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انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی

 تعرفه باالی واردات ماشین آالت معدنی حمایت از تولید داخل نیست
ماشین هایی که در داخل جایگزین ندارند

 پیش شماره چهار///هفته آخر خرداد  هزار سیصد نود چهار

ــزان ــه می ــی ب ــوالت معدن ــده محص ــام ش ــت تم ــش قیم  افزای
 قابل توجهــی متاثــر از کارآیــی پاییــن ماشــین آالت معدنــی
 فرســوده اســت. کارشناســان معتقدنــد هم ردیفــی تعرفــه واردات
 ماشــین آالت معدنــی بــا خودروهــای ســواری، رقابت پذیــری
ــه ــال ب ــرا در س ــرده زی ــدود ک ــران را مح ــی ای ــدات معدن  تولی

ــت ــاز اس ــور نی ــد در کش ــی جدی ــین معدن .۱۷۰۰ ماش
 اگــر چــه چنــد شــرکت ایرانــی ماشــین آالت ســبک مــورد نیــاز
ــدی ــوالت تولی ــا محص ــد ام ــن می کنن ــک را تامی ــادن کوچ  مع
ــاز ــه قــدری محــدود اســت کــه پاســخگوی نی ــن شــرکت ها ب  ای
 تمــام معــادن نیســت. از ســوی دیگــر ایــن شــرکت ها بــه میــزان

ــه واردات قطعــه وابســته هســتند .زیــادی ب
محدودیت مالی در تامین ماشین آالت

 تامیــن ماشــین آالت یکــی از دغدغه هــای معدنــکاران بــرای
ــرکل ــه مدی ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــد اس ــای تولی ــش هزینه ه  کاه
ــه ــاره ب ــارت در این ب ــدن و تج ــت، مع ــرداری وزارت صنع  بهره ب
ــکاری ــدای معدن ــی از ابت ــین آالت معدن ــد: ماش ــت می گوی  صم
 ایــران در دو مرحلــه از ســال های ۶۲ و ۶۷ بــه کشــور وارد شــدند
 کــه مبــدا واردات ایــن ماشــین آالت بیشــتر ژاپــن و امریــکا بــود.
 پــس از آن کشــور بــه دلیــل تنگناهای مالــی و ارزی بــرای واردات
 ایــن ماشــین آالت بــا موانعــی روبــه رو شــد. در واقــع تامیــن ایــن
ــوع ــن موض ــه ای ــت ک ــی اس ــار کالن ــد اعتب ــین آالت نیازمن  ماش
ــق ــن رو طب ــت. از ای ــوده اس ــراه ب ــت هم ــا محدودی ــال ها ب  س
ــین آالت ــد ماش ــرکت ها می توانن ــده ش ــالم ش ــتورالعمل اع  دس
 دســته دوم بــا ۵ تــا ۱۰ ســال ســابقه را وارد کننــد کــه بــه دلیــل
ــار ــی از فش ــتند بخش ــدی هس ــه ۴ درص ــمول تعرف ــه مش  اینک
 روی معدنــکاران را کاســته اســت. عباســعلی اقبالــی زارچ بــا
 بیــان اینکــه ســاخت داخلــی ایــن ماشــین آالت معدنــی چنــدان
ــین آالت ــد ماش ــط تولی ــدازی خ ــزود: راه ان ــت، اف ــدور نیس  مق
ــر ــت و درحال حاض ــرمایه کالن اس ــد س ــی نیازمن ــنگین معدن  س
ــد ــی را ندارن ــن فعالیت ــه چنی ــوان ورود ب ــی ت ــرکت های داخل  ش
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به زودی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن تاسیس خواهد شد

چالش بزرگ
 نظارت بازرسان خودرویی بر اجرای 

 دستورالعمل خدمات پس از فروش
است

 در جلســه دوم کمیتــه اســتاندارد و خدمــات
پــس از فــروش مطرح شــد

محسن جالل پور
رییس اتاق ایران شد 

 رییس جدید اتاق بازرگانی ایران
 بخش خصوصی را به جایگاه

واقعی می رسانیم

 تاثیر نرخ جدید سوخت در تولید مواد
معدنی در ایران

 قیمت ماشین آالت معدنی 4 
برابر جهان است

بی ثباتی قوانین
مانع سرمایه گذاری خارجی 

در ایران است 

در یازدهمین جلسه هیات مدیره  انجمن مطرح شد 
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 در یازدهمیــن جلســه هیــات مدیــره کــه در تاریــخ 94/03/26 برگــزار شــد آقــای دکــر علــی شــمس اردکانــی بــا ترشیــح رشایــط کنونــی و پیــش بینــی آینــده اقتصــاد کشــور ،

 اعضــای انجمــن را بــه هوشــیاری و اســتفاده از رشایــط پــس از تحریــم فراخوانــد و نیــز قریــب الوقــوع بــودن تشــکیل اتــاق بازرگانــی مشــرک ایــران و ژاپــن را نویــد رونــق اقتصــادی در پســا

تحریــم برشــمرد

.

 در ایــن جلســه ،خدمــات پــس از فــروش و عــدم آمــوزش کافــی و اصولــی بــه مشــریان ، چالــش بــزرگ رشکتهــای اســتفاده کننــده از ماشــین آالت عنــوان گردیــد و آقــای

.دکــر محمــد حســن پیــش بیــن از ســوی هیــات مدیــره مســئول تهیــه طرحــی جامــع و کامــل در ایــن خصــوص گردیــد

 بــا توجــه بــه بخشــنامه جدیــد دفــر تعییــن ارزش گمــرک  در خصــوص ارائــه پرایــس لیســت قطعــات و مــوارد مطــرح دیگــر ، دبیرخانــه مســئول پیگیــری جلســه فــوری بــا آقــای مهنــدس اســکندری

.و نیــز آقــای مهنــدس صالحــی نیــا شــد

همچنین دبیرخانه مسئول پیگیری وصول بدهی اعضا بابت حق عضویت گردید و هیات مدیره حامیت خود را در این خصوص اعالم منود

از سوی هیات مدیره ، 23 تیر ماه روز برگزار ی مجمع عمومی انتخاب شد

به زودی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن تاسیس خواهد شد
ــران اعــالم ــی ای  مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدن
 کــرد کــه عملیــات اجرایــی ایمیــدرو بــه شــرکت تهیــه و تولیــد
ــذار شــد. ــی واگ ــازوی اجرای ــوان ب ــه عن ــران ب ــی ای ــواد معدن  م
 وجیــه اهلل جعفــری درخصــوص تحوالتــی کــه از ابتــدای دولــت
 یازدهــم در ایــن شــرکت رخ داده اســت، گفــت: همزمــان با روی
 کار آمــدن دولــت یازدهــم، شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی
 ایــران در لیســت واگــذاری خصوصی ســازی بــود امــا بــا تــالش
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، رییــس هیــات عامــل ســازمان
 توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( و
 ســایر مســووالن ســرانجام در ســال 93 ایــن شــرکت از لیســت

.واگذاری هــا خــارج شــد
 وی افــزود: از جملــه اقداماتــی کــه در دو ســال اخیــر در
 شــرکت پیگیــری و بــه ســرانجام رســیده، می تــوان بــه تدویــن
 اســتراتژی شــرکت، حــل معضــل پرســنلی شــرکت البــرز غربــی،
ــرمایه و ــری س ــرای به کارگی ــد ب ــردی تولی ــن روش راهب  تعیی
ــاس ــه پت ــاره کارخان ــدازی دوب ــی، راه ان ــش خصوص ــوان بخ  ت
 خــور و بیابانــک، اخــذ بخــش زیــادی از مطالبــات معوقــه
ــر ــد، تعمی ــران زرن ــگاه قط ــدازی پاالیش ــش راه ان ــرکت، پی  ش
 کــوره مجتمــع فروکــروم پــس از یک ســال عــدم فعالیــت،
 نصــب خــط تولیــد شــمش آنتیمــوان در منطقــه محــروم
ــی ــه صنعت ــوت نیم ــاخت پایل ــتان، س ــتان سیستان وبلوچس  اس
ــوم و ســریم از عناصــر ــرآوری کنســانتره النتانی  اســتحصال و ف
 نــادر خاکــی از کنســانتره فســفات اســفوردی بــرای اولیــن بــار
ــاوی ــره دع ــج فق ــی پن ــویه نهای ــل و تس ــور و حل وفص  در کش

ــرد ــاره ک ــرکت اش ــم ش .مه
 جعفــری بــا بیــان اینکــه تولیــد محصــوالت مجتمع هــای تحــت
 پوشــش ایمپاســکو در دو ســال گذشــته رونــد افزایشــی داشــته
ــت ــرکت از لیس ــدن ش ــارج ش ــا خ ــت: ب ــار داش ــت، اظه  اس
ــرد. ــدا ک ــات اکتشــافی رشــد محسوســی پی ــا، عملی  واگذاری ه
 بــا توجــه بــه اینکــه میــزان حفــاری بــه عنــوان یــک شــاخص
ــا ــد ام ــه شــمار می آی ــم اکتشــاف در شــرکت ب ــه و مه  پرهزین
ــر ــزار مت ــش از 8۵ ه ــا بی ــال 93 ب ــکاران در س ــالش هم ــا ت  ب
اکتشــافی در شــرکت  حفــاری، رکــورد عملیــات حفــاری 
 شکســته شــد. مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی
ــش از ۱۵۰ ــال 93، بی ــاف س ــات اکتش ــزود: در عملی ــران اف  ای

ــن ســنگ آهن اکتشــاف شــده اســت ــون ت .میلی

 عملیات اجرایی ایمیدرو
به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شد
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:در جلسه دوم کمیته استاندارد و خدمات پس از فروش مطرح شد

 اگرچه دستور العمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش الزام شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به دستور العمل
.گذشته کاملتر و منطقی تر است اما هنوز به علت دیدگاه خودرویی شرکتهای بازرسی در اجرا خالی از اشکال نخواهد بود

 دومین جلسه کمیته استاندارد و خدمات پس از فروش با حضور اعضاء و جناب آقای مهندس غنی زاده قائم مقام محترم دبیر کل
.سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در تاریخ 9۴/۰3/۲۵ برگزار شد

 در این جلسه و بنا به دستور جلسه ، دستور العمل شرایط ، ضوابط و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار گرفت که اهم آن به
:شرح ذیل می باشد

.۱- در جدل الف بند ۱ زمان ارزیابی نیز باید مانند دو بند دیگر ساالنه شود 
.۲- در جدول ب نیز در بند ۱ ، دوره زمانی گزارش دهی باید ساالنه شود 
 توضیح اینکه اکثریت حاضرین  بر این باورند که هر چه زمان اعتبار گواهی بیشتر باشد اعتماد مشتری به نمایندگی نیز بیشتر خواهد

.بود
 3- در صفحه ۶  جنس نتایج عملکرد نمایندگی با سه شاخص دیگر همخوانی نداشته و بشکلی نتیجه کیفی 3 شاخص 

.دیگر است
.۴- در صفحه 8  با توجه به جداول قبل ، درصد نتیجه عملکرد می بایست حذف شود 
.۵- با توجه به شرایط کنونی ، جدل رتبه بندی در صفحه ۱۴  می بایست دارای دامنه تغییرات متفاوتی باشد 
 در کل و با توجه به شاخصهای اعالم شده ، رضایت مندی مشتری عنصر تعیین کننده می باشد در صورتیکه با خطای انسانی و جواب

.ناصحیح به پاسخهای بازرس این بخش از رتبه بندی نادرست و غیر واقعی خواهد بود
.لذا در جلسه آینده موارد مطرح به شاخصهای رضایتمندی مشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت

چالش بزرگ
نظارت بازرسان خودرویی بر اجرای دستورالعمل خدمات پس از فروش است 

،

 آنچــه یــک تشــکل صنفــی و اقتصــادی را در نــگاه اعضــا،
ــد ــر مانن ــای فراگی ــایر انجمن ه ــس، س ــت، مجل ــرکت ها، دول  ش
 اتــاق بازرگانــی و غیــره، بــزرگ، پــر قــدرت، تاثیرگــذار، مشــروع و
 بــا قــدرت نمایندگــی و چانه زنــی زیــاد نشــان می دهــد؛ ترکیــب

ــت ــی آن اس ــزان نمایندگ ــرد و می ــره، عملک .هیات مدی
و گــپ  بــرای  محلــی  اقتصــادی،  تشــکل های   هیات مدیــره 
 گفــت، بنگاهــی اقتصــادی بــرای پیگیــری منافــع صرفــا شــخصی
ــه ــه ب ــدرت و حمل ــب ق ــرای کس ــی ب ــزاب سیاس ــد اح ــا مانن  ی
ــرای ــی ب ــه محل ــت؛ بلک ــت نیس ــت های دول ــا و سیاس  برنامه ه
ــه ــت مربوط ــات کل صنع ــا و مطالب ــت ها، نیازه ــع خواس  تجمی
ــل ــرای ح ــنهادی ب ــتی پیش ــته های سیاس ــج بس ــه و تروی  و ارائ
ــادی ــکل های اقتص ــره تش ــای مدی ــن رو هیات ه ــت. از ای  آنهاس
 بایــد واجــد ویژگی هایــی باشــند کــه بــرای تضمیــن مشــروعیت،
 ســالمت، بقــا، قــوام و افزایــش نفــوذ آنهــا بســیار ضــروری اســت.

ــد از ــا عبارتن ــن ویژگی ه ــم ای :اه

 ۱. حضــور نماینــدگان بخش هــای مختلــف صنعــت اعــم از
 تولیدکننــدگان، پیمانــکاران، واردکننــدگان، صادرکننــدگان و
ــات رســمی ــق یــک انتخاب ــره کــه از طری  مشــاوران در هیات مدی

ــند ــده باش ــاب ش .انتخ

ــق ــدگان مناط ــزرگ و نماین ــرکت های ب ــده ش ــور نماین  ۲.حض
قابل توجهــی تعــداد  ایشــان  اســتان های  در  کــه   مختلفــی 

ــود دارد ــه وج ــت مربوط ــگاه صنع ــرکت و بن .ش
 3.دموکراتیــک بــودن و تضمیــن گــردش نخبــگان در هیات مدیــره

.و ایجــاد مکانیزم هایــی بــرای افزایــش قــدرت انتخــاب اعضــا
ــا ــا اعض ــتمر ب ــم و مس ــی دوره ای، منظ ــال ارتباط ــاد کان  ۴. ایج
و اعضــا  نیازهــای  و  مطالبــات  شــناخت خواســت ها،   بــرای 

 .اولویت بنــدی و فرمولــه کــردن آنهــا
 ۵.ارتبــاط منظــم، مســتمر و هدفمنــد بــا ارکان و اجــزای دولــت
ــا از ــای اعض ــات و نیازه ــت ها، مطالب ــال خواس ــس و انتق  و مجل
ــنهادی در ــتی پیش ــته های سیاس ــج بس ــری و تروی ــق پیگی  طری
 راســتای حــل مشــکالت و تامیــن نیازهــای اعضــا کــه در انجمــن

.آمــاده شــده باشــد
ــه ارزش هــای شــیوه اداره مطلــوب از قبیــل شــفافیت،  ۶.تعهــد ب
ــه ــان ب ــال ذی نفع ــره در قب  پاســخگویی و مســوولیت پذیری و غی
 طــور ویــژه اعضــا بــرای کســب اعتمــاد، پایبنــدی و اتصــال اعضــا

 .بــه انجمــن
 بررســی وضعیــت تشــکل های صنفــی و اقتصــادی در ایــران
ــی در ــی« حت ــی ایران ــه »اقتدارگرای ــه عارض ــد ک ــان می ده  نش
ــا و نشــانه های خــود را ــز نموده ــی و صنفــی نی  تشــکل های مدن
 بــروز می دهــد. حفــظ کرســی ریاســت هیات مدیــره یــا عضویــت
 در آن بــه هــر طریــق و بــا اســتفاده از نفوذهــای سیاســی، مالــی
ــل ــی؛ بســیاری از تشــکل های اقتصــادی را تبدی ــا غیرمدن  و گاه
 بــه محافــل و کلوپ هــای دوســتانه کــرده اســت کــه از جلســات
 گاه و بیــگاه آنهــا خروجــی قابل لمســی بــرای شــرکت های
ــار ــوع در کن ــن موض ــود. ای ــی ش ــل نم ــو حاص ــو و غیرعض  عض
ــاط ــن ارتب ــدن ای ــدود ش ــا و مح ــا اعض ــش ب ــاط اثربخ  عدم ارتب
ــرد ــدان عملک ــاالنه و فق ــا دو س ــاالنه ی ــی س ــع عموم ــه مجام  ب
ــد ــه پدی ــر ب ــازمانی؛ منج ــای س ــه ارزش ه ــدی ب ــت و پایبن  مثب
ــا تعــداد محــدود اعضــا و ــوازی و رقیــب ب  آمــدن انجمن هــای م
 عدم یکپارچگــی در صنایــع مختلــف و ناتوانــی در تاثیرگــذاری بــر

ــد سیاســت گذاری شــده اســت فرآین

تشکل های اقتصادی و اقتدارگرایی ایرانی
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آیا وقف کردن سرمایه از
 لحاظ اقتصادی منطقی است؟

شرکت اسار هند 2 میلیارد و 370 میلیون دالر در ایران 
سرمایه گذاری می کند

چندی  رویترز  خبرگزاری  که  حالی  در  اقتصاد  صدای  گزارش  به 
گرفتن  برای  اسار  ساز  فوالد  هندی  شرکت  پیشنهاد  از  پیش 
فوالد در مقابل پول نفت ایران خبر داده بود حاال مسعود هندیان 
فارس  خلیج  معدنی  و  صنعتی  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
از عالقه این شرکت هندی برای حضور در این منطقه و سرمایه 
فوالد  شرکت  گذاری  سرمایه  جزییات  درباره  او  داد.  خبر  گذاری 
انجام  شرکت  این  با  مقدماتی  مذاکرات  گفت:»  هند  اسار  سازی 
در  منطقه  در  شرکت  این  برای  نیز  زمین  هکتار   ۴۰۰ حتی  و 
زمین  مورد  در  مقداری  ها  آن  که  گرچه  است  شده  گرفته  نظر 
اختصاص یافته مشکل دارند و ما طرح زمین و نحوه انتقال مواد 
ایم.« انجام داده  نیز  را  توپوگرافی زمین  تغییر دادیم و  را  معدنی 

و  سازی  فوالد  مهم  های  شرکت  از  یکی  هند  اسار  شرکت 
گندله  بزرگترین  خصوص  به  که  است  هندوستان  در  صنعتی 
ایران  فوالد  های  کارخانه  با  و  شود  می  محسوب  کشور  این  ساز 
دارد.  مستمری  ارتباط  هرمزال  و  اصفهان  مبارکه  فوالد  جمله  از 
است  قرار  شرکت  این  بود  شده  اعالم  این  از  پیش  که  چه  اگر 
رویترز  خبرگزاری  بعد  ولی  بسازد  نیز  پاالیشگاهی  ایران  در 
داد. خبر  طرح  این  از  کشیدن  کنار  و  شرکت  این  پشیمانی  از 

سرمایه  و  حضور  برای  اسار  شرکت  حاال  رسد  می  نر  به  البته 
باشد زیرا مدیرعامل منطقه  گذاری در طرح های فوالدی مصمم 
این  جزییات  درباره  فارس  خلیج  معدنی  و  صنعتی  اقتصادی 
همچنان  هند  اسار  شرکت  با  مذاکرات  گفت:»   گذاری  سرمایه 
منطقه  در  شرکت  این  سرمایه گذاری  برای  زمینه  تا  دارد  ادامه 

ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس فراهم شود. این شرکت 
تن  میلیون   ۵ دالری   3۲۰ میلیون  سرمایه گذاری  با  است  قرار 
فوالد  تن  میلیون  میلیارد دالری 3  با سرمایه  گذاری ۱.۶  گندله، 
در  را  برق  مگاوات  میلیون دالری ۵۰۰  با سرمایه گذاری ۴۵۰  و 
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به تولید برساند.«

این  گذاری  سرمایه  مجموع  ها  گفته  این  براساس  واقع  در 
خواهد  دالر  میلیون   3۷۰ و  میلیارد   ۲ ایران  در  هندی  شرکت 
به  و  است  توجهی  قابل  گذاری  سرمایه  خود  نوع  در  که  بود 
رین  بزرگ  تحقق  صورت  در  و  کنونی  شرایط  در  رسد  می  نظر 
سرمایه گذاری در بخش صنعت معدن در سال های گذشته در 
ایمیدرو  سازمان  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  باشد.  کشور 
گذاران  سرمایه  جذب  برای  بسیاری  تالش  گذشته  های  ماه  در 
معدنی  صنایع  و  معدن  اجالس  حتی  و  اند  کرده  خارجی 
کردند. برگزار  پیش  هفته  دو  حدود  زمینه  این  در  نیز  را  ایران 

به اعتقاد کارشناسان حضور شرکت اسار هند به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده گندله در هندوستان و یکی از بزرگ ترین فوالدسازان 
این کشور در ایران می تواند از چند جنبه مهم باشد یکی از مهم 
این شرکت  از  نیاز کشور  مورد  تامین گندله  به  مربوط  آن  ترین 
عالوه  دارد.  ایران حضور  در  کارخانه  زیرا  است  کمتر  هزینه  با  و 
براین حضور و سرمایه گذاری این شرکت در ایران عالوه بر رشد 
تولید کشور باعث رشد تکنولوژی فوالدسازی در ایران می شود.

اولین سرمایه گذار خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی 
شرت اسار هند خواهد بود؟ 

 روزی نیســت کــه فعــاالن و کارشناســان اقتصــادی از لــزوم برنامه
 ریــزی و آمادگــی بــرای دوران پســاتحریم ســخنی نگوینــد.
ــه ــتیابی ب ــورت دس ــا در ص ــم ه ــو تحری ــه لغ ــا ب ــدواری ه  امی
 توافــق جامــع هســته ای هــر روز بیشــتر مــی شــود و ایــن مهــم
 افــق هــای تــازه ای فــراروی فعــاالن اقتصــادی قــرار مــی دهــد.
 جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی و تســهیل تجــارت بیــن المللــی
 از ارمغــان هــای ایــن دوران خواهــد بــود امــا بســیاری از همیــن
ــود ــی و نب ــدم آمادگ ــه مخاطــرات ع ــز نســبت ب  کارشناســان نی
ــاتحریم ــرای دوران پس ــت ب ــوی دول ــع از س ــزی جام ــه ری  برنام

.هشــدار مــی دهنــد
ــه ــی در عرص ــادی ایران ــاالن اقتص ــت فع ــور و فعالی ــاد کش  اقتص
 بیــن المللــی در طــول دهــه هــای گذشــته و بــه واســطه افزایــش
 شــدت و جدیــت تحریــم هــا بــه مــرور متحــول شــده اســت. هــر
 چنــد ایــن فعالیــت هــا هیچــگاه بــه صفــر نرســید امــا بــه واســطه
ــم ــگ دور زدن تحری ــج فرهن ــر رســمی و تروی ــروز اقتصــاد غی  ب
 هــا فاصلــه مــا بــا اقتصــاد جهانــی و آداب و اصــول تجــارت بیــن

.المللــی زیاد شــده اســت
 دوران پســاتحریم بــه نوعــی یــک دوران تــازه بــرای اقتصاد کشــور
 پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی اســت.  دورانــی کــه تولیــد و
ــه در ــی و چ ــن الملل ــه بی ــه در عرص ــب و کار چ ــارت و کس  تج
 داخــل کشــور تابــع تحریــم هــا نخواهــد بــود. بنابــر ایــن عــالوه
 بــر برنامــه ریــزی همــه جانبــه بــرای اســتفاده بهینــه از فرصــت
ــرای تولیــد  هــای ایــن دوران، فعــاالن اقتصــادی بایــد خــود را ب
 و تجــارت و بازرگانــی آنچنــان کــه در جهــان امــروز صــورت مــی
ــی ــی م ــه نوع ــاتحریم ب ــزرگ پس ــالء ب ــد. خ ــا کنن ــرد محی  گی
 توانــد عــدم آشــنایی کافــی مــا بــا آداب دنیــای اقتصــاد و تجــارت

 .پیرامونمــان باشــد
 اخیــرا، نیــره پیروزبخــت، رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران
ــت: ــم هســتیم، گف ــس از تحری ــران دوران پ ــه نگ ــان اینک ــا بی  ب
ــه ای ــه دلیــل مســایل سیاســی، فاصل  در چنــد ســال گذشــته ب
ــس از ــد پ ــه بای ــد ک ــش آم ــل پی ــن المل ــا و مراجــع بی ــن م  بی
 رفــع تحریــم هــا بســرعت ایــن فاصلــه هــا پــر شــوند. پیروزبخــت
 افــزود: از هــر نظــر آمادگــی ورود بــه عرصــه بیــن المللــی وجــود
 دارد امــا پــس از تحریــم هــا بایــد یکســری فعالیــت هــای
 جدیــدی شــکل گیــرد تــا بتوانیــم عقــب ماندگــی هــای گذشــته
ــا بیــان آنکــه هــم اکنــون بیــن مقــررات و  جبــران شــود. وی ب

ــه در صفحــه 6 ــا عرصــه بیــن المللــی ادام  موازیــن داخلــی ب

خالء بزرگ پساتحریم
ــهیر روس، ــس ش ــان نوی ــتوی، رم ــو تولس ــالدی لئ ــال ۱88۶ می  در س
ــن مــی ــدر زمی ــک آدم چق ــوان »ی ــا عن ــاه نوشــت ب ــک داســتان کوت  ی
 خواهــد؟« در ایــن داســتان، یــک شــاهزاده بــه یــک مــرد معمولــی مــی
ــد در یــک  گویــد کــه حاضــر اســت تمــام زمینــی را کــه آن مــرد بتوان
ــوع ــد از طل ــرای ایــن کار، مــرد بای ــه وی ببخشــید و ب  روز طــی کنــد ب
 آفتــاب راه بیافتــد و غــروب آفتــاب بــه نقطــه آغــاز بــاز گــردد. آن مــرد
 روز بعــد بــه محــل مــی آیــد و بــا طلــوع آفتــاب شــروع بــه دویــدن مــی
ــود ــتری را از آن خ ــه بیش ــا محوط ــی دود ت ــی دود و م ــرد م ــد. م  کن
 کنــد و البتــه وقتــی کــه آفتــاب شــروع بــه پائیــن رفتــن مــی کنــد تــازه
 متوجــه مــی شــود کــه راه زیــادی را بایــد برگــردد و نگــران مــی شــود
 تــا غــروب نتوانــد بــه نقطــه آغازیــن بــاز گــردد. وی شــروع بــه دویــدن
ــروب مســیر را ــل از غ ــا قب ــی دود ت ــریعتر م ــریع و س ــد و س ــی کنن  م
ــه ــه نقطــه آغازیــن مــی رســد و اینطــور ب  تمــام کنــد. باالخــره مــرد ب
 نظــر مــی رســد کــه موفــق شــده زمیــن زیــادی را از آن خــود کنــد. امــا
 مــرد از خســتگی از هــوش مــی رود و بــا غــروب آفتــاب آخریــن نفســش
 را مــی کشــد. در واقــع جــواب ســوالی کــه تولســتوی طــرح مــی کنــد
 ســاده اســت. آخراالمــر زمینــی کــه یــک آدم نیــاز دارد یــک قطعــه ای

.نیــم متــری بیــش نیســت
ــل گیتــس و ــت و بی ــی، وارن باف ــای آمریکای  در ســال ۲۰۱۰ میلیاردره
 همســرش کمپینــی را موســوم بــه تعهــد بــرای بخشــش بــه راه انداختنــد
 کــه از میلیاردرهــای دنیــا یــک ســوال مشــابه مــی کــرد: یــک آدم چقــدر

پــول مــی خواهــد؟
ــی خــود را ــه دارای ــی شــوند ک ــا تشــویق م ــن میلیاردره ــن کمپی  در ای
 بــه جــای اینکــه بــه وراث قدرناشناسشــان بدهنــد، صــرف کمــک هــای
 بشردوســتانه کننــد. تاکنــون تعــدادی از میلیاردرهــای دنیــا تعهــد کــرده
ــر ــع ب ــن ببخشــند. در واق ــن کمپی ــه ای ــد کــه نیمــی از پولشــان را ب  ان
 اســاس گــزارش هــا تاکنــون ۱9۷ میلیــاردر وارد ایــن کمپیــن شــده انــد.
 ایــن میلیاردرهــا از کشــورهای اســترالیا، برزیــل، آلمــان، هنــد، اندونــزی،
ــارات ــن، ام ــه، اوکرای ــوان، ترکی ــی، تای ــای جنوب ــیه، آفریق ــزی، روس  مال
 متحــده عربــی، بریتانیــا و ایــاالت متحــده آمریــکا هســتند. پــول هــای
ــا فقــر، بیمــاری، نابرابــری هــای جنســی و  اهــدا شــده صــرف مبــارزه ب

.بهبــود ســطح آمــوزش و پــرورش در سراســر جهــان مــی شــود
 البتــه مــی تــوان بــا بدبینــی بــه ایــن جریــان نگریســت و ایــن اقدامــات
 را تــالش هایــی در راســتای روابــط عمومــی میلیاردرهــا دانســت
ــان ــری در می ــای تحــت مدیریتشــان وجــه بهت ــراد و نهاده ــن اف ــا ای  ت
ــن ــتر ای ــود بیش ــه س ــا ب ــم نهایت ــر ه ــن ام ــه ای ــد ک ــدا کنن ــردم پی  م
ــرمایه دار ــراد س ــن اف ــر ای ــا اگ ــا واقع ــود. ام ــی ش ــام م ــا تم  میلیاردره
ــف ــای وق ــول ه ــد و پ ــل کنن ــد عم ــده داده ان ــه وع ــزی ک ــه چی  ب
ــد ــای مفی ــروژه ه ــه در پ ــی بلک ــای تجمالت ــروژه ه ــه در پ ــده ن  ش
ــه ــی ب ــا بدبین ــه ب ــدارد ک ــی ن ــا دلیل ــود واقع ــرف ش ــذار ص ــر گ  و تاثی
                                                                                ایــن کمپیــن نگریســت. در واقــع حتــی اگــر ایــن ادامــه در صفحــه8
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گــزارش پانــا، محســن جاللــی پــور در ارتبــاط تلفنی یکشــنبه 
شــب در برنامــه پایــش ضمــن تشــریح مهمتریــن برنامــه هــای 
ــی مســیری را در پیــش  ــاق بازرگان کاری خــود اظهــار کــرد: ات
ــتر  ــرفت بیش ــوی پیش ــه س ــر روز ب ــد ه ــی تردی ــه ب دارد ک
حرکــت مــی کنــد و ایــن مســیری اســت کــه اتــاق بازرگانــی از 
دوره ریاســت آقــای خاموشــی و آقــای نهاوندیــان و پــس از آنهــا 
مهنــدس شــافعی اتــاق ایــران را در ایــن جهــت هدایــت کردنــد.

وی ادامــه داد: قطعــاً تــا بــه امــروز کارهــای بســیاری 
اتــاق  کننــدگان  اداره  و  مســئوالن  و  فعــاالن  توســط 
بازرگانــی صــورت گرفتــه امــا بــه نظــرم کارهــای بســیار 
اســت. مانــده  زمیــن  روی  بــر  نیــز  بیشــتری  و  زیــاد 

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران خاطــر نشــان کــرد: فکــر مــی 
کنــم از وظایــف اصلــی مــا در اتــاق پیــش رو در شــرایط فعلــی 
ــه  ــه نحــوی اســت ک ــت ب ــه نف پســاتحریم و اقتصــاد متکــی ب
بایــد حرکــت بــه ســوی ارتقــاء و جایــگاه بخشــیدن بــه بخــش 
ــش و  ــن بخ ــی ای ــور واقع ــن حض ــی همچنی ــی واقع خصوص
ــد. ــاالن اقتصــادی کشــور باش ــت فع ــوان و ظرفی ــتفاده از ت اس

جاللــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه اتــاق بازرگانــی دوره 
ــکل دادن  ــی و ش ــود را تجل ــالت خ ــن رس ــی تری ــتم اصل هش
بخــش خصوصــی بــه معنــای واقعــی مــی دانــد، افــزود: تــالش 
ــا اتــاق بازرگانــی را در جایگاهــی قــرار دهیــم  خواهیــم کــرد ت

کــه بتوانــد نیــاز کشــور را کــه بســیاری از مســائل دوران تحریــم 
ــود. ــع ش ــده، مرتف ــل ش ــران تحمی ــت ای ــاد و معیش ــر اقتص ب

 وی تصریــح کــرد: بی شــک اتــاق بازرگانی از موقعیــت و جایگاه 
تولیــد کننــدگان کشــور در تمــام عرصــه هــا دفــاع خواهــد کــرد 
و مطالبــات و مســائل تولیــد را بیــش از پیــش در صحــن کشــور 
خواهیــم داشــت و در ابتــدای کار تعریفــی از تولیــد، اقتصاد بخش 
خصوصــی و حمایــت مــورد نیــاز در این عرصــه را ارائه مــی دهیم.

ــا  ــد معن ــد بای ــت از تولی ــت: حمای ــی گف ــاق بازرگان ــس ات رئی
دارد باشــد و حضــور تولیــد کننــده در بازارهــای داخلــی و 
ــی  ــن الملل ــای بی ــا فض ــی ب ــی و همگون ــه هماهنگ ــی الزم جهان
اســت و داشــتن مشــکالت فعلــی مــا در شــرایط تحریــم 
ــد  ــک تولی ــوان ی ــه عن ــخصاً ب ــن ش ــه م ــت ک ــوی اس ــه نح ب
کننــده احســاس مــی کنــم ممکــن اســت بعــداز تحریــم 
ــود. ــه ش ــدی مواج ــکالت جدی ــا مش ــور ب ــد کش ــز تولی ــا نی ه

رئیس جدید اتاق ایران در یک نگاه
بــه گــزارش ایلنــا، رئیــس اتــاق ایــران، ورود بــه اتــاق و حضــور 
ــم و  ــات مه ــه اقدام ــی را از جمل ــای تخصص ــکل ه ــال در تش فع

ضــروری بــرای فعــاالن اقتصادی می داند و توســعه دیدگاه تشــکل 
گرایــی را از ضــروری تریــن برنامــه هــای اتــاق ارزیابــی مــی کنــد.

محســن جاللپــور در دهه هــای گذشــته بــه تدریــج کار و فعالیت 
تجــاری خــود را توســعه داد و بــا ورود به عرصه صــادرات، در طول 
ــر یــک میلیــارد دالر صــادرات انجــام داد. ــغ ب ایــن 3۰ ســال بال

ــوان  ــی ت ــادی م ــال اقتص ــن فع ــات ای ــد اقدام ــریح رون در تش
گفــت کــه از دهــه ۶۰ وارد عرصــه تولیــد و فعالیــت هــای 
اقتصــادی شــد هرچنــد در ابتــدا ســطح فعالیــت چنــدان 
ــرد و  ــروع ک ــادرات را ش ــه ۷۰ ص ــت. در ده ــترده ای نداش گس
ــوان  ــه عن ــری پســته ب ــه تراب ــن پایان ــا داشــتن بزرگتری ــروز ب ام
شــود. مــی  شــناخته  محصــول  ایــن  صادرکننــده  اولیــن 

البتــه کــم کــم ســطح فعالیــت هــای خــود را بــه حــوزه هــای 
دیگــر ازجملــه نســاجی، ســیمان، اســتیل و فــراورده هــای معدنی 
ــرد. ــاز ک ــس را آغ ــدن م ــه 8۰ کار روی مع ــوق داد و در ده س

رئیــس اتــاق ایــران، ورود بــه اتــاق و حضــور فعــال در تشــکل 
ــرای  ــروری ب ــم و ض ــات مه ــه اقدام ــی را از جمل ــای تخصص ه

ــی  ــدگاه تشــکل گرای ــد و توســعه دی ــاالن اقتصــادی مــی دان فع
ــد،  ــی کن ــی م ــاق ارزیاب ــای ات ــه ه ــن برنام ــروری تری را از ض
ــی  ــب رئیس ــارات وی در دوره نائ ــق اظه ــل طب ــن دلی ــه همی ب
ــعه  ــه توس ــود را ب ــم خ ــم و غ ــام ه ــران تم ــاق ای ــود در ات خ
ــرد و  ــوف ک ــکلی معط ــجام تش ــترش و انس ــرش و گس ــن نگ ای
ــداد  ــق تع ــای دقی ــزی ه ــه ری ــا برنام ــت ب ــبختانه توانس خوش
ــش  ــر افزای ــا ۴ براب ــران را ت ــاق ای ــه ات ــای زیرمجموع ــکل ه تش
دهــد و انســجام خوبــی را در بیــن آنهــا بــه وجــود آورد.

ــران اســت، در  ــور کــه خــود موســس انجمــن پســته ای جاللپ
دوره هفتــم بــا نگاهــی بــه قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب 
ــاق  ــوی ات ــکلی از س ــی تش ــجام ده ــر انس ــد آن ب و کار و تاکی
ــن کار را از طــرف هیئــت  ــی کــه مســئولیت ای ــران و از آنجای ای
ــه تصویــب  ــود، منشــور تشــکلی را ب ــر عهــده گرفتــه ب رئیســه ب
رســاند و حــال کــه ریاســت اتــاق را بــرای دوره هشــتم در اختیــار 
دارد، فرصــت اجــرای منشــور را بــه دســت آورده اســت تــا بتوانــد 
ــاند. ــز برس ــان نی ــه پای ــت ب ــرده اس ــاز ک ــود آغ ــه خ ــی ک راه

ــدگان وارد  ــت نماین ــوم هیئ ــادی در دوره س ــال اقتص ــن فع ای
ــت  ــو هیئ ــوان عض ــه عن ــارم ب ــد و در دوره چه ــان ش ــاق کرم ات
نماینــدگان اتــاق کرمــان حضــورش را در اتــاق جــدی تــر 
دنبــال کــرد. در دوره پنجــم و ششــم رئیــس اتــاق کرمــان 
و در دوره هفتــم بــا حفــظ ریاســت اتــاق کرمــان توانســت 
بــه عنــوان نائــب رئیــس اتــاق ایــران نیــز انتخــاب شــود.

اتــاق  رئیســه  هیــات  انتخابــات  برگــزاری  پــی  در 
شــد ایــران  اتــاق  رییــس  جالل پــور  محســن  ایــران: 

انتخابــات هیــات رئیســه اتــاق ایــران، امــروز۲۴ خــرداد 
ــزار شــد و کرســی ریاســت پارلمــان بخــش خصوصــی  ــاه برگ م
ــرار  ــور ق ــار محســن جالل پ ــک دوره چهارســاله در اختی ــرای ی ب
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــزارش ســایت ات ــه گ ــت. ب گرف
ــران در  ــاق ای ــدگان ات ــات نماین ــای هی ــران، اعض ــاورزی ته کش
ــزاری  ــس از برگ ــاه پ ــه م ــدود س ــود، ح ــت خ ــتین نشس نخس
و  رییــس  انتخــاب  برنامــه  بازرگانــی،  اتاق هــای  انتخابــات 
بــا گردهمایــی  داشــتند.  کار  در دســتور  را  رییســه  هیــات 
اعضــای هیــات نماینــدگان وآغــاز فرآینــد انتخابــات، عــال 
ــه  ــن جلس ــنی اداره ای ــس س ــوان رئی ــه عن ــی ب میرمحمدصادق
حاضــران  موافــق  رأی  بــا  و  گرفــت  برعهــده  را  انتخاباتــی 
فرهــاد فزونــی، عبدالوهــاب ســهل آبادی و فاطمــه دانشــور 
ــدند. ــده ش ــت برگزی ــن نشس ــه ای ــات رنیس ــوان هی ــه عن ــز ب نی

غالمحســین شــافعی، ســه عضــو فعلــی اتــاق بازرگانــی 
ایــران شــامل محســن خلیلی عراقــی، اســداهلل عســگراوالدی 

ــه  ــر در جلس ــراد حاض ــن ترین اف ــی را مس و عالءمیرمحمدصادق
امــروز خوانــد کــه محســن خلیلی عراقــی کاندیــدا نشــد و 
فــرد  مســن ترین  وی  از  پــس  کــه  میرمحمدصادقــی  عــال 
ــوب  ــنی منص ــه س ــس هیات رئیس ــوان رئی ــه عن ــود ب ــع ب جم
شــد. پــس از او، فرهــاد فزونــی و عبدالوهــاب ســهل آبادی 
بــه عنــوان ناظــران انتخابــات کاندیــدا شــده و رای آوردنــد. 
حاضــران  ســنی،  منشــی  هیا ت رئیســه  انتخــاب  زمــان  در 
ــات  ــو هی ــان عض ــان زن ــی از می ــه منش ــد ک ــت دادن درخواس
ــت نظــر  ــه در نهای ــی انتخــاب شــود ک ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
ــی  ــوان منش ــه عن ــود و وی ب ــور ب ــه دانش ــر روی فاطم ــع ب جم
ــاب  ــتم انتخ ــاق هش ــات ات ــان انتخاب ــنی در زم ــه س هیات رئیس
شــد و پــس از آن نوبــت بــه معرفــی کاندیداهــای ریاســت رســید. 

ریاســت اتــاق ایــران در ابتــدا دو نامــزد داشــت؛ محســن 
جالل پــور کــه ریاســت اتــاق کرمــان را برعهــده دارد و همچنیــن 
ــه  ــران ب ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــزاده عضــو هی محســن مهرعلی
عنــوان دو نامــزد ریاســت اتــاق ایــران معرفــی شــدند. البتــه پــس 
از آغــاز فراینــد انتخابــات کــه دو کاندیــدای ریاســت اتــاق ایــران 
ــراف  ــوری انص ــن کاندیدات ــزاده از ای ــد، مهرعلی ــخنرانی کردن س

ــد.  ــات باش ــن انتخاب ــاز ای ــور یکه ت ــالل پ ــب او، ج ــا رقی داد ت
گلدان هــای رای گیــری گردانــده شــد و در نتیجــه جالل پــور بــا 
کســب 3۵۴ رای از ۴۲۴ نماینــده حاضــر، بــه عنــوان رییــس اتــاق 
ایــران برگزیــده شــد. جالل پــور عــالوه بــر ریاســت اتــاق کرمــان، 
ریاســت انجمــن پســته را نیــز عهــده دار اســت و در دوره هفتــم 
ــود. ــران ب ــاق ای ــات رییســه ات ــز عضــو هی ــدگان نی ــات نماین هی
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تاثیر نرخ جدید سوخت در تولید مواد معدنی در ایران

قیمت ماشین آالت معدنی 4 برابر جهان است 

ــه تولیــد داخلــی ماشــین آالت- ــا اشــاره ب  کامــران وکیــل، ب
 معدنــی اظهــار کــرد: تنهــا تعــدادی ماشــین چینــی قدیمــی،
ــد ــل تولی ــاژ در داخ ــورت مونت ــه ص ــازده و ب ــدون ب ــران، ب  گ

ــام آن را تولیــد گذاشــت .مــی شــود کــه نمــی تــوان ن

محدودیت در واردات ماشین آالت معدنی
 وی بــا بیــان ایــن کــه در واردات ماشــین آالت معدنــی محدودیت
ــون ــده در قان ــام ش ــات انج ــم اصالح ــود دارد، گفت:علیرغ  وج
 واردات ماشــین آالت معدنــی هنــوز ایراداتــی بــر آن وارد اســت،
 چــرا کــه بــرای واردات، محدودیــت هــای زیــادی از جملــه ســال

.ســاخت دســتگاه و… وجــود دارد۰
ــوالت ــدگان محص ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــرکل اتحادی  دبی
ــاق در ــب قاچ ــوع موج ــن موض ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب  معدن
 ماشــین آالت معدنــی شــده اســت، اظهــار کــرد: در مــرز، ماشــین
 آالت معدنــی را بــه صــورت قطعــات جــدا وارد و در داخــل کشــور

.مونتــاژ مــی کننــد
تاثیر نرج جدید انرژی در صنایع معدنی

 وکیــل در خصــوص تاثیــر نــرخ جدیــد ســوخت در تولیــد مــواد
ــد ــوخت مانن ــای س ــه ه ــت هزین ــرار اس ــر ق ــت: اگ ــی گف  معدن
 قیمــت هــای جهانــی باشــد، نبایــد قیمــت خــودرو و هزینــه حمل

.و نقــل نیــز بــا جهــان تفــاوت داشــته باشــد
ــوالت ــدگان محص ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــرکل اتحادی  دبی
ــا عقــل و ــا بیــان ایــن کــه ســازوکار اقتصــادی بایــد ب  معدنــی ب
 منطــق صــورت بگیــرد، افــزود: برپایــه حــرف و شــعار هیــچ اتفــاق

ــی حــادث نمــی شــود .مطلوب
 وی یکــی از تاثیــرات ایــن امــر را از بیــن رفتــن قابلیــت رقابــت
 فعــاالن اقتصــادی بــا کشــور هــای دیگــر دانســت و گفــت: علــی
 رغــم ایــن کــه در حــال حاضــر گــران تریــن ماشــین هــای دنیــا

.در ایــران اســت بهــره وری آنگونــه کــه بایــد باشــد نیســت
 وکیــل ادامــه داد: دلیــل ایــن امــر فرســوده شــدن ماشــین آالت

.معدنــی و از کارافتادگــی آنهاســت۰
ــوالت ــدگان محص ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــرکل اتحادی  دبی
 معدنــی یکــی دیگــر از تاثیــرات افزایــش نــرخ ســوخت را افزایــش
 کرایــه حمــل و نقــل عنــوان و اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ایــن کــه
 کرایــه حمــل ایــران نســبت بــه ســایر کشــور هــا بیشــتر اســت
ــر تشــدید ایــن موضــوع ــد دلیلــی ب  ایــن موضــوع نیــز مــی توان

.باشــد۰
ــد ــت را از تولی ــوان رقاب ــاله ت ــن مس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب

ــت: ــرد، گف ــی گی ــی م ــازار جهان ــرای حضــور در ب ــدگان ب  کنن
 بــه دلیــل ایــن کــه اکثــر تصمیــم گیــری هــا بــه صــورت یــک
ــه ــی ب ــذاران تمایل ــرمایه گ ــرد س ــی گی ــورت م ــه ای ص  دفع

ــد ــی ندارن ــور معدن ــذاری در ام ــرمایه گ .س
ــی ثباتــی در اقتصــاد کشــور را امــری تاثیــر گــذار در  وکیــل ب
 کاهــش ارتقــای بخــش معــدن دانســت و اظهــار کــرد: بــی ثباتی
 در اقتصــاد بــرای یــک کشــور ســم اســت لــذا تــا زمانــی کــه این

اتــاق نماینــدگان  هیــات  عضــو  مســتوفی   فریــال 
ثباتــی بــی  اقتصــاد:  بــا صــدای  گــو  و  گفــت  در   تهــران 
ایــران اســت قوانیــن، مانــع ســرمایه گــذاری خارجــی در 
.ایــران از نظــر مــواد و کانی های معدنی بســیار متنوع و غنی اســت
ــران ــالد ته ــرج می ــته ب ــه گذش ــدای اقتصادهفت ــزارش ص ــه گ  ب
 میزبــان اجــالس معــدن و صنایــع معدنــی ایــران بــود، اجالســی
 کــه از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ایمیــدرو برگــزار
 شــد و هــدف اصلــی آن جــذب ســرمایه هــای خارجــی و داخلــی
ــاره ایــن  بــرای توســعه و رونــق صنعــت معــدن کشــور بــود؛ درب
 اجــالس و بســترهای الزم بــرای جــذب ســرمایه هــای داخلــی و
 خارجــی بــا فریــال مســتوفی از فعــاالن حــوزه معــدن و از اعضــا

:اتــاق ایــران و تهــران گفــت و گــو کــرده ایــم
ــه نظــر شــما برگــزاری اجــالس هایــی نظیــر اجــالس  ب
ــته ــه گذش ــه هفت ــران ک ــی ای ــع معدن ــدن و صنای  مع
 برگــزار شــد، چقــدر مــی توانــد بــرای جــذب ســرمایه

ــد؟ ــر باش ــی موث ــی و داخل ــذاران خارج گ
 ببینیــد هــر نــوع ارتباطــی مهــم اســت مــا بــرای اینکــه بتوانیــم
 ایــران را معرفــی کنیــم و شــناختی از کشــور و پتانســیل هــای آن
ــدون ــه دیگــران بدهیــم بایــد رفــت و آمــد صــورت بگیــرد و ب  ب
 آن اتفاقــی نخواهــد افتــاد بنابرایــن برگــزاری اجــالس هــای ایــن
 چنینــی و دعــوت از مهمانــان خارجــی و ســرمایه گــذاران بســیار
ــا ــی دوســتان خارجــی م ــود. وقت ــذار خواهــد ب ــر گ  مهــم و تاثی
ــوند، ــی ش ــوت م ــران دع ــه ای ــی ب ــالس های ــن اج ــرای چنی  ب
ــی ــنا م ــک آش ــا از نزدی ــگ کشــور م ــا فرهن ــفر ب ــان س  در جری
ــع ــد و در واق ــی کنن ــف کشــور ســفر م ــاط مختل ــه نق  شــوند، ب
ــه ــی ک ــت های ــا ذهنی ــد و ب ــی بینن ــز را م ــه چی ــک هم  از نزدی
ــه ــد مقایس ــرده ان ــاد ک ــی ایج ــای خارج ــانه ه ــفانه رس  متاس
 مــی کننــد و خــود متوجــه تصــورات اشــتباه مــی شــوند و ایــن
ــی ــر زمان ــا ه ــن حقیقت ــود. م ــی ش ــرف م ــدری برط ــرات ق  تفک
ــی ــوت م ــی دع ــر ملیت ــاال از ه ــان ح ــتان خارجیم ــه دوس  ک
.کنــم و بــه ایــران مــی آینــد کامــال نظرشــان عــوض مــی شــود
ــران در بخــش  چقــدر ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای ای

معــدن در ســطح جهــان شــناخته شــده اســت؟
ــری ــد یکس ــرد بای ــورت بگی ــذاری ص ــرمایه گ ــه س ــرای اینک  ب

ــه ــت ک ــی اس ــدت طوالن ــود. االن م ــم ش ــرایط فراه ــتر و ش  بس
ــی ــرب کم ــای غ ــا دنی ــا و... ب ــم ه ــکالت تحری ــت مش ــه عل  ب
ــی ــیم وقت ــته باش ــار داش ــد انتظ ــن نبای ــتیم. بنابرای ــه هس  بیگان
ــان مــی رســد از روز بعــد ــه پای  اجالســی برگــزار مــی شــود و ب
 ســیل ســرمایه گــذاران بــه ســمت کشــور مــا روانــه شــوند، ایــن
 خیلــی خوشــبینانه خواهــد بــود و مــن دوســت دارم بیشــتر واقــع
 گــرا باشــم. امــا اتفاقــی کــه بعــد از برگــزاری اجــالس هایــی مانند
ــناخت ــد ش ــی افت ــران م ــی ای ــع معدن ــدن و صنای ــالس مع  اج
 نســبت بــه کشــور مــا و ظرفیــت هــای آن اســت و وقتــی بســترها
 را بــه وجــود بیاوریــم حتمــا جــذب خواهنــد شــد. ایــران از نظــر
 مــواد و کانــی هــای معدنــی بســیار متنــوع و غنــی اســت و االن در
 دنیــا پــول هــای ســرگردانی بــه دلیــل رکودهــای جهانــی وجــود
 دارد و ایــران مــی توانــد باتوجــه بــه پتانســیل هــا جــذب کننــده
 ایــن پــول هــای ســرگردان باشــد. ایــران زیربناهــای خوبــی دارد،
ــه ــازار منطق ــرده و متخصــص خــوب دارد، ب ــل ک ــروی تحصی  نی
 ای 3۰۰ میلیونــی در اطــراف کشــور مــا وجــود دارد و همــه
ــه ــرای ســرمایه گــذاری ب ــی را ب ــن هــا شــرایط بســیار مطلوب  ای
ــتر را ــا بس ــه م ــده ک ــان آن ش ــاال زم ــت و ح ــود آورده اس  وج
 بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی بــه وجــود بیاوریــم و ایــن
ــن ــد چی ــود مانن ــا اعتمــاد ســازی ممکــن خواهــد ب ــا ب .کار تنه
 فکــر مــی کنیــد بــزرگ تریــن مشــکل برســر راه اعتماد

ــازی چیست؟ س
 مــا قوانیــن ضــد و نقیــض بســیاری داریــم کــه هــر روزه تغییــر
ــذار اجــازه دهــد ــه ســرمایه گ ــد ب ــن نمــی توان ــد و ای ــی کنن  م
ــه ــد. مســئوالن توجــه داشــته باشــند ک ــری کن ــم گی ــا تصمی  ت
ــران ــن ای ــد قوانی ــی بای ــذاران خارج ــرمایه گ ــذب س ــرای ج  ب
ــات داشــته باشــد ــک دوره هــای ۵،۶ ســاله ثب ــرای ی ــل ب .حداق

بی ثباتی قوانین
مانع سرمایه گذاری خارجی 

.در ایران است 

.ایران از نظر مواد و کانی های معدنی بسیار متنوع و غنی است

ــه از صفحــه 3  ادام
   فاصله زیادی وجود دارد، اظهار داشت: پس از دوران تحریم

 تنهــا نبایــد بــه درون مرزهــای کشــور توجــه کنیــم بلکــه بایــد
.بتوانیــم بــا تدابیــر مناســب وارد عرصــه هــای بیــن الملــل شــویم
ــحاق ــی آل اس ــران، یحی ــی ته ــاق بازرگان ــین ات ــس پیش  رئی
ــوی ــده از س ــال ش ــای اعم ــت: تحریم ه ــرده اس ــاره ک ــز اش  نی
ــه ســبب قطــع ــا ب ــا تجــار م ــی ســبب شــده ت  کشــورهای غرب
ــه ــدت س ــه م ــا، ب ــم دنی ــورهای مه ــی کش ــا برخ ــاط  ب  ارتب
ــود را ــد خ ــده و نتوانن ــارت دور مان ــوم تج ــال از آداب و رس  س
ــود ــه خ ــدی ب ــی ج ــال تغییرات ــر س ــه ه ــا ک ــم روز دنی ــا عل  ب
ــر ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد. از ای ــگ کنن ــد هماهن  می بین
ــر اســت ــرد بهت ــران و گــروه ۱+۵  صــورت بگی  توافقــی بیــن ای
 فعــاالن اقتصــادی کشــور خــود را بــرای بــه روز رســانی آمــار و
ــال از آن داور ــه س ــه س ــی ک ــد و آداب ــاده کنن ــان آم  اطالعاتش

ــد ــد را بیاموزن   .بودن
 در ایــن مســیر شــد و آمدهــای هیــأت هــای بازرگانــی و تجــاری
 و حضــور فعــاالن اقتصــادی در کنفرانــس هــای بیــن المللــی مــی
ــا از ــات م ــانی اطالع ــه روزرس ــرای ب ــی ب ــت مغتنم ــد فرص  توان
 چگونگــی انجــام بیزنــس در جهــان باشــد امــا در عیــن حــال الزم
 اســت موسســات و نهادهــای وابســته بــه تجــارت و بازرگانــی از
 جملــه اتــاق هــای بازرگانــی در مســیر آمــوزش و انتقــال تجــارب
ــا فضــای ــه فعــاالن اقتصــادی در مســیر پیونــد زدن اقتصــاد ب  ب

 .بیــن المللــی قــدم هــای جــدی تــری بردارنــد

خالء بزرگ پساتحریم
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از  یکــی  عنــوان  بــه  معدنــی  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
ــرآوری  ــای ف ــی و کارخانه ه ــع معدن ــی در صنای ــای اساس نیازه
ــاز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــوردار هس ــژه ای برخ ــگاه وی از جای
نگهــداری  بــرای  ویــژه ای  برنامه ریــزی  و  توجــه  تــا  اســت 
ــورت  ــه در ص ــود چراک ــه ش ــش گرفت ــا در پی ــتفاده از آنه و اس
کار خســارت های  انجــام  حیــن  در  فنــی  مشــکالت  ایجــاد 
مــی آورد. وجــود  بــه  تولیدکننــده  بــرای  را  بســیاری 

ــرای جلوگیــری  حــال اگــر برنامــه ای از پیــش تعییــن شــده ب
از خــراب شــدن ماشــین آالت وجــود داشــته باشــد دیگــر 
ــه  ــرای اینک ــود. ب ــد ب ــه نخواه ــت کارخان ــف فعالی ــری از توق خب
اطالعــات کاملــی دربــاره ایــن موضــوع بــه دســت آوریــم 
کمیتــه  رییــس  حقیقــی،  عبدالعلــی  بــا  گفت وگویــی 
فــرآوری اداره کل امــور نظــارت بــر معــادن وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت انجــام دادیــم کــه در ادامــه می خوانیــد: 

وضعیت نگهداری از ماشین آالت معدنی موجود در 
کارخانه ها چگونه است؟

ــام  ــا انج ــتر کارخانه ه ــه در بیش ــی ک ــر تعمیرات ــال حاض درح
ــود  ــل نب ــه دلی ــه ب ــا اضطــراری اســت چراک ــی ی می شــود، اتفاق
ســامانه کنتــرل و ثبــت نواقــص در شناســنامه دســتگاه ها، 
ــب  ــع عی ــص انجــام می شــود. بعضــی مواق ــور ناق ــرات به ط تعمی
و نقــص در یــک دســتگاه چندین بــار در روز تکــرار می شــود کــه 
ایــن خــود باعــث توقــف بیــش از حــد ماشــین آالت در خطــوط 
تولیــد می گردنــد. در واقــع ادامــه ایــن نــوع تعمیــرات در صنایــع 
ــت  ــروز ثاب ــی ام ــان صنعت ــرا در جه ــت زی ــاک اس ــیار خطرن بس
ــه  ــتن برنام ــدون داش ــد ب ــه ای نمی توان ــچ کارخان ــه هی ــده ک ش
جامــع و کامــل تعمیــرات پیشــگیرانه بــه حیــات اقتصــادی خــود 
ــل واردات  ــه دلی ــران ب ــژه در ای ــه وی ــر ب ــن ام ــد. ای ــه ده ادام
ــی دارد. ــت فراوان ــور اهمی ــارج از کش ــین آالت از خ ــده ماش عم

اهمیت نگهداری از ماشین آالت معدنی چقدر است؟ 
نگهــداری ماشــین آالت و اســتفاده بهینــه از قطعــات یدکــی از 
اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــه  ــدازی شــده اند، فکــر می کننــد ب ــازه راه ان کارخانه هایــی کــه ت
دلیــل نــو بــودن ماشــین آالت و در اختیــار داشــتن مقــدار انــدک 
قطعــات یدکــی چنــدان نیــازی بــه تعمیــرات پیشــگیرانه وجــود 
نــدارد. الزم بــه یــادآوری اســت کــه در صــورت بــه کار نگرفتــن 
ســامانه تعمیــرات نویــن از قبیــل »پــی ام« و »ســی ام« بــه 
ــال خواهــد  ســرعت فرســوده شــده و مشــکالت بســیاری به دنب
داشــت. چراکــه نداشــتن توجــه بــه انجــام تعمیــرات برنامه ریــزی 
ــر  ــه ب شــده و پیشــگیرانه، ســبب می شــود تــا مســئوالن کارخان
ــه و  ــیار پرهزین ــه بس ــراری ک ــی و اضط ــرات اتفاق ــای تعمی مبن
ــرار  ــه تک ــه ای ک ــوند، به گون ــل ش ــت، وارد عم ــادی اس غیراقتص
ــدا  ــترش پی ــدازه ای گس ــه ان ــراری ب ــرات اضط ــات و تعمی اتفاق
ــه  ــرات کارخان ــروه تعمی ــی گ ــرل و توانای ــه از کنت ــد ک می کن
خــارج و تکــرار تعمیــرات اتفاقــی منجربــه محــدود شــدن 
ــود ــه می ش ــدن کارخان ــل ش ــع تعطی ــی مواق ــد و در بعض تولی

.

آیا برنامه ریزی مشخصی برای تعمیر ماشین آالت در 
حین انجام فعالیت وجود دارد؟

در کارخانه هایــی کــه به تازگــی راه انــدازی شــده و مــدت 
زمــان زیــادی از فعالیــت آنهــا نمی گــذرد، بــدون شــک در 
ــراب  ــتگاه ها خ ــی از دس ــی بعض ــور ناگهان ــع به ط ــی مواق برخ
می شــوند و گــروه تعمیــرات ســعی می کننــد بــه ســرعت 
مشــکل دســتگاه را رفــع کــرده و دوبــاره آن را بــه خــط تولیــد 
ــرای ماشــین آالت ایجــاد نشــود،  ــد. امــا اگــر مشــکلی ب بازگردان

ــرا  ــت، زی ــد داش ــادی نخواهن ــه کار زی ــرات کارخان ــروه تعمی گ
ــی  ــه در مواقع ــدارد ک ــود ن ــده ای وج ــن ش ــل تدوی ــه از قب برنام
کــه ماشــین آالت بــدون مشــکل درحــال فعالیت هســتند براســاس 
ــه خــود  ــزی از پیــش تعییــن شــده کارهــای روزان یــک برنامه ری
ــای  ــت روزه ــن اس ــروه ممک ــن گ ــع ای ــد. درواق ــام دهن را انج
متوالــی در کارخانــه هیــچ کار مفیــدی انجــام ندهنــد ولــی 
ــع  ــغول رف ــد روز مش ــا چن ــاعت ی ــن س ــی چندی ــور ناگهان به ط
ــن  ــرای اصــالح ای ــه همیــن دلیــل ب عیــب دســتگاهی باشــند. ب
ــرد. ــری ک ــی جلوگی ــای افراط ــن حالت ه ــروز ای ــد از ب ــر بای ام

آیا راهکاری برای جلوگیری از خراب شدن ناگهانی 
ماشین آالت وجود دارد؟ 

شــده  تعریــف  قبــل  از  برنامه ریــزی  کــه  صورتــی  در 
بــرای بازرســی و بازدیــد دقیــق فنــی از دســتگاه ها وجــود 
تعمیــرات  ســامانه  عنــوان  بــا  ســامانه ای  و  باشــد  داشــته 
آمــدن  وجــود  بــه  از  می تــوان  شــود،  تعریــف  پیشــگیرانه 
و  کــرده  جلوگیــری  دســتگاه ها  شــدن  خــراب  و  مشــکل 
حالــت افراطــی کــه بــه آن اشــاره شــد را برطــرف کــرد.

تعمیرات پیشگیرانه به چه معناست؟
مفهــوم تعمیــرات پیشــگیرانه بــه تمامــی اقداماتــی کــه توانایــی 
ــا  ــی آنه ــداری و از خراب ــوب نگه ــت مطل ــزات را در وضعی تجهی
جلوگیــری کنــد، اطــالق می شــود. ایــن روش می توانــد در 
زمانــی کــه یــک خرابــی درحــال وقــوع اســت، آن را حــس کــرده 
و قبــل از اینکــه خرابــی خســارت بیشــتری را بــه بــار بیــاورد از آن 
جلوگیــری کــرده و بالفاصلــه عیــب را رفــع کنــد. الزم به یــادآوری 
ــی و  ــدن ناگهان ــراب ش ــری از خ ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ــت ک اس
ــزات،  ــر تجهی ــول عم ــی و ط ــش کارآی ــن افزای ــی و همچنی اتفاق
ســرویس به موقــع و تعمیــرات بــا برنامــه شــامل تعمیــرات جزئــی 
و اساســی از اقدامــات موثــر ســامانه تعمیــرات پیشــگیرانه اســت. 
تجربــه نشــان می دهــد کــه رعایــت نکــردن اســتانداردهای 
ــش فرســودگی، از  ــکاری ســبب افزای ــر روان ــژه در ام ــی به وی عمل
کار افتــادن قطعــات و بــروز حادثــه می شــود. بنابرایــن نگهــداری 
دارد. پیشــگیرانه  و  جلوگیــری  خاصیــت  مــداوم،  و  مرتــب 

هدف از تعمیرات پیشگیرانه چیست؟
هــدف از تعمیــرات پیشــگیرانه حفــظ دســتگاه ها و ابــزار 
کارخانه هــای  اســتانداردهای  براســاس  مناســب  شــرایط  در 
ســازنده بــا کمتریــن هزینــه اســت. عملکــرد ایــن ســامانه باعــث 
ــش عمــر  ــد، افزای ــات تولی ــی در عملی ــه ناگهان ــری از وقف جلوگی
متوســط دســتگاه، کاهــش تعمیــرات خرابــی، کاهــش در مصــرف 
لــوازم یدکــی، جلوگیــری از توســعه عیــوب و در نتیجــه کاهــش 
ــود. ــد می ش ــره وری تولی ــردن به ــاال ب ــی و ب ــای تعمیرات هزینه ه
نگهداری تجهیزات به شکل سیستماتیک چه نتایجی به 

دنبال دارد؟
ــداری  ــتماتیک نگه ــکل سیس ــه ش ــزات ب ــه تجهی ــی ک زمان
ــد  ــرار گیرن ــی ق ــت مطلوب ــا در وضعی ــود ت ــث می ش ــوند باع ش

ــش  ــا کاه ــده و ب ــری ش ــی آن جلوگی ــدن ناگهان ــراب ش و از خ
هزینــه تعمیــرات و افزایــش بهــره وری ســبب بــه ســود رســیدن 
ــه روش  ــه شــود. گفتنــی اســت نگهــداری ماشــین آالت ب کارخان
سیســتماتیک نیازمنــد برنامــه تعمیــرات پیشــگیرانه اســت و ایــن 
برنامــه بــه ســرمایه گذاری اولیــه در وقــت، قطعــات، افــراد و منابــع 
ــه منظــور پیاده ســازی ســامانه های ســی ام، پــی ام  مالــی کافــی ب
و آرســی ام، نیــاز دارد و بــازده آن در کمتــر از چندمــاه بعــد دیــده 
می شــود. همچنیــن نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره 
کــرد ایــن اســت کــه مهندســان ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد کــه 
ــت  ــده اس ــزی ش ــی برنامه ری ــی بازرس ــگیرانه نوع ــرات پیش تعمی
ــود.  ــری می ش ــراری جلوگی ــات اضط ــا از اتفاق ــام آنه ــا انج ــه ب ک
بعضــی نیــز تصــور می کننــد کــه انجــام ســرویس های نگهــداری 
و تعمیــرات اساســی بــرای پیشــگیری از تعمیــرات اتفاقــی ضروری 
اســت. در حقیقــت فلســفه ســامانه تعمیــرات پیشــگیرانه، انجــام 
ــت. ــده اس ــزی ش ــرات برنامه ری ــرویس ها و تعمی ــی ها، س بازرس

برای انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه چه عواملی 
تاثیرگذار هستند؟

از  شــده  برنامه ریــزی  دوره ای  بازرســی های  و  بازدیدهــا 
ــور  ــه منظ ــا ب ــزات کارخانه ه ــتگاه ها و تجهی ــین آالت، دس ماش
ــول  ــه اص ــی ازجمل ــی اتفاق ــری از خراب ــل و جلوگی ــف دالی کش
تاثیرگــذار اســت کــه می توانــد منجــر بــه تعمیــرات اضطــراری، از 
کار افتــادن ماشــین آالت یــا توقــف تولیــد شــوند. همچنیــن انجام 
ــا  ــوع خرابی ه ــل از وق ــات قب ــرات و تنظیم ــرویس ها و تعمی س
ــه  ــواردی اســت ک ــر م ــز از دیگ ــر نی ــای کمت ــا صــرف هزینه ه ب
ــه آن اشــاره کــرد. اجــرای صحیــح ســامانه تعمیــرات  می تــوان ب
ــرات،  ــزی تعمی ــر برنامه ری ــاد دفت ــا ایج ــان ب ــگیرانه همزم پیش
همــراه بــا انجــام عملیــات نصــب کارخانــه و راه انــدازی آنهــا بایــد 
ــاز کار ممکــن  ــه در آغ ــن برنام ــد انجــام ای ــر چن ــاز شــود. ه آغ
اســت هزینه هایــی را بــه دنبــال داشــته باشــد، امــا در نهایــت ایــن 
هزینه هــا بــدون تردیــد جبــران شــده و ســودآوری کارخانــه را بــا 
ــدی  ــرات و طبقه بن ــده تعمی ــدی ش ــای زمان بن ــرای برنامه ه اج
و شناســایی تجهیــزات، ایجــاد شناســنامه تعمیراتــی تجهیــزات و 
ــا،  ــردش فرم ه ــامانه گ ــاز و س ــرم موردنی ــی ف ــتگاه ها، طراح دس
ــی،  ــای تعمیرات ــی نیازه ــم، پیش بین ــات منظ ــات و ارتباط مکاتب
ــانی،  ــروی انس ــرآورد نی ــان، ب ــوزش کارکن ــی و آم ــات یدک قطع
تامیــن می کنــد. و  تعییــن  و ماشــین آالت موردنیــاز،  ابــزار 

اجرای این عملیات چه مزایایی به دنبال دارد؟
کم کــردن و محدودکــردن مــدت توقــف تولیــد کــه بــه 
دلیــل تعمیــرات اتفاقــی ممکــن اســت رخ دهــد ناشــی از 
همچنیــن  اســت.  پیشــگیرانه  تعمیــرات  عملیــات  اجــرای 
ــردن  ــدود ک ــه و مح ــر هزین ــزرگ و پ ــرات ب ــدن تعمی ــم ش ک
افزایــش کیفیــت محصــول و  تعمیــرات پیش بینــی نشــده، 
ارتبــاط  در  ســرمایه گذاری  کاهــش  ضایعــات،  از  جلوگیــری 
                                                                               7  8 صفحــه  در  ادامــه  ماشــین آالت،  جایگزینــی  و  تهیــه  بــا 

تعمیرات پیشگیرانه راهی 

برای ارتقای فعالیت های 

معدنی
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ادامــه از صفحــه7                                                       کم شــدن 

تدریجــی در بکارگیــری نیروی انســانی و ادامــه از صفحــه ی 
ــی  ــای کل ــش هزینه ه ــات یدکی،کاه ــی و قطع ــالم مصرف ۶ اق
تعمیــرات، کشــف ســریع علــت نارســایی ها از قبیــل کمبودهــای 
ــین آالت،  ــات ماش ــودن قطع ــب ب ــا نامناس ــف ی ــی، ضع تخصص
ــات  ــداد قطع ــش تع ــی و کاه ــات یدک ــرف قطع ــرل در مص کنت
ــی  ــاط در ســامانه تعمیرات ــی، ایجــاد نظــم و انضب یدکــی مصرف
کارخانه هــا و ایجــاد حســن روابــط بیــن کارکنــان تولیــد 
ــول  ــد محص ــده واح ــام ش ــت تم ــل در قیم ــرات و تقلی و تعمی
دانســت. عملیــات  ایــن  اجــرای  مزایــای  از  می تــوان  را 

آیا ارتباطی بین موفقیت در انجام سامانه تعمیرات 
پیشگیرانه و مدیران مسئول کارخانجات وجود دارد؟

ــه  ــتگی ب ــتر بس ــرح بیش ــن ط ــت در ای ــع موفقی ــه، درواق بل
شــناخت و قبــول ایــن برنامــه در ســطوح مدیــران مســئول دارد. 
بــه عنــوان مثــال، مدیــران ســطوح بــاالی کارخانــه و مســئوالن 
بهره بــرداری، سرپرســتان و مجریــان عملیــات تعمیراتــی به طــور 
معمــول نخســتین ســوالی کــه در زمــان تشــریح ایــن ســامانه، 
بــرای آنهــا ایجــاد می شــود مقــدار هزینــه انجــام ســامانه اســت 
ــبه  ــودآوری را محاس ــات س ــرات اثب ــان تعمی ــران و مجری و مدی
می کننــد. درواقــع آنهــا بــا بررســی و بــرآورد هزینه هــای 
ــتگاه  ــر دس ــا ه ــاط ب ــی در ارتب ــراری و اتفاق ــی اضط تعمیرات

ــالم و  ــانی، اق ــل نیروی انس ــزات از قبی ــین آالت و تجهی ــا ماش ی
ــا  ــالف وقت ه ــا، ات ــده، اضافه کاری ه ــرف ش ــی مص ــات یدک قطع
نهایــی  زیان هــای  و  ضــرر  دیگــر،  جنبــی  هزینه هــای  و 
ــل  ــات حاص ــول و ضایع ــد محص ــش تولی ــل کاه ــه دلی ــه ب ک
ــبب  ــه س ــراری ک ــی و اضط ــرات ناگهان ــن تعمی ــده و همچنی ش
ــت  ــدن و غیب ــتری ش ــروح و بس ــل مج ــی از قبی ــای کل زیان ه
ــی  ــا جمــع هزینه های ــی و مقایســه آن ب ــروه تعمیرات ــی گ طوالن
ــه  ــئوالن را ب ــده، مس ــگیرانه انجام ش ــرات پیش ــر تعمی ــه اگ ک
ــن ترغیــب می کننــد. به طــور  ــی نوی بکارگیــری ســامانه تعمیرات
کلــی مجمــوع هزینه هــای نیــروی انســانی مصــرف شــده، 
اضافه کاری هــا،  یدکــی مصــرف شــده،  و قطعــات  اجنــاس 
اتــالف وقت هــا، ضــرر و زیان هایــی کــه بــه علــت کاهــش 
در محصــول حاصــل شــده، صدمــات وارد بــه دســتگاه های 
ــدن  ــتری ش ــا بس ــروح ی ــه و مج ــین آالت کارخان ــف ماش مختل
ــا تعمیــرات اضطــراری و اتفاقــی  ــه در رابطــه ب کارکنــان کارخان
و ســایر ضایعــات جنبــی دیگــر،در مقایســه بــا هزینــه »پــی ام« 
ــودآوری  ــت و س ــاد اس ــیار زی ــی ام« بس ــی ام« و »آرس ــا »س ی
می دهــد. نشــان  را  پیشــگیرانه  تعمیــرات  ســامانه  اجــرای 
آیا انجام عملیات پیشگیرانه توانسته نیازهای این بخش 

را تامین کند؟
ــال و  ــن س ــت چندی ــس از گذش ــه پ ــان داده ک ــه نش تجرب

تــداوم انجــام عملیــات تعمیــرات پیشــگیرانه و اجــرای تعمیــرات 
ــیده و  ــی رس ــطح عملیات ــن س ــه باالتری ــامانه ب ــن س ــن، ای نوی
ــه  ــد. البت ــن می کن ــئوالن را تامی ــارات مس ــع انتظ ــور قط به ط
پــس از مــدت زمــان کوتاهــی بهبــود در راهبــری کارخانــه بــه 
ــتری  ــرعت بیش ــان س ــرور زم ــا م ــده و ب ــوس ش ــج محس تدری
ــی  ــکل عمل ــه ش ــده را ب ــای یادش ــام مزای ــت و تم ــد یاف خواه
ــا ســابقه،  ــا اســتفاده از متخصصــان ب ثابــت می کنــد. در واقــع ب
ضمــن آمــوزش افــراد در حیــن انجــام عملیــات، می تــوان 
مــدت زمــان رســیدن ســامانه بــه ســطح مطلــوب را کوتــاه کــرد. 
چنانچــه مقدمــات ایــن ســامانه از قبیــل جمــع آوری اطالعــات، 
شناســنامه های  تهیــه  اطالعــات،  ثبــت  فرم هــای  طراحــی 
ــب  ــع نص ــری در موق ــرل و پیگی ــای کنت ــر فرم ه ــی و دیگ فن
ــان تر و  ــریع تر، آس ــامانه س ــن س ــود ای ــم ش ــین آالت فراه ماش
در مــدت زمــان کوتاه تــری بــه نتیجــه مطلــوب خواهــد رســید.

ــار کار در ــل فش ــه دلی ــین آالت ب ــن ماش ــرا ای ــوند، زی  وارد ش
 صورتــی کــه کیفیــت خوبــی نداشــته باشــند هزینــه تمــام شــده

ــد داد ــش خواهن محصــوالت را افزای

اســت    نیــاز  واردات 
 میانگیــن عمــر ماشــین آالت فعــال
ــر ــیار باالت ــران بس ــی در ای  معدن
اســتاندارد و  کیفــی  ســطح   از 
موضوعــی اســت؛   بین المللــی 
 کــه ارتقــای تولیــد را تحت شــعاع
ــس ــب ریی ــت. نای ــرار داده اس  ق
 خانــه معــدن بــا اشــاره بــه اینکــه
ماشــین آالت عمــر   میانگیــن 
ــال ــک ۱۷ س ــران نزدی ــی ای  معدن

ــه صمــت گفــت: درحال حاضــر بخشــی از ماشــین آالت  اســت ب
 فعــال معدنــی ایــران عمــری بیــش از 3۰ ســال دارنــد و میانگین
ــئله ــن مس ــد، ای ــال می رس ــه ۱۷ س ــین آالت ب ــن ماش ــر ای  عم
ــد ــرآورده کن ــران را ب ــادن ای ــاز مع ــت نی ــن اس ــه ممک ــر چ  اگ
ــه دلیــل اینکــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی ــا ب  ام
 را بــه واســطه هزینــه بــاالی اســتهالک افزایــش می دهــد
 فعالیــت ایــن ماشــین آالت چنــدان صرفــه اقتصــادی نــدارد. بــه
 همیــن دلیــل فراهــم کــردن شــرایط تامیــن ایــن ماشــین آالت

 می توانــد در رونــق و توســعه معــادن نیــز اثرگــذار باشــد.
ــه ــت تعرف ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب ــا بهرام  محمدرض
 واردات ماشــین آالت معدنــی بــر مبنــای حمایــت از تولیــد
ــادی از ماشــین آالت موجــود  داخلــی نیســت، افــزود: بخــش زی
 فرســوده اند و بــرای ادامــه فعالیــت، نیازمنــد بازســازی هســتند.
ــین آالت ــن ماش ــازی ای ــع نوس ــا مان ــرد: تحریم ه ــد ک  وی تاکی
ــه ــد ب ــد بای ــت از تولی ــه حمای ــت ک ــی اس ــن در حال ــده ای  ش
ــرا بیــش از ۶۰ ــن قطعــات باشــد، زی ــی ای  منظــور تامیــن داخل
ــران، از خــارج ــی ســاخت ای  درصــد قطعــات ماشــین آالت معدن
ــد ــت از تولی ــت واردات، حمای ــن محدودی ــود. بنابرای  وارد می ش
 نیســت. وی تصریــح کــرد: در واقــع وقتــی تولیدکننــدگان
 داخلــی نــه تنهــا تــوان تامیــن قطعــات ماشــین آالت فرســوده را
ــد ــرآورده کنن ــز ب ــی را نی ــاز داخل ــد نی ــه نمی توانن ــد بلک  ندارن
ــین آالت ــن ماش ــاالی ای ــی ب ــه واردات ــل تعرف ــن دلی ــه همی  ب
 نمی توانــد حمایــت از تولیــد باشــد. بــا ایــن حــال بایــد بــه ایــن
 موضــوع توجــه کــرد کــه تولیدکننــده داخلــی در صورتــی تقویت
 می شــود کــه بتوانــد بــا رقبــای خارجــی رقابــت کنــد. از ایــن رو
ــر ــه پاییــن امکانپذی ــا تعرف ــد ب ــی بای  واردات ماشــین آالت معدن
ــین آالت ــن ماش ــی ای ــد داخل ــه تولی ــو ب ــک س ــه از ی ــود ک  ش
ــرآورده ــور ب ــادن کش ــاز مع ــر نی ــوی دیگ ــرده و از س ــک ک  کم
ــه کمیســیون مــاده یــک ــه نقــش مصوب ــا نگاهــی ب  شــود.وی ب
ــف ــون ردی ــرد: هم اکن ــح ک ــی، تصری ــین آالت معدن  واردات ماش

 واردات ماشــین آالت معدنــی بــا خودروهــای ســواری یکــی اســت
 و ایــن موضــوع باعــث شــده واردات ماشــین آالت معدنــی محــدود
ــه ــال ب ــام شــده در س ــه براســاس بررســی های انج ــود، چراک  ش
ــای ــر تقاض ــوی دیگ ــت. از س ــاز اس ــی نی ــین معدن  ۱۷۰۰ ماش
ــرح ــک مط ــاده ی ــیون م ــد در کمیس ــی بای ــین آالت معدن  ماش
ــرار گیــرد، البتــه ایــن موضــوع بیشــتر  شــده و مــورد بررســی ق
ــرای ماشــین آالت دســت دوم انجــام می شــود و ممکــن اســت  ب
ــه ــن ماشــین آالت ب ــده واردات ای ــاه بررســی پرون ــن م ــا چندی  ت

ــد ــق بیفت .تعوی

ــرکت  ــک ش ــا ی ــدرو ب ــد ایمی ــر چن ــه اول ه ــه از صفح  ادام
 ســازنده در تامیــن ایــن ماشــین آالت توافقنامــه منعقــد کــرده امــا
 در ســاخت و تامیــن نیــاز کشــور چنــدان موفــق نبودیــم چراکــه
ــای ــد حمایت ه ــت و بای ــو نیس ــی جوابگ ــه تنهای ــی ب ــوان فن  ت
ــاال ــه ب ــه تعرف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــام ش ــی الزم انج  مال
 نمی توانــد مشــوق حمایــت از تولیــدات داخلــی باشــد، ادامــه داد:
ــی ــی ممکــن اســت بتواننــد ماشــین آالت معدن  شــرکت های ایران
 ســنگین تولیــد کننــد امــا از نظــر کیفیــت، ســطح باالیــی نخواهند
 داشــت، از ایــن رو بهتــر اســت نشــان)برند(های معتبــر بــه کشــور

 تعرفه باالی واردات ماشین
آالت معدنی حمایت از تولید داخل نیست
ماشین هایی که در داخل جایگزین ندارند 

 ادامــه از صفحــه 4کارهــای خیریــه بــه ســوددهی بیشــتر میلیاردرهــا
 بیانجامــد، بــاز هــم در کل نتیجــه مثبتــی خواهــد داشــت زیــرا کــه بــا
 پــول بیشــتر، منابــع بیشــتری هــم بــرای اقدامات خیریــه ســرمایه داران

.فراهــم خواهــد شــد
 مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن اقدامــات خیریــه روشــی اســت کــه بیــش
 از پیــش بــه الگویــی بــرای پیشــگامان تجــارت بیــن الملــل تبدیــل مــی
 شــود و در ایــن راســتا شایســته اســت کــه از چنیــن اقداماتــی قدردانــی
 شــود و الگویــی بــرای رفتــار ثروتمنــدان مــا باشــد. در واقــع مــی تــوان
 گفــت در حالــی کــه ســرمایه داران همچنــان متوجــه اهمیــت رقابــت
 و ســوددهی هســتند، امــا همزمــان یــک رونــد مــوازی هــم در جهــت
 تلطیــف ذهنیــت تجــاری در جریــان اســت. در ایــن راستاســت کــه مــا
ــم ــی بینی ــتیم و م ــان هس ــی کارآفرین ــدان اجتماع ــور وج ــاهد ظه  ش
 کــه خالقتریــن و و موفقتریــن صاحبــان تجــارت بــه مســائلی همچــون
 حفــظ محیــط زیســت، حمایــت از هنــر و فرهنــگ، تشــویق بــه احتــرام
ــن ــازنده بی ــوی س ــه گفتگ ــه ب ــوام، توج ــان و اق ــان ادی ــاهل می  و تس
 المللــی و حتــی تاثیرگــذاری در سیاســت خارجــی توجــه دارنــد.
 البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــرای ایــن تــالش هــا الزم نیســت کــه

.میلیــاردر بــود
 شــایان ذکــر اســت کــه تناقضــی هــم در ایــن بیــن وجــود دارد، زیــرا
 کــه ایــن ســرمایه داران بخشــنده ابتــدا کار خــود را مثــل همــان مــرد
 داســتان تولســتوی آغــاز کــرده انــد و بــا حســاب و کتــاب کارشــان را
 پیــش بــرده انــد و همــواره فکــر ســود و زیــان تجــارت خــود بــوده انــد.
 شــاید هنــوز هــم  ایــن ســرمایه داران بخشــنده روش مشــابهی را پیــش
 مــی گیرنــد، ولــی بــه هــر حــال جریانــی کــه بــرای اقدامــات خیریــه
 راه افتــاده شــاید مویــد ایــن امــر باشــد کــه تولیــد و ســود از یــک ســو
ــا تــالش هــای ســازنده بــرای خلــق دنیایــی بهتــر از دیگــر ســود در  ب

تقابــل نیســت

آیا وقف کردن سرمایه از
لحاظ اقتصادی منطقی است؟ 
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