه 
در گــردش را در چارچــوب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا )بهــره( بــا شــرایط 
و الزامــات منــدرج در مفــاد بندهــای الــف، ب، پ و ت مــاده مذکــور تدویــن و بــه 

شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ نمایــد.
چالش هــا و موانــع اجــرا: ابهــام در مــاده قانونــی موجــب شــده کــه ایــن مــاده 
ناقــص اجــرا شــود. بزرگتریــن مانــع در تدویــن ایــن قانــون، عــدم تفکیــک ســهم 
بانک هــای خصوصــی و دولتــی اســت؛ مســئله ای کــه متاســفانه بــه وضــوح دیــده 
می شــود عــدم مشــارکت بانک هــای خصوصــی در رونــد توســعه اقتصادی کشــور 
اســت. بانک هــای خصوصــی بــا وجــود نقــش موثــری کــه در جــذب ســپرده های 
مــردم داشــته و بــا ارائــه ســودهای بــاال بــه آنهــا به نوعــی اختــال در رونــد تولید 
بــه وجــود آورده و جامعــه را از مســیر تولیــد منحــرف می کننــد امــا همچنــان 
ــی  ــن مال ــرای مشــارکت در تامی ــا ب ــزام آنه ــه منظــور ال ــی ب ــزار قانون ــت اب دول

واحدهــای تولیــدی را در ایــن قانــون نگنجانــده اســت.
مــاده 21 بنــد ث؛ شــرح و موضــوع مــاده: بانــک مرکزی جمهــوری اســامی ایران 
موظــف اســت تدابیــر تشــویقی و تنبیهــی الزم را بــرای الــزام کلیــه بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری در راســتای تأمیــن ســرمایه در گــردش واحدهــا در چارچوب 

مقــررات ایــن مــاده اتخــاذ نماید.
چالش هــا و موانــع اجــرا: ابهــام در ایــن بنــد وجــود داشــته و بــه همیــن دلیــل به 
طــور ناقــص اجــرا گردیــده اســت. تدابیــر تشــویقی و تنبیهی بــرای الــزام بانک ها 
بــه تنهایــی کافــی نبــوده و پشــتوانه قانونــی الزم را نــدارد و بایــد جهــت الــزام 
آنهــا بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــا ســاز و کار قانونــی معیــن و تــا 
حــدودی ســخت و جــدی اســتفاده شــود تــا بتــوان هــم بانک هــای دولتــی و هــم 

خصوصــی را پــای کار آورد.
ــل  ــود از مح ــازه داده می ش ــت اج ــه دول ــاده: ب ــوع م ــرح و موض ــاده 24؛ ش م
صرفه جویــی در هزینه هــا یــا فــروش طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
یــا فــروش امــوال مــازاد یــا افزایــش قیمــت آب و حامل های انــرژی بــرای مصارف 
بیــش از الگــوی مصــرف یــا متوســط مصــرف، ســاالنه تــا دو درصــد )2%( بودجه 
ــش ســرمایه  ــه افزای ــه داری کل کشــور، ب ــه خزان ــز ب ــس از واری کل کشــور را پ
بانک هــای دولتــی اختصــاص دهــد. بانک هــای مذکــور موظفنــد حداقــل معــادل 
ــداران غیردولتــی،  ــه خری ــغ افزایــش ســرمایه را از ایــن محــل ب ــر مبل ســه براب
خصوصــی یــا تعاونــی طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ملــی و اســتانی 

تســهیات بــا اقســاط بازپرداخــت حداقــل پنــج ســاله پرداخــت نماینــد.
چالش هــا و موانــع اجــرا: ایــن مــاده قانونــی دارای ابهــام بــوده و بــه طــور کامــل 
اجــرا نشــده اســت. بــه دلیــل عــدم شفاف ســازی شــرایط گیرنــدگان تســهیات، 
در مــاده قانونــی مذکــور ابهــام وجــود دارد کــه یکــی از اثــرات آن تحمیــل فرایند 

لیال علی بیگی
 کارشناس ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی

نقدی برقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور

الیحــه قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و 
ارتقــای نظام مالــی کشــور مصــوب 1394/02/01 
در 60 مــاده و بــر اســاس اصــل یکصــد و بیســت  
ــامی در  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــوم قان و س
ــور  ــب و کار کش ــت کس ــود وضعی ــتای بهب راس
ــورای  ــس ش ــه مجل ــت ب ــت وق ــوی دول از س
اســامی تقدیــم و در نهایــت تصویــب گردیــد
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بروکراســی اداری بــر متقاضیــان اســت. از طرفــی ایــن مــاده در شــهرهای بــزرگ 
ــا حــدی اجــرا شــده امــا در ســطح اســتان ها  ــه مرکــز )پایتخــت( ت و نزدیــک ب
یــا اجــرا نشــده و یــا بــه صــورت ناقــص اجــرا شــده اســت. در اســتان های کمتــر 
ــا توجــه بــه اینکــه تقاضــا بــرای جــذب منابــع بانکــی در اســتان  توســعه یافته ب
ــتان ایجــاد  ــزرگ در اس ــع ب ــای اقتصــادی و صنای ــن اســت و چــون طرح ه پایی
ــد  ــع راک ــی از مناب ــت و بخش ــهیالت نیس ــرای تس ــی ب ــذا تقاضای ــود ل نمی ش
ــر افزایــش ســرمایه بانک هــا  ــذا بایــد مشــخص شــود ایــن ســه براب ــد و ل می مان
کجــا خــرج می شــود. از طرفــی درصــد باالیــی از اقتصــاد کشــور بانک محــور بــوده 
و بــازار ســرمایه چنــدان نقشــی در تامیــن منابــع مالــی واحدهــای تولیــدی نــدارد. 
ایــن معضــل در اســتان ها بــه دلیــل دوری از مرکــز و نبــود بــازار منســجم بــورس 
نمــود بیشــتری دارد و  بیشــتر نیازمنــد حمایــت بانک هــا هســتند. ایــن در حالــی 
ــد و اشــتغالزایی در اســتان های  ــدم رشــد تولی ــر اســاس شــواهد ع ــه ب اســت ک
حاشــیه ای، تزریــق منابــع مالــی بــه بخش هــای تولیــدی صــورت نگرفتــه اســت. 
ــی را  ــر اســتان بانک هــای دولت ــر شــرایط ه ــا ب ــن خصــوص الزم اســت بن در ای
از طریــق ابزارهــای قانونــی مقتضــی آن محــل، موظــف بــه تامیــن مالــی بخــش 

تولیــد نمــود.
ــای  ــا و تبصره ه ــاده و بنده ــن م ــاس ای ــاده: براس ــوع م ــرح و موض ــاده 31؛ ش م
ذیــل آن، مشــوق های مالیاتــی متعــددی در قالــب معافیت هــا و بخشــودگی های 
ــف  ــای مختل ــی و بخش ه ــی، خدمات ــدی و معدن ــای تولی ــرای واحده ــی ب مالیات
ــده، آییــن نامــه  اقتصــادی حقیقــی و حقوقــی کشــور پیش بینــی و مقــرر گردی
اجرایــی موضــوع ایــن مــاده  و بندهــای آن حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه پــس 
از ابــالغ قانــون، توســط وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی و صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــا همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تهیــه و بــه  تصویــب هیــأت 

وزیــران  برســد.
ــه همیــن دلیــل  ــوده و ب ــع اجــرا: ایــن مــاده هــم دارای ابهــام ب چالش هــا و موان
اجــرای آن بــا نواقصــی روبــرو بــوده اســت. بخشــودگی ها و معافیت هــای 
مالیاتــی در ایــن خصــوص بایــد بــر اســاس نــوع تولیــد و نــوع صــادرات مشــخص 
گردنــد تــا موجــب ابهــام در تشــخیص ممیــزان مالیاتــی نگــردد. ابهــام موجــود 
ــه تنهــا منجــر بــه تشــکیل انبوهــی از پرونده هــای مالیاتــی  در ایــن خصــوص ن
ــر  ــا را درگی ــه آنه ــته بلک ــی گش ــور مالیات ــازمان ام ــدی در س ــرکت های تولی ش
ــی  ــت مالیات ــورداری از معافی ــرای برخ ــی اداری ب ــی و بروکراس ــد فرسایش فرآین
نمــوده اســت. بــه همیــن منظــور بایــد شــرایط معافیــت مالیاتــی صادرکننــدگان 
کاال از صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی تفکیک شــود. همچنین شــروط 
معافیــت مالیاتــی بــرای ســود تفــاوت نــرخ ارز ناشــی از تســعیر ارز صادراتــی نیز به 
وضــوح در ایــن مــاده نیامــده و راه را بــرای دریافــت مالیــات توســط ســازمان امــور 
مالیاتــی بــه بهانه هــای مختلــف باز نمــوده اســت. همچنین شــروط برخــورداری از 
معافیــت مالیاتــی بایــد صریحــا قید گــردد؛ به عنــوان نمونه شــرط ایفــای تعهدات 
ارزی بــه عنــوان پیــش فــرض معافیت هــای مالیاتــی تعریــف شــده اســت کــه در 
ــه دالیــل متعــدد از جملــه تحریم هــا و نواقــص  اوایــل اجــرای آن در ســال 97 ب
موجــود در ســامانه نیمــا بســیاری از تولیدکننــدگان صادرکننــده قادر به بازگشــت 

ارز در موعــدد مقــرر نشــدند و از معافیــت مالیاتــی محروم شــدند. در 
صورتیکــه در ســال های بعــد بــه طــور کامــل تعهــدات خــود را رفــع 
نمودنــد امــا همچنــان درگیــر پرونده هــای ســال 97 هســتند و لــذا 

شفاف ســازی و بازبینــی شــروط قانــون مذکــور ضــرورت دارد.
ــت اجــازه داده می شــود  ــه دول ــاده: ب ــاده 37؛ شــرح و موضــوع م م

بــرای فــرآوری مــواد خــام و تبدیــل کاالهــای بــا ارزش افــزوده پاییــن داخلــی و وارداتــی 
ــواع مشــوق های الزم از جملــه وضــع عــوارض  ــاال، از ان ــا ارزش افــزوده ب ــه کاالهــای ب ب
اســتفاده کنــد. دولــت مکلــف اســت از تاریــخ وضــع و تصویــب عــوارض توســط شــورای 
اقتصــاد و ابــالغ عمومــی آن، پــس از حداقــل ســه  مــاه نســبت بــه اخــذ عــوارض اقــدام 

. کند
چالش هــا و موانــع اجــرا: ابهــام در ایــن مــاده قانونــی چنــان اســت که ســبب عــدم اجرای 
کامــل آن شــده اســت. بررســی ایــن امــر کــه آیــا قانــون مذکــور بــه طــور کامــل اجــرا 
شــده یــا نــه نیــاز بــه تحقیــق و تفحــص دقیــق و فراگیــر دارد و نمی تــوان بــه طــور قطع 
در ایــن خصــوص اظهــار نظــر کــرد. امــا در بــاب مثمــر ثمــر واقــع شــدن عوارض هــای 
وضــع شــده بــرای جلوگیــری از صــادرات مــواد خــام، شــواهد حاکــی از تاثیــرات انــدک 
و تــا حــدی بی تاثیــری آن اســت. بــه عنــوان نمونــه طبــق آمــار رســمی گمــرک ایــران، 
در 6 ماهــه نخســت ســال 1۴۰۰ قریــب بــه 9 میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن اقــالم معدنــی 
فلــزی بــه ارزش تقریبــی ۵۵۵۰ میلیــون دالر، اعــم از مــواد و محصــوالت معدنــی فلــزی 
ــز می باشــد.  ــام نی ــرآوری شــده و خ ــر ف ــی کمت ــواد معدن ــه شــامل م صــادر شــده ک
ــا دوره  ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات اقــالم مذکــور طــی ایــن دوره در مقایســه ب
مشــابه ســال گذشــته 1۴7 درصــد رشــد ارزشــی و 61 درصــد رشــد وزنی داشــته اســت. 
بنابرایــن بــا وجــود وضــع عــوارض امــا همچنــان صــادرات مــواد خــام رونــدی افزایــش 
داشــته اســت. از طرفــی رانت هــای بــه وجــود آمــده در واردات اقالمــی کــه مشــمول ارز 
۴2۰۰ شــده بودنــد نیــز بــر کســی پوشــیده نیســت و ایــن نشــان دهنده عــدم کنتــرل 
مناســب بــر واردات بــوده و عــوارض نقــش چنــدان قدرتمنــدی در بازدارندگــی نداشــته 
ــازنده تری در  ــویقی س ــوق های تش ــوارض مش ــع ع ــار وض ــد در کن ــذا می طلب ــت. ل اس

ایــن قانــون گنجانــده شــود.
ــود  ــی و بهب ــد داخل ــت از تولی ــور حمای ــه منظ ــاده: ب ــوع م ــرح و موض ــاده 38؛ ش م
فضــای کســب و کار و تســهیل در تشــریفات گمرکــی بــرای واحدهــای تولیــدی: الــف ـ 
دســتگاه های متولــی ثبــت ســفارش مکلفنــد فراینــد ثبت ســفارش را تســهیل و تســریع 
ــود مســتمر  ــون بهب ــاده )7( قان نماینــد. ج ـ مســؤول ایجــاد پنجــره واحــد موضــوع م
ــوری  ــر تجــارت خارجــی، گمــرک جمه ــی در ام ــور گمرک ــط کســب و کار در ام محی
اســالمی ایــران بــوده و دســتگاه های صادرکننــده مجــوز در امــر صــادرات و واردات و عبور 
)ترانزیــت( موظفنــد ظــرف یــک مــاه پــس از ابــالغ ایــن قانــون نماینــدگان تام االختیــار 
خــود را در گمــرکات کشــور )بــا تشــخیص گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران( مســتقر و 

نســبت بــه صــدور مجوزهــای مربوطــه از طریــق الکترونیکــی اقــدام نماینــد.
چالش هــا و موانــع اجــرا: ابهــام در مــاده قانونــی بــوده و بــه صــورت کامــل عملــی نشــده 
ــوان از دو  اســت. نواقــص موجــود در جهــت تســهیل و تســریع ثبــت ســفارش را می ت
منظــر بررســی کــرد: 1( ابهامــات موجــود در فرآینــد اظهــار کاال و کوتاژهــای صادراتــی 
ــر نمونه هــای زیــر اســت: نبــود منبعــی واحــد و ثابــت جهــت تعییــن  کــه مشــتمل ب
ارزش پایــه کاالهــای صادراتــی و گاه عــدم بروزرســانی ایــن مقادیــر. همچنیــن اعمــال 
ســلیقه های متفــاوت مامــوران گمرکــی بــر کاالهایــی کــه بــرای آنهــا اســتاندارد ملــی 
ــه صادرکننــدگان  ــه تحمیــل هزینه هــای فــراوان ب تعریــف نشــده و ایــن امــر منجــر ب
ــادر  ــه ص ــی ک ــر کاالهای ــای غیرمعتب ــر برنده ــرک ب ــارت گم ــدم نظ ــود. 2( ع می ش
ــذا  ــد. ل ــه تجــاری کشــور می گردن ــه وجه ــه ب ــودن خدش ــوند و موجــب وارد نم می ش
ضــرورت دارد در قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار در امــور گمرکــی، پیونــد 
ــور  ــه منظ ــرکت ها ب ــت ش ــازمان ثب ــرک و س ــن گم ــی بی ــادل اطالعات ــه و تب دو جانب

جلوگیــری از خــروج برندهــای نامعتبــر از گمــرک تعریــف گــردد.
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بیمه آتش سوزیبیمه آتش سوزی
)مسکونی، صنعتی، انبارها()مسکونی، صنعتی، انبارها(

بیمه اسانسوربیمه اسانسور
بیمه های شخص ثالث و بدنهبیمه های شخص ثالث و بدنه
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معرفی اعضا جدید انجمن

www.miliogroup.com

www.persiatazmin.com

www.manasanatco.com

مانــا صنعــت در شــهریور مانــا صنعــت در شــهریور 1۳8۰1۳8۰ تأســیس و بــا توســل بــه کادر مهندســی جــوان و مجــرب در  تأســیس و بــا توســل بــه کادر مهندســی جــوان و مجــرب در 
ــا ســاخت بیــش از ۵۰۵۰ دســتگاه و  دســتگاه و  ــه کار نمــود و ب ــر طراحــی و ســاخت صنعتــی شــروع ب ــا ســاخت بیــش از ام ــه کار نمــود و ب ــر طراحــی و ســاخت صنعتــی شــروع ب ام
خــط تولیــد، خــط تولیــد، ۴۰۴۰ نمونــه قالــب، ده هــا مکانیــزم،  نمونــه قالــب، ده هــا مکانیــزم، 1۷۰۰۰1۷۰۰۰ تــن تجهیــز فلــزی و جیــگ و فیکســچر،  تــن تجهیــز فلــزی و جیــگ و فیکســچر، 
ــه همــراه انیمیشــن های حرکتــی در بیــن شــرکت های طراحــی ، ســاخت و نصــب صنعتــی  ــه همــراه انیمیشــن های حرکتــی در بیــن شــرکت های طراحــی ، ســاخت و نصــب صنعتــی ب ب

پیشــتاز باشــد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر در امــور ذیــل فعالیــت دارد؛پیشــتاز باشــد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر در امــور ذیــل فعالیــت دارد؛
اتوماســین ســاخت و تولیــد خطــوط صنعتــی، طراحــی و ســاخت انــواع ماشــین آالت صنعتــی اتوماســین ســاخت و تولیــد خطــوط صنعتــی، طراحــی و ســاخت انــواع ماشــین آالت صنعتــی 
بــه همــراه خدمــات پــس از فــروش، گارانتــی وخدمــات پــس از فــروش حرفــه ای بــرای کلیــه بــه همــراه خدمــات پــس از فــروش، گارانتــی وخدمــات پــس از فــروش حرفــه ای بــرای کلیــه 
ماشــین آالت، دارای کارشناســان مجــرب جهــت نصــب و راه انــدازی و تعمیر و نگهــداری، نصب ماشــین آالت، دارای کارشناســان مجــرب جهــت نصــب و راه انــدازی و تعمیر و نگهــداری، نصب 
و راه انــدازی و تعمیــرو نگهــداری در شــهر و کشــورهای مختلــف، طــراح و تولیدکننــده صفــر و راه انــدازی و تعمیــرو نگهــداری در شــهر و کشــورهای مختلــف، طــراح و تولیدکننــده صفــر 
تــا صــد انــواع ماشــین آالت صنعتــی، دارای کارشناســان مجــرب جهــت نصــب و راه انــدازی و تــا صــد انــواع ماشــین آالت صنعتــی، دارای کارشناســان مجــرب جهــت نصــب و راه انــدازی و 
تعمیــر و نگهــداری، نصــب و راه انــدازی و تعمیــر و نگهــداری در شــهر و کشــورهای مختلــف و تعمیــر و نگهــداری، نصــب و راه انــدازی و تعمیــر و نگهــداری در شــهر و کشــورهای مختلــف و 

امــکان بازدیــد و تســت رایــگانامــکان بازدیــد و تســت رایــگان

گــروه میلیوگــروپ بــه عنــوان یــک شــرکت بازرگانــی بیــن المللــی بــه همــراه چندیــن زیــر گــروه میلیوگــروپ بــه عنــوان یــک شــرکت بازرگانــی بیــن المللــی بــه همــراه چندیــن زیــر 
مجموعــه خــود، در زمینــه تجــارت بیــن الملــل و تجــارت داخلــی و همچنیــن ارائــه خدمــات مجموعــه خــود، در زمینــه تجــارت بیــن الملــل و تجــارت داخلــی و همچنیــن ارائــه خدمــات 
مشــاوره ای در زمینــه تجــارت داخلــی، خارجــی و ســرمایه گــذاری خصوصــی در ســطح بــازار مشــاوره ای در زمینــه تجــارت داخلــی، خارجــی و ســرمایه گــذاری خصوصــی در ســطح بــازار 
ایــران و منطقــه فعالیــت می کنــد. شــرکت نســل برتــر خاورمیانــه بــا بیــش از ایــران و منطقــه فعالیــت می کنــد. شــرکت نســل برتــر خاورمیانــه بــا بیــش از ۳۳ ســال ســابقه  ســال ســابقه 
در عرضــه مــواد معدنــی و صنایــع دســتی، ســعی دارد تــا بهتریــن محصــوالت صنایــع دســتی در عرضــه مــواد معدنــی و صنایــع دســتی، ســعی دارد تــا بهتریــن محصــوالت صنایــع دســتی 
را اعــم از فــرش و قالیچــه، ظــروف و وســایل مســی، مینــاکاری، خاتــم و نیــز برخــی محصــوالت را اعــم از فــرش و قالیچــه، ظــروف و وســایل مســی، مینــاکاری، خاتــم و نیــز برخــی محصــوالت 
ــرف  ــار مص ــت در اختی ــن کیفی ــا بهتری ــار را ب ــران و خاوی ــد زعف ــران مانن ــاص ای ــی خ ــرف خوراک ــار مص ــت در اختی ــن کیفی ــا بهتری ــار را ب ــران و خاوی ــد زعف ــران مانن ــاص ای ــی خ خوراک

کننــدگان عزیــز قــرار دهــد.کننــدگان عزیــز قــرار دهــد.

شرکت نسل برتر 
خاورمیانه

اندیشه سازان 
فن آورگستر  مانا  

صنعت

شــرکت خدمــات بیمــه ای پرشــیا تضمیــن )ســهامی خــاص( عملیــات خــود را از ســال شــرکت خدمــات بیمــه ای پرشــیا تضمیــن )ســهامی خــاص( عملیــات خــود را از ســال 1۳8۶1۳8۶ با  با 
اخــذ مجــوز از بیمــه البــرز و بیمــه مرکــزی آغــاز نمود. اخــذ مجــوز از بیمــه البــرز و بیمــه مرکــزی آغــاز نمود. 

فعالیــت ایــن نمایندگــی بــا ارائــه خدمــات بیمــه ای هلدینــگ عظیــم شــرکت هــای تولیدی-فعالیــت ایــن نمایندگــی بــا ارائــه خدمــات بیمــه ای هلدینــگ عظیــم شــرکت هــای تولیدی-
صادراتــی از جملــه فروســیلیس ایــران، فروآلیــاژ ایــران، رزیتــان، شــوفاژکار، پارس شــیر، ایران صادراتــی از جملــه فروســیلیس ایــران، فروآلیــاژ ایــران، رزیتــان، شــوفاژکار، پارس شــیر، ایران 

فســفات آغــاز و بــه ســرعت گســترش یافت.فســفات آغــاز و بــه ســرعت گســترش یافت.
ایــن شــرکت در حــال حاضــر جــزو ایــن شــرکت در حــال حاضــر جــزو 1۰1۰ نماینــده برتــر بیمــه البــرز مــی باشــد کــه خدمــات  نماینــده برتــر بیمــه البــرز مــی باشــد کــه خدمــات 
مشــاوره، صــدور بیمــه نامــه ، بازدیــد خــودرو ، پیگیــری و پرداخــت خســارت را بــا حضــور مشــاوره، صــدور بیمــه نامــه ، بازدیــد خــودرو ، پیگیــری و پرداخــت خســارت را بــا حضــور 
کارشناســان مجــرب انجــام مــی دهــد. پرداخــت خســارت هــای پاراکلینیکــی درمــان نیــز کارشناســان مجــرب انجــام مــی دهــد. پرداخــت خســارت هــای پاراکلینیکــی درمــان نیــز 

توســط ایــن نمایندگــی انجــام مــی پذیــرد.توســط ایــن نمایندگــی انجــام مــی پذیــرد.

خدمات بیمه ای پرشیا 
تضمین
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صادرات غیرقابل رویت و ارزآوری میلیاردی!  
»خدمات فنی و مهندسی ایران پتانسیل باالیی 

برای صادرات دارد«
میثــم طوســی دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ســنجش از دور ماهــواره ای بــوده و عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی و 
مهندســی ایــران اســت کــه ســال های متمــادی در حوزه هــای مختلــف مدیریــت و مشــاور مهندســی فعالیــت داشــته و هــم اکنــون مدیــر عامــل 

ــا نشــریه دنیــای صــادرات می خوانیــد؛ ــام زیرســاخت می باشــد. در ذیــل گفتگــوی وی را ب شــرکت مهندســین مشــاور ف

معرفی شرکت مهندسین مشاور فام زیرساختمعرفی شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت
مجموعــه فــام زیرســاخت بــه عنــوان یــک مجموعــه مهندســی مشــاور در ســال 1385 
تاســیس گردیــد و در ســنوات گذشــته در حوزه هــای مختلــف خدماتــی از جملــه دارو، 
ــژه صــادرات و بســیاری  ــه وی ــی و ب ــاس، بازرگان ــد و لب ــوازم آرایشــی و بهداشــتی، م ل
ــه  ــه اینکــه کشــورهای منطق ــا توجــه ب ــدا کــرده اســت. ب از حوزه هــای دیگــر ورود پی
بازارهــای صادراتــی مناســبی بــرای محصــوالت ایرانــی هســتند، بــه همیــن منظــور بــا 
انجــام مطالعــات بــازار و توســعه شــرکت بــه زیرمجموعه هــای متنــوع، ســعی کرده ایــم از 

پتانســیل صادراتــی کشــور اســتفاده نماییــم.
مجموعــه مــا در طــول 16 ســال گذشــته حــدود یــک هــزار پــروژه در ســطح کشــور اجرا 
نمــوده و بیــش از یکصــد قــرارداد خارجــی بــه عقــد و اجــرا درآورده اســت. در واقــع در 
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس، کشــورهای حــوزه CIS  توانســته ایم اقدامــات 

قابــل توجهــی در حــوزه صــادرات انجــام دهیــم.
ــاور در ســطح کشــور  ــزرگ مش ــرکت های ب ــزء ش ــاخت ج ــام زیرس ــه ف مجموع
اســت کــه در سراســر کشــور شــعبه دارد و قریــب بــه 800 نفــر نیــروی کار جــوان 
ــه دریافــت 23  ــا میانگیــن ســنی 30 ســال در اســتخدام خــود دارد و موفــق ب ب
مجــوز و رتبــه در حوزه هــای گوناگــون از ســازمان برنامــه و بودجــه شــده ایم کــه 
ــه ســایر شــرکت های خصوصــی و دولتــی منحصربفــرد  ــوع خــود نســبت ب در ن

اســت.
مــا در شــرکت دو هــدف اساســی و مهــم را دنبــال می کنیــم؛ هــدف اول توســعه 
ــم.  ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــران و هــدف دوم صــادرات خدمات ــن در ای ــات نوی خدم
هــدف بزرگتــری کــه دربرگیرنــده ی ایــن دو بــوده و همزمــان بــا امــوری کــه در 
راســتای رســیدن بــه ایــن دو هــدف دنبــال می کنیــم، ایجــاد بســتری مناســب و 
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همــوار بــرای صــادرات محصــوالت شــرکت های دیگــر اســت. بــه همیــن خاطــر 
هــم در حوزه هــای مختلفــی همچــون لــوازم آرایشــی و بهداشــتی وارد شــده ایم 
کــه در واقــع مــا تولیــدی نداریــم بلکــه بــا مطالعــه و بازاریابــی روی محصــوالت 
ــون  ــورهایی همچ ــه کش ــا را ب ــادرات آنه ــی راه ص ــرکت های داخل ــت ش باکیفی

افغانســتان، عــراق و حــوزه CIS فراهــم می کنیــم. 
همچنیــن در حــال انجــام فعالیت هــای گســترده ای در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
و مخابــرات هســتیم و در ایــن خصــوص بــا بانــک مرکــزی اروپــا، تلــکام آلمــان، 
ایتالیــا، ســوئد و چندیــن شــرکت خصوصــی در ســطح اروپــا در حــال همــکاری 
ــی همچــون  GIS و MIS پروژه هــای  هســتیم. در حــوزه سیســتم های اطالعات
مشــترکی در کشــورهای آســیایی، اروپــا، امریــکا و اســترالیا داشــته ایم. در 
کشــورهای عربــی فعالیــت بیشــتری داریــم و در حــال حاضــر در قطــر بــر روی 

ــم. ــترک کرده ای ــرمایه گذاری مش ــی دام س ــک تخصص ــک کلینی ی
ــا را در  ــاری دنی ــن ســایت ماهیــان خاوی در حــوزه شــیالت توانســته ایم بزرگتری
گمیشــان طراحــی نماییــم کــه هــم اکنــون توســط قــرارگاه ســازندگی در حــال 
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــم ب ــن را ه ــه ای ــبیه ب ــی ش ــروژه های ــت. پ ــاخت اس س
قزاقســتان و در ابعــاد کوچکتــر در افغانســتان در حــال طراحی و مطالعــات مربوط 

بــه آن هســتیم. 
 CIS در خصــوص کشــت فراســرزمینی مذاکــرات بســیاری بــا کشــورهای حــوزه
ــی و  ــواد غذای ــن م ــا، تامی ــوزه گلخانه ه ــن در  ح ــته ایم.  همچنی ــیه داش و روس
ــه  ــی ب ــوزه درمان ــده ایم. در ح ــده دار ش ــادی را عه ــای زی ــل پروژه ه ــن قبی از ای
ــده ای را جهــت اســتفاده از  ــا ای ــم؛ م ــال بوده ای ــا بســیار فع ــژه در دوران کرون وی
سیســتم های تهویــه مطبــوع کــه چرخــش هــوای کمتــری داشــته و بیشــتر از 
ــش از 50  ــه در بی ــم ک ــی نمودی ــه و طراح ــد ارائ ــتفاده می کنن ــازه اس ــوای ت ه
بیمارســتان و ارگان دولتــی مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. همچنیــن بــه عنــوان 
یکــی از بزرگتریــن پیمانــکاران ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور در پــروژه 
ســنددار کــردن اراضــی مختلــف منابــع طبیعــی، کشــاورزی، اراضــی شــهری و 
روســتایی ورود پیــدا کرده ایــم. بخش هــای دیگــری هــم در حــوزه زمیــن 

شناســی، محیــط زیســت و شهرســازی داریــم. 
همچنیــن در حــال حاضــر مشــاور طــرح آمایــش صنعتــی وزارت صمــت هســتیم 
و روی طــرح بــزرگ مــدل برخــورداری کــه خــود پیشــنهاد دهنــده ی آن 
بودیــم در حــال فعالیــت هســتیم؛ بدیــن صــورت کــه میــزان برخــورداری مــردم 
از شــاخص های مختلــف دسترســی بــه آب، دسترســی بــه غــذا، دسترســی بــه 
پزشــک و از ایــن قبیــل را در نقــاط مختلــف کشــور بررســی می کنیــم. در کل 
ــک  ــش ی ــه در نق ــوده ک ــن ب ــف ای ــای مختل ــه حوزه ه ــرای ورود ب ــا ب ــدف م ه

شــتاب دهنــده عمــل نمائیــم.

در اجرادر اجرای برنامه ها و پروژه ها باید با نگاه بلندمدت عمل نمود نه به روش ی برنامه ها و پروژه ها باید با نگاه بلندمدت عمل نمود نه به روش 
چانه زنی!چانه زنی!

ــا  ــزی ب ــات و برنامه ری ــا مطالع ــا و طرح ه ــروژه ه ــا در اجــرای پ ــی م هــدف اصل
نــگاه بلندمــدت اســت و هیــچ گاه بــه روش چانه زنــی عمــل نمی کنیــم. ایــن در 
حالــی اســت کــه نــگاه کالن دولــت در اکثــر بخش هــا از جملــه سیســتم تامیــن 
و تخصیــص بودجــه و ســایر برنامه هــای ارائــه شــده بــر پایــه دانــش و مطالعــات 
نبــوده و صرفــا بــر اســاس چانه زنــی صــورت می گیــرد. ایــن شــیوه باعــث شــده 
کــه توســعه متــوزان در کشــور رخ ندهــد؛ بــه عنــوان نمونــه در جاهایــی همچــون 
اصفهــان توســعه صنعتــی بــر توســعه گردشــگری کــه مزیتــی بزرگــی بــرای آن 
اســت پیشــی بگیــرد و یــا در جاهــای دیگــر مســائل زیســت محیطــی قربانــی 
رشــد صنعتــی بشــود. احــداث کارخانه هــای فــوالد و صنایــع آب بــر در مناطــق 
خشــک و کــم آب هــر چنــد ســبب ایجــاد اشــتغال بــرای صدهــا نفــر شــود امــا 

ــع  ــایر مناب ــا و س ــن رودخانه ه ــن رفت ــر موجــب از بی از ســوی دیگ
آبــی می شــوند. در نهایــت ایــن عــدم مطالعــات و امکان ســنجی در 
ــی  ــی فراوان ــالت اجتماع ــا و معض ــه ناهنجاری ه ــر ب ــا منج برنامه ه
ــه  ــود زمین ــه خ ــه نوب ــه ب ــود ک ــینی می ش ــون حاشینه نش همچ
افزایــش بزهــکاری و جــرم  را در جامعــه فراهــم می کنــد. همــه ایــن 

مســائل پیامــد یــک توســعه نامتــوازن و بــدون برنامه ریــزی اســت. بــه همیــن دلیــل 
نیــاز بــه وجــود شــرکت هایی همچــون شــرکت فــام زیرســاخت بــرای بررســی همــه 

ــد.  ــرورت می یاب ــا ض ــا و پروژه ه ــائل در طرح ه ــه مس جانب

ایجاد صنایعایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در صنایع مختلف، اثر تحریم ها را بر اقتصاد  تبدیلی و تکمیلی در صنایع مختلف، اثر تحریم ها را بر اقتصاد 
خنثی می کندخنثی می کند

ــا  ــم و ب ــاد نمایی ــره ارزش ایج ــت، زنجی ــوزه نف ــتیم در ح ــی توانس ــور م ــر در کش اگ
اســتفاده از صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی از خــام فروشــی جلوگیــری کنیــم عــالوه بــر 
تولیــد ارزش افــزوده بیشــتر، تحریم هــا نیــز چنــدان تاثیــر مخــرب بــر صنعــت نفــت 
ــه در  ــود آنک ــا وج ــاورزی ب ــش کش ــور در بخ ــت. همین ط ــروش آن نمی گذاش و ف
بســیاری از محصــوالت مــازاد تولیــد داشــته و انبارها انباشــته می شــود بطوریکه مجبور 
می شــویم زیــر قیمــت واقعــی آن را بفروشــیم امــا بــاز در صــادرات آن دچــار مشــکل 
هســتیم چــون تاکنــون برنامــه مدونــی بــرای توســعه تولیــد و صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی تدویــن نشــده اســت و از ســوی دیگــر روی صنایــع تبدیلــی کشــاورزی کــه 
می توانــد ســودآوری فــوق العــاده ای داشــته باشــد اقدامــات موثــری صــورت نگرفتــه 

اســت.
در حــوزه شــیالت هــم چنین مشــکالتی وجــود دارد؛ ایران جــزو تولیدکننــدگان بزرگ 
ماهــی قــزل آالی پرورشــی در دنیاســت کــه فــروش داخلــی آن هــم بــه حد کافــی زیاد 
اســت. در حالــی کــه بــا جهشــی بــزرگ در حجــم تولیــد ایــن محصــول می تــوان بــه 
کشــورهای خارجــی از جمله عراق صادرات داشــت که نیازمند برنامه ریــزی و برخورداری 
 از لجســتیک صادراتــی اســت تــا بتــوان در بازارهــای بین المللــی حضــور پیــدا کــرد.

عدم لجستعدم لجستیک صادراتی مهم ترین مشکل در حوزه صادرات کشور استیک صادراتی مهم ترین مشکل در حوزه صادرات کشور است

ــن مشــکالت و چالش هــای پیــش روی  ــی یکــی از اصلی تری عــدم لجســتیک صادرات
صــادرات کشــور اســت کــه نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت های صادراتــی اســت. از ســوی 
دیگــر بــرای صــادرات محصــوالت مختلــف بــه صــورت جداگانــه برنامــه مدونــی نداریم. 
ــزان  ــورد شــانس و می ــد در م ــد می شــود بای ــی تولی ــر محصول ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ب
رقابتــی بــودن آن جهــت فــروش در بازارهــای بین المللــی بررســی و مطالعــات صــورت 
گیــرد کــه ایــن نیازمنــد وجــود یــک نهــاد صادراتــی در بدنــه دولــت اســت که بــه طور 

اخــص و ویــژه متولــی ایــن امــر باشــد. 
ــه از زیرســاخت های مناســبی در حــوزه تولیــدات دارویــی در کشــور  بــه عنــوان نمون
برخــوردار هســتیم کــه جــز دو کشــور چیــن و هنــد رقیــب دیگــری در منطقــه نداریم 
 CIS و بســیاری از کشــورهای بــالروس، بنــگالدش، عــراق، افغانســتان، ســوریه و حــوزه
خواهــان محصــوالت دارویــی مــا هســتند امــا بــه دلیــل نداشــتن لجســتیک صادراتــی 

نتوانســته ایم ایــن تقاضاهــا را در زمــان و مــکان مناســب تامیــن نماییــم.

بخش اقتصادی وزارت خارجه باید حضور فعال تری در خارج از کشور داشته بخش اقتصادی وزارت خارجه باید حضور فعال تری در خارج از کشور داشته 
باشدباشد

نبــود و کمبــود رایزنــان اقتصــادی و بازرگانــی در ســفارتخانه های خــارج از کشــور یکــی 
دیگــر از مشــکالت اساســی حــوزه صــادرات اســت. وزارت خارجــه کشــور می بایســت 
مجهــز بــه معاونــت اقتصــادی و تعــداد بســیار زیــادی کارشــناس و رایــزن بازرگانــی 
باشــد. کشــور مــا در ایــن زمینــه در مقایســه بــا کشــورهای پیشــرو ضعــف دارد. بــه 
عنــوان مثــال تعــداد رایزنــان بازرگانــی ترکیــه در کشــور قطــر از مجمــوع رایزنــان ایران 
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ــادرات  ــه ص ــود ک ــث می ش ــن باع ــت و همی ــتر اس ــا بیش در کل دنی
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور ترکیــه بــه 25 میلیــارد دالر برســد 

در حالــی کــه ایــن آمــار بــرای ایــران کمتــر از 1 میلیــارد دالر اســت.
ــکاری در  ــل ان ــر و غیرقاب ــش موث ــی نق ــای دولت ــی حمایت ه از طرف
ــت  ــای دول ــر از حمایت ه ــال دیگ ــادرات دارد. مث ــش ص ــبرد بخ پیش
ترکیــه بــه صادرکنندگانــش، ارائــه گذرنامــه سیاســی بــه منظــور ســهولت رفــت و آمــد 
بــه کشــورهای مختلــف بــه صادرکنندگانــی اســت کــه بــاالی 500 هــزار دالر صــادرات 
انجــام می دهنــد. ایــن در حالــی اســت بخــش اقتصــادی وزارت خارجــه مــا تنهــا 10 
ــا نهادهــای  ســال اســت کــه ایجــاد شــده و در طــول ایــن ســال ها حتــی جلســاتی ب
صادراتــی هــم نداشــته اســت. نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه بودجــه وزارت خارجــه 
در الیحــه بودجــه هــر ســال کاهــش می یابــد در صورتیکــه بایــد بــرای فعــال کــردن 
بخــش بازرگانــی آن بودجــه بیشــتری اختصــاص داد. ایــن مســائل نشــان دهنده عــدم 

برنامــه و نــگاه اســتراتژیک دولــت در بخــش صــادرات اســت.  
دولــت بایــد امــور صادرکننــده را در خــارج از کشــور تســهیل نمایــد. درصــد بزرگــی از 
صــادرات و بــه ویــژه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در دنیــا بــه واســطه ارتباطــات 
ــب  ــد موج ــل می توان ــی بین المل ــط سیاس ــد و رواب ــاق می افت ــا اتف ــی دولت ه سیاس
رونــق یــا عــدم رونــق صــادرات کشــورها شــود. بــه عنــوان مثــال در دوره ای کــه روابــط 
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــاهد اوج ص ــتیم ش ــا داش ــور ونزوئ ــا کش ــی ب ــی خوب سیاس

مهندســی در حــدود 3 و نیــم میلیــارد دالر بــه ایــن کشــور بودیــم.

دولتباوضدولتباوضعقوانیندستوپاگیرسدراهبخشخصوصیمیشودعقوانیندستوپاگیرسدراهبخشخصوصیمیشود

بــا وجــود تحریم هایــی کــه در ســال های اخیــر بــر کشــور تحمیــل گردیــده، اگــر دولــت 
بــا وضــع قوانیــن و مقــررات دســت و پاگیــر ســد راه بخــش خصوصــی نشــود این بخش 
ــا  ــی خــود را در ســایه تحریم ه ــادالت مال ــد و مب ــدا کن ــادر اســت راه خــودش را پی ق
نیــز انجــام دهــد. بــه عنــوان نمونــه مــا در صــادرات خدمــات بــه ســهولت می توانیــم 
ارزهــا را بــه روش تهاتــر جابــه جــا نماییــم. بدیــن صــورت کــه بــا خریــد مــواد اولیــه 
موردنیــاز یــک کارخانــه در ایــران ســرمایه گــذاری کــرده و ارز را بــه ایــن طریــق وارد 

ــم.  کشــور می نمایی

صادصادرکنندگانخدماتبرایشرکتدرمناقصاتخارجیمشکلضمانتنامهرکنندگانخدماتبرایشرکتدرمناقصاتخارجیمشکلضمانتنامه
بانکیدارندبانکیدارند

بــه منظــور حــل مشــکل ضمانت نامــه بــرای شــرکت در مناقصــات خارجــی بارهــا بــه 
دولــت پیشــنهاد داده ایــم وجــه قابــل توجهــی در یــک بانــک خارجــی قــرار دهــد تــا 
شــرکت های خدمــات مهندســی بتواننــد بــه پشــتوانه آن ضمانت نامــه از بانــک دریافــت 
کــرده و مشــکلی بــرای شــرکت در مناقصــات نداشــته باشــند. امــا متاســفانه تاکنــون 
دولــت از چنیــن اقدامــی امتنــاع ورزیــده اســت. بنابرایــن مــا بــه ناچــار بــرای رفــع ایــن 
ــه ســرمایه گذاری و ثبــت شــرکت نمــوده و پروژه هــا  مســئله در کشــور ثالــث اقــدام ب
را بــه نــام آن شــرکت عهــده دار می شــویم کــه ایــن ســرمایه گذاری مضاعــف، موجــب 

ــود.  ــا می ش ــای م ــش هزینه ه افزای
بخــش خصوصــی ایــران در خــارج از کشــور نمی توانــد روی حمایــت و مســاعدت دولــت 
حســاب بــاز کنــد و همیــن موجــب شــده آنهــا بیــش از پیــش از دولــت فاصلــه بگیرنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی بــا هــر آنچــه کــه در تــوان داشــته در مقابل 
تحریم هــا مقاومــت کــرده و بــا ایجــاد راه هایــی توانســته تحریم هــا را بی اثــر نمایــد تــا 

چرخــه اقتصــاد از حرکــت باز نایســتد.

کانالمشخصوتعریفشدهایبرایبازگشتارزوجودنداردکانالمشخصوتعریفشدهایبرایبازگشتارزوجودندارد

ــات  ــرکت های خدم ــزی، ش ــک مرک ــوی بان ــده از س ــن ش ــررات تعیی ــاس مق ــر اس ب
ــع  ــان را رف ــغ قراردادهایش ــد از مبل ــزان 10 درص ــه می ــتند ب ــف هس ــی موظ مهندس

ــرکت های  ــه اوال ش ــت ک ــی اس ــت در حال ــع دول ــن توق ــد. ای ــد ارزی نماین تعه
خدمــات مهندســی هیــچ گونــه حمایتــی از دولــت در خــارج از کشــور دریافــت 
نکرده انــد. دوم اینکــه کانــال مشــخص و تعریــف شــده ای بــرای بازگشــت 
ــود  ــروژه س ــک پ ــرکتی در ی ــت ش ــن اس ــه ممک ــوم اینک ــدارد. س ــود ن ارز وج
چندانــی نداشــته باشــد تــا بتوانــد 10 درصــد آن را برگردانــد و یــا اینکــه ممکــن 
ــد. ــری باش ــور دیگ ــور در کش ــد مذک ــرمایه گذاری 10 درص ــه س ــل ب ــت مای  اس

دولتهیچبرنامهایبرایتولیدوصادراتندولتهیچبرنامهایبرایتولیدوصادراتندارددارد

در کشــور ترکیــه اگــر یــک کارآفریــن بــرای بیــش از 30 نفــر اشــتغالزایی نمایــد 
ــا وی ماقــات حضــوری  رئیــس جمهــور آن کشــور ظــرف کمتــر از یــک مــاه ب
ــا مســائل و مشــکاتش را بــدون واســطه و مســتقیم مطــرح  ترتیــب می دهــد ت
نمایــد. در حالیکــه در ایــران حتــی مســئوالن در ســطوح پایین تــر مدیریتــی نیــز 

چنیــن فرصتــی را در اختیــار فعــال اقتصــادی قــرار نمی دهنــد. 
از طرفــی یکــی از اقدامــات اشــتباهی کــه دولــت انجام داده اســت ترکیــب چندین 
ــون باعــث شــده بخــش اعظمــی از  ــه اکن ــود ک ــم در وزارت کار ب ــه مه وزارتخان
ــه  ــی ب ــه مدون ــچ برنام ــه را تامیــن اجتماعــی تشــکیل دهــد و هی ــن وزارتخان ای
منظــور اشــتغالزایی نداشــته باشــد. تنهــا برنامــه ای کــه بخــش دولتــی در چندیــن 
ســال گذشــته بــرای اشــتغال داشــته اســت ممنوعیــت واردات بــوده تــا مــردم بــه 
محصــوالت داخلــی روی آورده و تولیــد داخلــی رونــق بگیــرد. نتیجــه ی حاصــل از 
ایــن سیاســت هــر چنــد در بخش هایــی همچــون پوشــاک و ُمــد کــه ریشــه در 
فرهنــگ و ســنت مــا دارد موثــر بــود امــا در صنعــت خودروســازی بــا شکســت 

مواجــه شــد.
تولیــد کاال یــا خدمــات اگــر بــا صــادرات همــراه نباشــد هیــچ ارزشــی نــدارد. بدین 
معنــی اگــر کشــوری بتوانــد کاال یــا خدماتــی را بــا قابلیــت صــادرات و ارائــه بــه 
بازارهــای جهانــی تولیــد نمایــد جــای تقدیــر اســت در غیــر ایــن صــورت تولیــد و 
فــروش در بــازار داخلــی کــه درهــای آن بــه روی همــه دنیــا بســته شــده چنــدان 
دشــوار نیســت و مــردم مجبــور بــه اســتفاده از محصوالت بــا هر قیمــت و کیفیتی 
هســتند. بــه منظــور توســعه بخــش صــادرات نیــاز اســت کــه مطالعــات بــازار در 
ــا پتانســیل های صادراتــی کشــور شناســایی  کشــورهای هــدف صــورت گیــرد ت
شــوند در غیــر ایــن صــورت صــادرات مــا هیــچ گاه بــه صورت سیســتماتیک رشــد 

نخواهــد کــرد. 
نرخبهرهبانکی،قیمتنرخبهرهبانکی،قیمتحاملهایانرژیونرخارزعواملموثربررونقحاملهایانرژیونرخارزعواملموثربررونق

تولیدوصادراتتولیدوصادرات

در واقــع تعــدادی از عوامــل کــه بــر رونــق و رشــد تولیــد و صــادرات محصــوالت 
هــم کاال و هــم خدمــات تاثیرگــذار هســتند عبارتنــد از  این مــوارد؛ عامــل اول نرخ 
بهــره بانکــی اســت؛ در کشــور مــا نــرخ بهــره بانکــی باالســت و ایــن باعث می شــود 
تولیدکننــده ایــن نــرخ بهــره اضافــی را روی قیمــت تمــام شــده ی محصــول اعمال 
ــل  ــردد. عام ــده می گ ــت موجــب متضــرر شــدن مصرف کنن ــه در نهای ــد ک نمای
دیگــر مربــوط بــه تــک نرخــی بــودن ارز اســت. تــا زمانیکــه چندیــن نــرخ ارز از 
جملــه ترجیحــی، نیمایــی و غیــره در اقتصــاد داشــته باشــیم مشــکات تولیــد و 
صــادرات بــر جــای خــود باقیســت. متاســفانه دولــت هیــچ اقدامــی بــرای ثابــت 
نگــه داشــتن نــرخ ارز و یــا دســت کــم افزایــش متــوازن آن نکــرده اســت. عامــل 
دیگــر مربــوط بــه قیمــت حامل هــای انــرژی اســت. نــرخ حامل هــا بایــد واقعــی 
باشــد. بــرق و گاز و بنزیــن ارزان راه بــه جایــی نمی بــرد. ایــران در مقاطعــی از زمان 
صادرکننــده بنزیــن بــود و حــال چنــان مصــرف داخلــی بنزیــن افزایــش یافتــه که 
پیــش بینــی می شــود در آینــده ی نزدیــک تبدیــل بــه واردکننــده بنزیــن شــود. 
ــه  ــا ب ــش قیمت ه ــی از افزای ــوک ناش ــدن ش ــری از وارد ش ــور جلوگی ــه منظ ب
جامعــه، دولــت بایــد بــر اســاس برنامــه و طبــق افزایــش تــورم ســاالنه، حقوق هــا 
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ــش  ــد. افزای ــش ده ــالیانه افزای ــرژی را س ــای ان ــرخ حامل ه ــا ن ــایر پارامتره و س
ناگهانــی قیمت هــا ناشــی از جــای خالــی مطالعــه و برنامــه در تصمیم ســازی های 

دولــت اســت.
خدمات فنی و مهندسی ایران پتانسیل باالیی برای صادرات دارد خدمات فنی و مهندسی ایران پتانسیل باالیی برای صادرات دارد 

ــع  ــد و در مقاط ــغول بوده ان ــی مش ــغل بازرگان ــه ش ــام ب ــا از قدیم االی ایرانی ه
ــته اند  ــروش داش ــرای ف ــردی ب ــات منحصربف ــز محصــوالت و خدم ــی نی مختلف
 ،IT همچــون پســته، زعفــران، فــرش و ... . در حــوزه تولیــدات دیگــر نیز همچــون
صنعــت لبــاس و غیــره نیــز ورود پیــدا کرده انــد. مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه 
ورود بــه هــر زمینــه ای می توانــد جنبــه رقابتــی داشــته باشــد. بــه ویــژه در حــوزه 
خدمــات IT و پیمانــکاری در کشــورهای منطقــه رقیــب بســیاری از شــرکت های 
خارجــی هســتیم. در واقــع مــا دارای پتانســیل و آرشــیو غنــی در حــوزه خدمــات 

هســتیم چنــان کــه بتــوان از طریــق آن بــه توســعه اقتصــادی دســت یافــت.
ــراق، ســوریه، روســیه،  ــی در حــال حاضــر در کشــورهای ع ــا شــرکت ایران ده ه
ــر  ــگالدش و بســیاری از کشــورهای دیگ ــا، بن ــی، آفریق حــوزه CIS، حــوزه عرب
ــل و ســد و  ــواع پروژه هــا و خدمــات راهســازی، مطالعــات آب، ســاخت تون در ان
غیــره در حــال انجــام فعالیــت هســتند. بنابرایــن در حــوزه بین الملــل هــم توانایی 
رقابــت بــا کشــورهای جهــان اول را داریــم. بــه منظــور تعمیــم و تــدوام ایــن امــر 
بــه اکثریــت شــرکت های ایرانــی، ضــرورت دارد یــک شــرکت در ابتــدا در داخــل 
کشــور قــوی باشــد و رشــد کنــد امــا بزرگتریــن مانــع و رقیبــی کــه بــر ســر راه 
وجــود دارد خــود دولــت اســت. دولــت در همــه حوزه هــای مشــاور، پیمانــکاری 
و تولیــد ورود پیــدا کــرده و تبدیــل بــه بزرگتریــن رقیــب بخــش خصوصــی شــده 

اســت.
ــازی  ــی توانمندس ــای بین الملل ــرکت ها در بازاره ــور ش ــاز حض ــع پیش نی در واق
آنهــا توســط دولت هاســت. مســئله ای کــه از ســوی دولــت مغفــول مانــده و حتــی 
برعکــس آن عمــل می کنــد. یــک نمونــه از ایــن توانمندســازی ها کــه می توانــد 
ــی  ــای صادرات ــد جایزه ه ــت نمای ــا شــرکت های خارجــی را تقوی ــت ب ــوان رقاب ت
اســت کــه دولــت بــه شــرکت ها ارائــه می دهــد کــه متاســفانه ایــن امــر فقــط در 
ســال های گذشــته صــورت می گرفــت و در حــال حاضــر چنیــن جایــزه ای وجــود 
نــدارد. بدیــن صــورت کــه هــر شــرکت صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی 
بــه ازای هــر قــراردادی کــه منعقــد می کــرد دولــت 5 درصــد یــا 8 درصــد مبلــغ 

قــرارداد را بــه عنــوان جایــزه صادراتــی بــه شــرکت پرداخــت می نمــود.

تشکل ها و انجمن ها باید نقش موثری بین دولت و بخش خصوصی ایفا تشکل ها و انجمن ها باید نقش موثری بین دولت و بخش خصوصی ایفا 
نمایندنمایند

ــت و  ــن دول ــن بی ــری بی ــی موث ــل ارتباط ــد پ ــا می توانن ــکل ها و NGO ه تش
بخــش خصوصــی باشــند. بایــد دولــت بــه بخــش خصوصی اعتمــاد کنــد و بخش 
ــی  ــش خصوص ــد. بخ ــته باش ــاور داش ــکل ها ب ــرد تش ــه کارک ــز ب ــی نی خصوص
ــد  ــرار گرفته ان ــورد اجحــاف ق ــان بســیار م ــه کارفرمای ــژه جامع ــه وی ــران ب در ای
ــا  ــه آنه ــر علی ــی ب ــن اجتماع ــن کار و تامی ــه قوانی ــن از جمل و بســیاری از قوانی
بــوده و فضــای نامطمئنــی بــرای کســب و کار آنهــا ایجــاد نمــوده اســت. در حالــی 
ــرای  ــرای کارفرآینــان مهم تریــن و حیاتی تریــن عامــل ب کــه ثبــات اقتصــادی ب
ــم برنامه هــا و تصمیمــات  ــن امیدواری ــزی اســت. بنابرای داشــتن قــدرت برنامه ری
ــت و  ــه و دول ــر اســاس دانش محــوری صــورت گرفت ــن خصــوص ب ــت در ای دول
مجلــس، بخــش خصوصــی را بیــش از پیــش در تصمیم ســازی های خــود دخیــل 

 . یند نما
شــرکت های مهندســی مشــاور پیشــانی صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در 
ایــران هســتند و در واقــع می تواننــد بــا قراردادهــای کوچــک میلیاردهــا دالر پروژه 
بــه کشــور جــذب نماینــد. لــذا اگــر در حــوزه خدمات مهندســی، توســعه متــوازن 

دانش محــور صــورت گیــرد بــه راحتــی می تــوان بــا عایــدی حاصــل 
از ایــن بخــش فشــار ناشــی از تحریم هــا را تــا حــدودی بی اثــر نمــود. 
امیدواریــم تولیــد کاال و خدمــات مناســب توســط بخــش خصوصی و 
افزایــش مــراودات مالــی ایــن بخــش بــا دنیــا، در بلنــد مــدت دولــت 

را از وابســتگی بــه نفــت رهــا نماید. 
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ــره(  ــاک( وChain  )زنجی ــه Block )ب ــه از دو کلم ــن )Blockchain( ک باکچی
ــام  ــا ن ــروه ب ــک گ ــا ی ــرد ی ــه توســط ف ــدی اســت ک ــاوری جدی ــه ، فن تشــکیل یافت
مســتعار ساتوشــی ناکاموتــو در ســال 2009 ابــداع شــده اســت. البتــه برخــی مدعــی 
ــر  ــا یکدیگ ــوروال ب ــیبا، ناکامیچــی و موت ــرکت های سامســونگ، توش ــه ش ــد ه اند ک ش
ــرکت ها  ــن ش ــام ای ــه Satoshi nakamoto از ن ــد و کلم ــراع کردن ــن را اخت بیت کوی
ــر  ــات بصــورت غی ــره اطاع ــت و ذخی ــرای ثب ــاوری  ب ــن فن ــه شــده اســت.  ای گرفت
متمرکــز در یــک دفتــر کل بــکار مــی رود بطوریکــه در آن اطاعــات میــان همــه اعضای 
ــا اســتفاده از  شــبکه شــامل صــد هــا هــزار گــره بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند و ب
رمزنــگاری امــکان حــذف و دســتکاری اطاعــات ثبــت شــده تقریبــا نــا ممکــن اســت 
و بنابرایــن دارای کاربردهــای فراوانــی در زنجیــره تامیــن و توزیــع کاالهاســت. در واقــع 
باکچیــن از شــبکه بســیار بزرگــی از گره هــا بــا تــوان محاســباتی بســیار بــاال تشــکیل 
شــده اســت و هرزمــان یکــی از اعضــای شــبکه بخواهــد تراکنشــی را انجــام دهــد چهار 

ــود. ــال می ش ــر در آن اعم ــی زی ویژگ
اول اعضــای شــبکه بایــد بــه اتفــاق آرا اعتبــار آن را تاییــد کننــد بنابرایــن از انجــام 

تراکنــش هــای نادرســت و غیــر قانونــی جلوگیــری مــی شــود. 
دوم تراکنــش هــا بصــورت دائمــی در زنجیــره ایــی از بلــوک ها بصــورت رمزنگاری شــده 

ذخیــره مــی شــوند و بنابرایــن امــکان حــذف، تغییــر و کپی کــردن آنهــا وجود نــدارد. 

رشد شفاف کسب و کار و ارزش آفرینی با فناوری بالکچین

ســوم بلــوک هــا دارای برچســب زمانــی هســتند و هــر بلــوک در زنجیــره ایــی بــه 
بلــوک قبلــی و بعــدی وصــل شــده اســت و بنابرایــن اطاعــات داخــل بلــوک بهمــراه 

ســابقه ی آن انــکار ناپذیــر و غیرقابــل تغییــر میباشــد. 
چهــارم هــر تراکنــش جدیــد بصــورت همزمــان و مســتقل در صدهــا هزار گــره بمانند 
یــک دفتــر کل و بطــور غیــر متمرکــز ذخیــره مــی شــود. بنابرایــن هریــک از اعضــای 
 شــبکه میتوانــد اعتبــار تراکنــش را بــدون مراجعــه بــه سیســتم مرکــزی بررســی کنــد.

چهــار ویژگــی ذکــر شــده در بــاال شــامل اجمــاع، رمزنــگاری، غیــر قابــل تغییــر بــودن و 
عــدم تمرکــز و شــفافیت کــه موجــب امنیــت بــاال مــی شــود فرصــت هــای فراوانــی را 
بــرای فنــاوری باکچیــن فراهــم مــی کنــد. بطوریکــه باکچین می توانــد در بســیاری از 
صنایــع و رشــته هــا از جملــه مــوارد زیــر بــا تعریف مجــدد روش هــای معامــات برخط، 

بــه اشــتراک گذاشــتن ایده هــا و مدیریــت گــردش کار تحــول ایجــاد کنــد.
زنجیــره تامیــن: باکچیــن مــی توانــد زنجیــره تامیــن را بــا امــکان تحویــل 
ســریعتر و مقــرون بــه صرفه تــر محصــوالت، افزایش قابلیــت ردیابــی محصوالت، 
بهبــود هماهنگــی بیــن شــرکاء و کمــک بــه دسترســی بــه منابــع مالــی بهبــود 
بخشــد. اســتفاده موفقیت آمیــز از باکچیــن در مدیریــت زنجیــره تامیــن نیازمند 
یــک گــروه مــورد اعتمــاد از  مشــارکت کننــدگان مجــاز، یــک پروتــکل جدیــد 
بــرای تفاهــم و اجمــاع و تدابیــر خاصــی بــرای جلوگیــری از معرفــی محصــوالت 

آلــوده یــا تقلبــی اســت.
ــی  ــوالت مصرف ــرکت های محص ــه ش ــن ب ــی: باکچی ــوالت مصرف محص
قــدرت می دهــد تــا یــک نســخه دیجیتــال و یــا دوقلــو از یــک محصــول فیزیکــی 
تولیــد کننــد و ضمــن پایــش در طــول فرآینــد تولیــد و مراحــل مختلــف تحویــل 
بــه توزیع کننــدگان و مصرف کننــدگان نهایــی بــر آن نظــارت کننــد.  باکچیــن 
امــکان احــراز هویــت منشــأ، بررســی انقضــای گارانتــی، انجــام فراخــوان کامــل و 
جلوگیــری از جعــل را فراهــم می کنــد. برندهــای غــذا و نوشــیدنی می تواننــد از 
فنــاوری باکچیــن برای تبــادل تاثیــرات اجتماعی و زیســت محیطــی محصوالت 
خــود در یــک چارچــوب معتبــر اســتفاده کــرده و خــود را بــه عنــوان یک کســب 

و کار هدفمنــد و شــفاف معرفــی کننــد.
هنــر و کاالهــای لوکــس: باکچیــن عصــر جدیــدی را بــرای هنــر و کاالهای 
لوکــس معرفــی می کنــد و می توانــد بــه برندهــای لوکــس کمــک کنــد تــا یــک 
ــک  ــی کل چرخــه عمــر ی ــرای ردیاب ــال ب ــوی دیجیت ــا نســخه دوقل توکــن و ی
محصــول تولیــد کننــد. ارزش ذاتــی توکــن بی همتــا )غیــر قابــل معاوضــه(  بــه  
ثبــت منشــأ و مالکیــت ایــن توکــن دیجیتال کمــک می کند. بــرای کلکســیونرها، 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ســرمایه گذاری آنهــا امــن اســت زیــرا فقــط یــک 
توکــن اصلــی بــه اثــر اصالــت دار متصــل اســت. بنابرایــن، باکچیــن بــه برندهــا 
ایــن امــکان را می دهــد تــا ســوابق تغییرناپذیــری از تمــام مراحــل زنجیــره تامین 
ایجــاد کننــد و در عیــن حــال اطاعــات قابل اعتمــاد و قابــل دســترس در مــورد 

منشــاء، ســفر و تأثیــر یــک محصــول ارائــه دهنــد.
آمــوزش: باکچیــن بــه مؤسســات آموزشــی کمــک می کنــد تــا بــا ذخیــره 
رونوشــت دیجیتالــی از نمــرات، دفتــر کل ســوابق و پرداخــت هــا بــرای هــر دانش 
آمــوز، اطمینــان حاصــل کننــد کــه فقــط دانــش آمــوزان مســتحق از  اعتبــار 
ــا در  ــه گواهی ه ــی ک ــوند. هنگام ــی ش ــه برخــوردار م ــدرک مربوط و افتخــار م
ــل تأییــد  ــر مــی شــوند و فــوراً قاب باکچیــن ذخیــره مــی شــوند، تغییــر ناپذی
هســتند و دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــه راحتــی آنهــا را بــا ســایر مؤسســات یــا 

شکل1( اطالعات در بالکچین در زنجیره ای بصورت همزمان و مستقل ذخیره می شود

امیرحسین روشن ضمیر دانش آموخته دانشگاه 
براودفورد انگلستان و پژوهشگر تحول دیجیتالی و 

نوآوری 

مهدی شجری پژوهشگر ارشد دانشگاه تورنتو و 
استادیار دانشکده مد یریت دانشگاه رایرسون کانادا 

شاهین میرزایی دانش آموخته دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و کارشناس و پژوهشگر ارشد بانکی 
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کارفرمایــان احتمالــی بــه اشــتراک بگذارنــد. صحــت ایــن گواهی هــا را می تــوان 
بــدون نیــاز بــه راســت آزمایــی بــا مؤسســه ای کــه آنهــا را صــادر کــرده اســت، در 

بالکچیــن تأییــد کــرد.
ــا در  ــترده ای از کاربرده ــف گس ــن طی ــتی: بالکچی ــای بهداش مراقبت ه
ــه ویــژه در تأییــد هویــت بیمــار، اشــتراک گــذاری، و  مراقبت هــای بهداشــتی ب
ــن  ــی دارد. ای ــره تامیــن داروی ــت زنجی ــه داده هــای بیمــار و مدیری دسترســی ب
ــد،  ــش دهن ــتی را کاه ــای بهداش ــای مراقبت ه ــد هزینه ه ــا می توانن کاربرده
ــات را در  ــه اطالع ــی ب ــد و دسترس ــازی کنن ــب وکار را ساده س ــای کس فرآینده
میــان ذینفعــان متفــاوت و متنــوع بهبــود بخشــند. بــه عنــوان مثــال، بالکچیــن 
ــرس از  ــدون ت ــار را ب ــای بیم ــی داده ه ــم خصوص ــی و حری ــد یکپارچگ می توان
ــه دســت اشــخاص غیرمجــاز بیافتــد را بخصــوص در  اینکــه داده هــای بیمــار ب
هنگامــی کــه کســب وکار پزشــکی در حــال انتقــال داده هــا اســت، ایمــن کنــد. با 
ایــن حــال، بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، بالکچیــن بایــد در ترکیــب با ســایر 
فناوری هــا و یــک سیســتم اطالعــات جامــع ســالمت و زیرســاخت قــوی داده بــه 

کار گرفتــه شــود.
نکتــه حســاس در دنیــای کســب و کار امــروزی وجــود محصــوالت و 
ــه  ــف از جمل ــع مختل ــا و صنای ــته ه ــی در رش ــی و جعل ــای تقلب گواهینامه ه
کاالهــای مصرفــی و لوکــس، آمــوزش، دارو و مراقبت هــای بهداشــتی اســت کــه 

ــتند. ــدگان هس ــدگان و مصرف کنن ــن کنن ــرای تامی ــزرگ ب ــد ب ــک تهدی ی
ــرای  ــل توجهــی ب از منظــر یــک تامین کننــده، محصــوالت تقلبــی خطــر قاب

ــد.  ــا ایجــاد می کن ــام تجــاری و شــهرت آنه ــی، ن ــد مال درآم
از منظــر یــک مصرف کننــده، محصــوالت تقلبــی می تواننــد خطــرات اساســی 

بــرای امنیــت مالــی، ســالمت و ایمنــی آنهــا ایجــاد کننــد.

شکل2( استارتاپ بالک ورز با شعار رشد شفاف کسب و کار و ارزش آفرینی 

بــالک ورز یــک اســتارتاپ جدیــد اســت کــه بــا شــعار رشــد شــفاف کســب و 
کار و ارزش آفرینــی بــا فنــاوری بالکچیــن در ســال 1400 شمســی فعالیــت خود 
را آغــاز کــرده اســت. بــالک ورز کاربردهــای فنــاوری بالکچیــن را در کاالهــای 
مصرفــی و لوکــس، آمــوزش، دارو و مراقبت هــای بهداشــتی پیــاده ســازی 
می کنــد و مجموعــه ای از راه حل هــای بالکچیــن محــور را ارائــه می دهــد 
کــه شــرکت هــا می تواننــد بــا اســتفاده از آنهــا ضمــن مراقبــت از برنــد خــود، بــا 
تقلــب مقابلــه کننــد و بــا افزایــش کارایــی روش هــای جدیــدی از تولیــد و مصرف 

شــفاف و هدفمنــد را بکارگیرنــد.
ــش و  ــوزش، پژوه ــه آم ــه زمین ــات را در س ــه ای از خدم ــالک ورز مجموع ب
مشــاوره بــرای ترســیم چالــش هــا و فرصــت هــای مرتبط بــا اســتفاده از فنــاوری 
بالکچیــن در محیــط کســب و کار ارائــه می کنــد کــه در نهایــت بــه مخاطبــان 
ــوآوری و  ــرده و ن ــن ک ــن محــور تدوی ــک اســتراتژی بالکچی ــد ی ــکان می ده ام

مزیــت رقابتــی را در چارچــوب کســب و کار خــود هدایــت کننــد.  
ــه  ــرای کمــک ب ــالک ورز دو ســوال راهبــردی را ب راه حل هــای ب

تدویــن اســتراتژی بالکچیــن محــور مطــرح می کنــد:
1( آیــا فنــاوری بالکچیــن در ســازمان مــورد نظر بــرای بکارگیری 

فرصت هــا و رســیدگی بــه چالش هــا مناســب اســت؟
2( بهترین راه برای پیاده سازی فناوری بالکچین در سازمان مربوطه چیست؟

ــالک ورز طراحــی و  ــن اســاس دو راه حــل کلیــدی کــه فنــاوری آن توســط ب ــر ای ب
توســعه داده شــده اســت عبارتنــد از گواهینامــه دیجیتــال و مهــر دیجیتــال 

گواهینامــه دیجیتــال: ایــن راه حــل مخصوص موسســه و یا ســازمانی کــه عالقمند 
بــه ثبــت مشــخصات محصوالتــی اســت کــه ماهیــت مانــدگار و دائمــی دارنــد. بنابرایــن 
موسســه مربوطــه بــا همــکاری بــالک ورز گواهینامــه اصالــت دائمــی محصــول را صــادر 
و بوســیله فنــاوری بــالک ورز آن را رمــز نــگاری کــرده و در بالکچیــن ثبــت می کنــد. 
ســپس کاربــر و یــا مشــتری محصــول مــی توانــد بــا اســکن کــردن کــد پاســخ ســریع 
کــه بــر روی گواهینامــه و یــا محصــول نصــب شــده اســت، اصالــت محصــول را بــدون 

مراجعــه بــه موسســه و یــا ســازمان اصلــی بررســی و راســت آزمایــی کنــد.
ایــن گواهینامــه دیجیتــال معمــوال بــرای کاالهــای گرانقیمــت ماننــد فرش دســتباف 
بــکار مــی رود کــه هــم اکنــون بــا همــکاری اســتارتاپ چمــروش این طــرح پیاده ســازی 

ــده است. ش
از راه حــل بالکچیــن همینطــور مــی تــوان بــرای تاییــد اصالت گواهــی حضــور در دوره 
هــای آموزشــی و یــا گزارشــات رســمی و نتیجــه آزمایــش پزشــکی اســتفاده کــرد.  این 
گواهینامــه مــی توانــد بــه عنــوان ســند مالکیــت محصول نیــز مورد اســتفاده قــرار گیرد 
بطوریکــه بــا درج نــام مالــک محصــول و یــا صاحــب گواهینامــه و یــا گــزارش، اصالــت 
بیشــتری ایجــاد مــی شــود و امــکان جعــل و اســتفاده از آن بــرای شــخص ثالــث وجــود 

ندارد.  
مهــر الکترونیکــی:  ایــن راه حــل مخصــوص تولیــد کننــده و یــا ســازمانی اســت 
کــه عالقمنــد بــه ثبــت مشــخصات محصــوالت مصرفــی خــود مــی باشــد. بنابرایــن 
تولیدکننــده مربوطــه بــا همــکاری بــالک ورز گواهینامــه اصالــت  یــک بــار یــا چنــد 
بــار مصــرف محصــول را صــادر و بوســیله فنــاوری بــالک ورز آن را رمــز نــگاری کــرده 
ــا  ــد ب ــا مشــتری محصــول می توان ــر و ی ــد. ســپس کارب ــت می کن ــن ثب و در بالکچی
اســکن کــردن کــد پاســخ ســریع کــه بــر روی گواهینامــه و یــا محصــول نصــب شــده 
اســت اصالــت محصــول را بــدون مراجعــه بــه تولیــد کننــده اصلــی بررســی و از اینکــه 
کاال توســط وی تولیــد شــده اســت، اطمینــان حاصــل کنــد. ایــن گواهینامــه دیجیتــال 
معمــوال بــرای محصــوالت مصرفــی مانند مــواد غذایــی از جملــه زعفــران، دارو بخصوص 
ــرد دارد. از  ــره کارب ــمند و غی ــی و ارزش ــی تخصص ــوازم یدک ــت، ل ــای گران قیم داروه
آنجــا کــه کــد پاســخ ســریع یــک بــار یــا چنــد بــار مصــرف اســت، براســاس ماهیــت 
محصــول، تعــداد دفعــات اســکن کــردن محــدود خواهــد شــد بطوریکــه محصــول ابتدا 
توســط توزیــع کننــده ســپس توســط مصــرف کننــده اســکن شــده و اصالت آن راســت 
آزمایــی می شــود و در بــار ســوم بــا اســکن کــردن کــد پاســخ ســریع، خطــا مشــاهده 
ــد پاســخ ســریع در محصــول  ــل و اســتفاده از ک ــکان جع ــن ام ــد شــد.  بنابرای خواه

جایگزیــن و تقلبــی وجــود نخواهــد داشــت.
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــی پی ــای متنوع ــروزه کاربرده ــن ام ــاوری بالکچی ــال فن به هرح
مطابــق نظرســنجی شــرکت حســابداری بین المللــی دیلویــت 73% شــرکت کننــدگان 
معتقــد بودنــد کــه کســب و کارهــا بــرای اینکه مزیــت رقابتــی خــود را از دســت ندهند 
و توســط رقبــا از بــازار خــارج نشــوند بایــد از بالکچیــن و دارایی هــای دیجیتال اســتفاده 
ــران ارشــد شــرکت کننــده در ایــن نظرســنجی  ــر همیــن اســاس 21% مدی کننــد. ب
گفتنــد کــه فنــاوری بالکچیــن را در کســب و کار خــود پیــاده ســازی کرده انــد و %25 

نیــز در حــال برنامه ریــزی بــرای ایــن موضــوع ظــرف 12 مــاه آینــده بودنــد. 
شکل3( ثبت شناسنامه الکترونیکی فرش دستباف در بالکچین 
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کارگروه های تخصصی انجمن 

بررسی مشکالت صادراتی، گمرکی و امور بانکی مالیاتی

معرفی هیات رئیسه و دبیران کارگروه ها

محمدرضــا بابائــی دبیــر کارگــروه امــور صادراتــی انجمــن دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته حقــوق تجــاری و ســابقه چندیــن ســاله در حــوزه 
بازرگانــی بــه ویــژه صــادرات اســت. وی هــم اکنــون بــه عنــوان مدیــر صــادرات در واحــد صــادرات شــرکت کارخانجــات شــهید قنــدی فعالیــت دارد. 

رســول دهقــان دبیــر کارگــروه امــور بانکــی و مالیاتــی انجمــن بــوده و چندیــن ســال بــه عنــوان کارشــناس امــور مالیاتــی فعالیــت داشــته کــه در حــال حاضــر 
سرپرســتی واحــد مالــی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان را بــر عهــده دارد.

دومیــن جلســه کارگــروه صادراتــی انجمــن در اوایــل بهمــن مــاه 1400 بــه صــورت آنالیــن و بــا ریاســت آقــای رضــا عابــدی عضــو هیئــت مدیــره انجمــن و مدیرعامل 
شــرکت فروآلیــاژ ایــران برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه نمایندگانــی از شــرکت های ســایپا، الیــاف ســاینا دلیجــان، آردداران، فروســیلیس ایــران، یزدتایــر، آرتاویــل تایــر، 

نفــت بهــران و مهندســی مکــرر حضــور داشــتند. اهــم مســائلی کــه در جلســه مطــرح گردیــد بــه قــرار زیــر بــود؛
مســائل پیــش روی شــرکت هــا در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، ممنوعیــت صــادرات الســتیک، مشــکالت مربــوط بــه حمــل دریایــی کــه منجــر بــه 
ــی گمــرک در زمــان بارگیری هــا و ثبــت اظهارنامــه، هزینه هــای بســیار  ــر شــرکت های صادراتــی می شــود، تاخیرهــای زمان تاخیــر و تحمیــل هزینه هــای اضافــی ب
بــاالی آزمایشــگاه و اســتاندارد بــرای صادرکننــدگان مــواد شــیمیایی و همچنیــن بروکراســی پیچیــده مربــوط بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات بــرای شــرکت های کوچک 
از جملــه مســائل مطــرح شــده در جلســه بــود. در انتهــا بــا بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مســائل مذکــور، مشــکالت احصــاء شــده و مقــرر گردیــد پیگیــری و مکاتبــات 

مربوطــه توســط انجمــن انجــام گیــرد.

دومیــن جلســه کارگــروه امــور بانکــی و مالیاتــی انجمــن نیــز در اواخــر بهمــن مــاه 1400 بــه صــورت آنالیــن و بــا ریاســت آقــای عبــاس منصوریــان عضــو هیئــت 
مدیــره انجمــن و عضــو هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع شــیمیایی ســینا برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه نمایندگانــی از شــرکت های ایــران خــودرو، ذوب آهــن اصفهــان، 

فروســیلیس ایــران و خاکــرود حضــور داشــتند. مســائل متفاوتــی در حــوزه مالیــات مطــرح گردیــد کــه اهــم آنهــا بدیــن شــرح بــود؛
اعــالم تغییــرات قانــون ارزش افــزوده در ســال جدیــد کــه مقــرر شــد ایــن موضــوع بــه اعضــای انجمــن اطالع رســانی گــردد. مصوبــه رفــع تعهــد ارزی ســال 97 
و معافیــت مالیاتــی بــرای شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی کــه در نشســت 61 ام کمیتــه اقــدام ارزی مــورخ 1400/11/19 مصــوب گردیــده اســت از دیگــر 
موضوعــات موردبررســی بــود. در نهایــت بــه بیــان مشــکالت عدیــده در خصــوص رفــع تعهــد ارزی 10 درصــد صــورت وضعیــت قراردادهــای خدمــات فنــی و مهندســی 

پرداختــه شــد کــه مقــرر گردیــد از طربــق مکاتبــه انجمــن بــا بانــک مرکــزی پیگیــری شــود.

ــو  ــت. وی عض ــب و کار )DBA( اس ــت کس ــرای مدیری ــدرک دکت ــن و دارای م ــی انجم ــی و مالیات ــروه بانک ــس کارگ ــان رئی ــاس منصوری عب
هیئــت مدیــره شــرکت صنایــع شــیمیایی ســینا و عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندســی می باشــد.

رضــا عابــدی رئیــس کارگــروه صادراتــی انجمــن و دارای تحصیــات کارشناســی ارشــد MBA  کــه هــم اکنــون بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت فروآلیــاژ ایران  
و همچنیــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن فعالیــت دارد.

ــر  ــه عنــوان مدی ــوده کــه ب ــی ب ــی رئیــس کارگــروه گمرکــی انجمــن و دارای تحصیــات کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگان امیرحســین وصال
ــه فعالیــت اســت. صــادرات شــرکت ایــران گاب و عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مشــغول ب
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tries,yet, these countries pay a heavy price for this 
progress. 

 Finally, environmental pollution cannot be  
limited to one country or one region, but in the long 
run, these damages have affected the whole world, 
including developed countries. According to the  
International Climate Change Association, the 
cause of global warming has been the increase in the  
concentration of greenhouse gases and other human 
activities. The main greenhouse gases that humans 
add to the atmosphere are carbon dioxide, methane, 
nitrogen oxides, and fluoride gases. For example, the 
per capita emission of carbon dioxide during the 
years 1970 to 2016 in Iran has reached 7.85 tons in 
in 2016.

However, the relationship between economic growth 
and environmental quality in a long-term context can 
be direct, inverse, or a combination of both. In the 
last few decades, there have been two general schools 
of thought in this area, which leads to emergence of a 
third approach.

The first approach deals with the choice  
between economic growth and the maintenance of  
environmental standards. This means that basical-
ly economic growth and consequently increasing  
production and consumption inevitably requires 
more raw materials and energy as increased  
production  leads to increased waste production. In 
other words, as the level of income increases during 

the process of economic development, in 
contrast to the extraction of more natural 
resources and increasing environmental 
degradation, it reduces human well-being. 
Therefore, the growth of economic activity is 
at risk in this regard. 

The second group believes that the path to improving 
environmental quality is parallel to economic growth. 
Therefore, to improve environmental standards, steps 
must be taken in the process of economic growth. 
This is because, in principle, a higher level of income  
increases the demand for goods that use lower levels 
of materials. Also  an increase in income increases the  
sensitivity about  environmental, which means demands to 
 formulate standards and criteria for protecting  
environment.

The third approach  advocates both  two views and  
expresses Kuznets’ environmental hypothesis. Since 
the 1990s, some experimental studies have provided  
evidence of an inverse U-shaped relationship between 
economic growth and environmental degradation, 
known as the Kuznets-EKC environmental curve. It’s 
named after the 1955 Nobel laureate Simon Kuznets, 
who first discovered the relationship between income 
levels and inverted U-income distribution.  The chart 
below shows that in the first stage, along with the  
economic growth of countries, the amount of pollution 
emitted per unit of GDP has increased, then it reaches its 
peak over time, and then pollution per capita decreases.
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The Ups and Downs of the relationship between the 
Environment and Trade

Leila Alibeigi
Economic  journalist

The relationship between trade and the environment 
has always been controversial in recent years. 

The environmental impact of trade has always  
depended on different conditions. Increasing the volume of  
international trade in countries is one of the components 
of economic growth.  On the other hand, according to 
research, economic growth has initially been associat-
ed with environmental pollution. After a certain peri-
od and with the stabilization of the economic situation, 
the effects of economic growth on the environment are 
reversed. This relationship can be explained by the fact 
that the growth of industries and production volumes 
cause air and environmental pollution. As the econom-
ic development increases, the amount of pollution also 
increases. But from then on, economic growth leads 
to public welfare, and as a result, the demand for clean 
air and a healthier environment increases.  Therefore,  
industries are forced to adapt to new requirements. 
From this period onwards, the expansion of trade and 
economic prosperity will be accompanied by an increase 
in the quality of the environment and a reduction in  
pollutants. 

Of course, the above argument is different in  
different countries. While environmental pollution is 

much higher in underdeveloped countries than in  
developed countries, this is in fact the emergence  of an  
adventure. Developed countries have transferred 
polluted industries to underdeveloped coun-
tries during their economic growth period and 
have shifted their economy from a productive  
economy to a service economy. By doing so, they have  
protected their country’s environment from  
pollution and turned the destination country 
into a haven for pollution. The “ Pollution haven” 
phenomenon is one of the achievements of First 
World countries for Third World countries. There-
fore, the destination country, while experiencing an 
increase in domestic production and consequent-
ly economic growth at the same time as economic  
relations with the country of origin, also increases 
the severity of its environmental pollution. Although 
this is sometimes attributed to the lack of strict laws 
in pollution sanctuary countries, the reality is that 
for various economic, political and cultural reasons, 
such laws do not have strong executive support, even 
if enacted. Therefore, it can be concluded that the 
increase in international trade flows leads to  
economic prosperity in underdeveloped coun-
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