
 ارتباط صنعت با دانشگاه؛6
کلید اصلی نوآوری

معدن نیازمند تصمیمات هوشمندانه است 8

استقبال بخش خصوصی از مشارکت5
فرهنــگ توســـعه صنــــعت ملـــیدر ساخت آزادراه ها 8

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

دکتر علی شمس اردکانی  

اشتباهات تاریخی دولت قبل

 پیش شماره شش///هفته دوم تیر  هزار سیصد نود چهار

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
 تخلفــات و فســادهای نفتــی دولــت قبــل را می تــوان از فســادهای
ــه طــوری کــه در گــزارش تفریــغ ــران برشــمرد ب  تاریــخ ســاز ای
 بودجــه ســال 1392 مجلــس شــورای اســامی آمــده کــه دولــت
ــار ــک ب ــه طــور میانگیــن هــر شــش روز ی  دهــم در ســال 91 ب
 در بخــش انــرژی و فــروش نفــت تخلــف کــرده اســت، امــا میــزان
 تخلــف و اشــتباهات نفتــی ایــن دولــت بــه همیــن جــا خاصــه
 نمی شــود. یکــی از بزرگتریــن فســادهای نفتــی ایــن دولــت کــه
 برخــاف مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی رقــم خــورد فــروش
ــی ــی و مال ــچ پشــتوانه عملیات ــود کــه هی  نفــت توســط دالالن ب
 نداشــتند. البتــه می تــوان حــدس زد کــه اینکــه فــروش نفــت را
 بــه یــک کــم تجربــه واگــذار کــرده بودنــد دلیــل خاصــی داشــته
ــازی  اســت و عــده دیگــری در پشــت پــرده ایــن قضیــه نقــش ب

.می کردنــد
 آن زمــان وضعیــت فــروش نفــت شــفاف نبــود کــه نفــت کشــور
 کجــا و چگونــه بــه فــروش می رســد. درحالــی کــه بعــد از
ــی از ــت مل ــی امنی ــورای عال ــل ش ــت قب ــت در دول ــم نف  تحری
ــط ــت توس ــروش نف ــرای ف ــت ب ــران خواس ــی ای ــاق بازرگان  ات
ــی در ــاق بازرگان ــاً ات ــد و اتفاق ــدا کن  بخــش خصوصــی راهــی پی
ــا آن ــق ب ــه مطاب ــرد ک ــم ک ــه ای را تنظی ــوص برنام ــن خص  ای
ــروش ــب ف ــی در قال ــش خصوص ــط بخ ــت توس ــروش نف  روش ف
ــود ــا وج ــا ب ــد ام ــن می ش ــوازی ممک ــلف م ــات س ــد و معام  نق
ــت ــوزه نف ــای ح ــا تجربه ه ــان و ب ــی از متخصص ــه کارگروه  آنک
 و بازرگانــی در اتــاق ایــران مطابــق مصوبــه شــورای عالــی
 امنیــت ملــی ایــن برنامــه را بــرای ســاماندهی بخــش خصوصــی
 تدویــن کــرده بودنــد مســئوالن وقــت آن را نادیــده گرفتنــد و کار

ــد ــه دادن ــود را ادام ــای خ .بی مبن
ــه دســت بخــش ــون ب ــک اکن ــر اوپ  گرچــه 85 درصــد نفــت غی
ــا ــد ام ــروش می رس ــه ف ــود و ب ــد می ش ــا تولی ــی دنی  خصوص
ــود ــقدم ب ــت و... پیش ــت نف ــدن صنع ــی ش ــه در مل ــی ک  ایران
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ــدن» ــت و مع ــی« در روز صنع ــردی صنعت ــند راهب  س
رونمایــی شــد

 گــروه صنعــت و معــدن: در نظــر گرفتــن 5 میلیــارد دالر یوزانــس
ــوش روز ــار خ ــی از اخب ــوان یک ــی را می ت ــش خصوص ــرای بخ  ب
 صنعــت و معــدن بــرای ایــن بخــش دانســت. خبــری کــه از ســوی
 معــاون اول رئیس جمهــوری اعــام شــد، امــا اعــام اینکــه رقــم
ــای ــان وزارتخانه ه ــهمیه ای می ــورت س ــه ص ــده ب ــی ش  پیش بین
ــر ــش وزی ــد واکن ــد ش ــع خواه ــت توزی ــرو و بهداش ــت، نی  صنع
ــه ــه گفت ــت. ب ــراه داش ــه هم ــارت را ب ــت، معــدن و تج  صنع
ــی ــس ضدانگیزش ــدی یوزان ــهمیه بن ــت زاده، س ــا نعم  محمدرض

ــد ــاب می کن ــددا ب ــی را مج ــای طای ــت و امضاه  .اس

ــت و ــی صنع ــت روز مل ــژه بزرگداش ــم وی ــن مراس  در هجدهمی
ــر خــوش اعــام شــده از ســند راهبــردی ــر خب  معــدن عــاوه ب
 صنعتــی نیــز رونمایــی شــد. در ســند راهبــردی وزارت صنعــت،
 معــدن و تجــارت ضمــن بررســی وضعیــت موجــود و رونــد
 شــاخص های مهــم اقتصــادی ایــران و جهــان بــه وضعیــت و رونــد
ــه شــده اســت. ــی پرداخت ــران از منظــر شــاخص های بین الملل  ای
 در ایــن ســند همچنیــن فرصت هــا و چالش هــای بخــش صنعــت
 و معــدن و اهــداف کلــی بخــش و اهــداف کمــی بخــش تبییــن
ــع ــن صنای ــا و تعیی ــته فعالیت ه ــدی رش ــت. اولویت بن ــده اس  ش
ــر شــده ــوارد ذک ــر م ــداف کمــی صــادرات از دیگ  منتخــب و اه
ــد ــد ســند منتشــر شــده می توان ــه اســت. هــر چن ــن برنام  در ای
ــا 5 ــر تنه ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــت باش ــش صنع ــای بخ  راهگش
 نســخه از ایــن ســند منتشــر شــده و صنعتگــران همچنــان باید در

ــع آن باشــند انتظــار توزی
.

روند اعطای تسهیالت
 معــاون اول رئیس جمهــوری همچنیــن بــا اعــام اینکــه سیســتم
ــهیات ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــته 340ه ــال گذش ــی س  بانک
 پرداخــت کــرده اســت، گفــت: البتــه 40 درصــد ایــن تســهیات
ــت. ــوده اس ــتمهال ب ــب اس ــه در قال ــدی و بقی ــورت نق ــه ص  ب
ــی ــدوق توســعه مل ــع صن ــه مناب ــه اینک ــا اشــاره ب ــری ب  جهانگی
ــدا ــت از بخــش خصوصــی اختصــاص پی ــه ســمت حمای ــد ب  بای
 کنــد، گفــت: دولــت درصــدد اســت مســیر گشــایش فاینانس هــای
 خارجــی را بــاز کنــد، حــال اگــر مذاکــرات بــه نتیجــه برســد کــه
 مســیر بــرای گشــایش فاینانــس بهبــود خواهــد یافــت، امــا اگــر
ــر ــیرهای دیگ ــق مس ــد از طری ــد بای ــه نرس ــه نتیج ــرات ب  مذاک

ــه ــم. وی اضاف ــام دهی ــی را انج ــای خارج ــایش فاینانس ه  گش
 کــرد: 7 میلیــارد دالر »ال.ســی» از چیــن بــاز شــده اســت، حتــی
 رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه بنــده نامــه نوشــته کــه 5 میلیــارد
ــرای ســرمایه در گــردش بخــش  دالر یوزانــس کوتاه مــدت نیــز ب

خصوصــی تهیــه کــرده اســت

تکمیل 8 هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز بــا اعــام اینکــه 40 درصــد
 رشــد اقتصــادی کشــور در ســال گذشــته مختــص بخــش
ــی در ــرح صنعت ــزار ط ــت: 8 ه ــت، گف ــوده اس ــدن ب  صنعت و مع
ــت ــد مثب ــه رش ــاره ب ــا اش ــت زاده ب ــد. نعم ــل ش ــاه تکمی  22 م
ــت ــد مثب ــرد: رش ــار ک ــته اظه ــال گذش ــت در س ــش صنع  بخ
ــه کشــور در شــرایط ــاده ک ــاق افت ــی اتف ــت در حال  بخــش صنع
ــا ــه قــرار دارد کــه امیدواریــم ایــن موضــوع ب  تحریم هــای ظالمان
ــا حــدودی ــه ســرانجام رســیده و ت  تعامــل تیــم مذاکره کننــده ب
 بــا حفــظ منافــع ملــی راه هــا بــرای توســعه بیشــتر بخــش صنعــت

.فراهــم شــود
ــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه از ســال 80  نعمــت زاده در ادامــه ب
 تــا 91 شــاهد کاهــش ســهم تشــکیل ســرمایه بخــش صنعــت و
ــه 1/ 9 درصــد بوده ایــم، گفــت: ایــن موضــوع  معــدن از 2/ 18 ب
 نشــان از آن دارد کــه بخشــی از منابــع از صنعــت کشــور خــارج

.شــده و بــه بخش هــای دیگــر تزریــق شــده اســت

 وی تصریــح کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد در همیــن مــدت کوتــاه
ــه ــع را ب ــن مناب ــی از ای ــات الزم بخش ــا اقدام ــود ب ــت خ  فعالی
ــه ــوی ک ــه نح ــت، ب ــت داده اس ــدن برگش ــت و مع ــش صنع  بخ
ــا توجــه بــه رونــد مثبــت مــا شــاهد تکمیــل بیــش از 8 هــزار  ب
 طــرح صنعتــی طــی 22 ماهــه گذشــته بوده ایــم. نعمــت زاده بــه
 اولویت هــای وزارت صنعــت بــرای توســعه بیشــتر بخــش صنعــت
ــزات ــازی تجهی ــا نوس ــای م ــی از برنامه ه ــزود: یک ــت و اف  پرداخ
 صنایــع اســت، البتــه افزایــش بهــره وری واحدهــا اعــم از ســرمایه
.و ارتقــای تــوان مدیریــت و بازاریابــی نیــز در اولویــت قــرار دارد

 شفافیت؛ الزمه حضور بخش خصوصی
 محســن جال پــور، رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز در خصــوص
 شــرایط حضــور بخــش خصوصــی در فعالیت هــای اقتصــادی
ــی ــش خصوص ــور بخ ــاد و حض ــق اقتص ــرای رون ــرد: ب ــار ک  اظه
ــاد ــه اقتص ــفافیت های الزم را در عرص ــت ش ــه دول ــت ک  الزم اس
 ایجــاد کنــد و از خــاص دیدن هــا جلوگیــری به عمــل آورد.
ــاد ــل اول در اقتص ــودن اص ــر ب ــور، رقابت پذی ــه جال پ ــه گفت  ب
 کشــور محســوب می شــود و بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد صحنــه
 و فضــای مناســب کســب و کار ایجــاد شــود کــه ایــن امــر برعهــده
 حاکمیــت و دولــت اســت. رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا اشــاره
ــی بخــش خصوصــی در اقتصــاد کشــور ــه حضــور واقع ــه اینک  ب
 بایــد توســط حاکمیــت تامیــن شــود، اظهــار کــرد: قوانیــن باثبــات
 و مبــارزه بــا فســاد و قاچــاق بــرای بخــش خصوصــی یــک اصــل
ــت بخــش عمــده ای از ــه دول ــی ک ــد و در صورت  به حســاب می آی
 زمــان خــود را بــرای مبــارزه بــا قاچــاق اختصــاص دهــد، بخــش
 زیــادی از مســائل برطــرف می شــود. بــه گفتــه جال پــور، مبــارزه
 بــا قاچــاق منجــر بــه حمایــت الزم از بخــش خصوصــی می شــود؛
ــد ــای تولی ــت یارانه ه ــدم پرداخ ــورت ع ــه در ص ــوری ک ــه ط  ب
ــورت ــی ص ــش خصوص ــای الزم از بخ ــی از حمایت ه ــز بخش  نی
ــی ــون اساس ــل 44 قان ــرد: در اص ــح ک ــت. وی تصری ــه اس  گرفت
ــد ــی تاکی ــش خصوص ــه بخ ــور ب ــذاری ام ــازی و واگ  توانمندس
 شــده اســت، امــا قبــل از ایــن واگذاری هــا بایــد شــرایط حضــور
 بخــش خصوصــی در ایــن عرصــه فراهــم شــود. وی بــا اشــاره بــه
ــه تقویــت اقتصــادی ــا جــذب ســرمایه های اقتصــادی، ب  اینکــه ب
ــرای توســعه اقتصــادی کشــور  کشــور کمــک می شــود، گفــت: ب
ــذب ــی ج ــرمایه های خارج ــا س ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ــد ش  بای
 اقتصــاد کشــور شــود. بــرای تحقــق ایــن امــر بایــد فضــای اعتمــاد
ــانی ــالم و یکس ــرایط س ــود و ش ــم ش ــی فراه ــش خصوص  در بخ
 پیــش روی ســرمایه گذاران قــرار گیــرد.در حاشــیه ایــن همایــش
 همچنیــن از 6 واحــد صنعتــی، دو پیشکســوت، دو طــرح منتخــب،
 یــک شــهرک صنعتــی، ســه واحــد معدنــی منتخــب و دو گــروه
 صنایــع معدنــی تقدیــر شــد. از ســوی دیگــر بیانیــه ای 18 بنــدی
ــران ــان ته ــدن جوان ــت و مع ــه صنع ــس خان ــوی رئی ــز از س  نی

.قرائت شــد

معاون اول رئیس جمهور در همایش روز صنعت اعالم کرد
وعده دالری به صنعتگران

ــت و ــی صنع ــت روز مل ــژه بزرگداش ــم وی ــن مراس  در هجدهمی
ــارد دالر ــق 5 میلی ــد تزری ــاون اول رئیس جمهــور نوی  معــدن، مع
 یوزانــس را بــه فعــاالن بخــش خصوصــی داد. بــه گفتــه اســحاق
 جهانگیــری،  رقــم پیش بینــی شــده به صــورت ســهمیه بندی
 میــان ســه وزارتخانــه صنعــت، نیــرو و بهداشــت توزیــع خواهــد
 شــد. همچنیــن در ایــن مراســم، از ســند راهبــردی وزارت
 صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز رونمایــی شــد. در ایــن ســند اهــم
 فرصت هــا و چالش هــای بخــش صنعــت و معــدن و اهــداف کلــی
ــا و ــته فعالیت ه ــدی رش ــت. اولویت بن ــده اس ــن ش ــی تبیی  و کم
 تعییــن صنایــع منتخــب و اهــداف کمــی صــادرات از دیگــر مــوارد
 ذکــر شــده در ایــن برنامــه اســت. در حــال حاضــر تنهــا 5 نســخه
ــور ــاون اول رئیس جمه ــت. مع ــده اس ــر ش ــند منتش ــن س  از ای
 همچنیــن بــه درآمدهــای ارزی ســال های 84 تــا 92 اشــاره
 کــرد و میــزان آن را 950 میلیــارد دالر اعــام کــرد. امــا بنــا بــه
ــارد دالر ــان یادشــده 700 میلی ــدت زم ــری، در م ــه جهانگی  گفت
ــار ــه انتظ ــور ک ــای ارزی آن ط ــت و درآمده ــورت گرف  واردات ص
ــد ســوق داده نشــد. چگونگــی اجــرای ــه ســوی تولی ــت ب  می رف
ــود کــه  سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی نیــز از دیگــر مــواردی ب

ــور مطــرح شــد ــاون اول رئیس جمه از ســوی مع
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ــئوالن ــه مس ــد چراک ــل کن ــق عم ــه اول موف ــه از صفح  ادام
ــی ــع مل ــد و مناف ــت آن را درک نکردن ــت اهمی ــت وزارت نف  وق
ــه اصــًا اهمیتــی ــرای ایــن بوروکرات هــای دارســی گون ــران ب  ای
 نداشــت. بدنــه کارشناســی وزارت نفــت وقــت بــا انتخــاب آقــای
 بابــک زنجانــی بــه عنــوان بخــش خصوصــی فروشــنده نفــت نــه
 تنهــا پــول نفــت را نتوانســتند زنــده کننــد بلکــه نفــت را نیــز از
ــی ــه شــورای عال ــا مصوب ــق ب ــی کــه مطاب ــد در حال  دســت دادن
ــا ــود م ــرده ب ــم ک ــی تنظی ــاق بازرگان ــه ات ــی و آنچ ــت مل  امنی
 می توانســتیم پــول نفــت را قبــل از آنکــه نفــت را تحویــل دهیــم

ــت کنیم .دریاف
ــی مقدمــات حضــور بخــش خصوصــی ــاق بازرگان ــی کــه ات  زمان
 بــرای فــروش نقــدی و ســلفی نفــت را فراهــم می کــرد بحرانــی
 در منطقــه شــکل گرفتــه بــود کــه موجــب فــرار پــول و ســرمایه
 از بحریــن و امــارات شــده بــود. آن زمــان بســیاری از ایــن
 ســرمایه گــذاران آمــاده بودنــد تــا پــول خــود را بــه ایــران بیاورند
 و در ایــن کشــور ســرمایه گــذاری کننــد امــا بــه یــک بــاره یــک
ــه ــاف مصوب ــر خ ــی ب ــتوانه مال ــدون پش ــه و ب ــرد بی تجرب  ف
 شــورای عالــی امنیــت ملــی بخــش اعظمــی از بــازار نفــت را در
ــه کشــور ــه خزان ــول نفــت را ب ــال از پ  دســت گرفــت و یــک ری
ــن ــی از بزرگتری ــاهد یک ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد و م  بازنگردان
ــق آن ــم عم ــوز ه ــه هن ــم ک ــور بودی ــادی کش ــادهای اقتص  فس

.مشــخص نیســت
 امــا بازهــم از ایــن دســت اشــتباهات مســئوالن دولــت قبــل در
ــتباهات ــن اش ــر از ای ــی دیگ ــت. یک ــوان یاف ــت می ت ــش نف  بخ
ــانه ها ــت رس ــی اس ــد وقت ــه چن ــت ک ــی اس ــات موضوع  و تخلف
ــود ــا وج ــون ب ــت و اکن ــرده اس ــر ک ــود درگی ــه خ ــردم را ب  و م
 شــفاف نبــودن در حــال پیگیــری اســت. اشــتباهی کــه چندیــن
 میلیــون دالر را از کشــور خــارج کــرد و علــت اصلــی آن را
 می تــوان بــه ناتوانــی مســئوالن دولــت دهــم در پیگیــری
 معامــات بین المللــی نســبت داد. در ایــن خصــوص بیــان
ــران  همیــن کافــی اســت کــه زمانــی کــه مــا تحریــم بودیــم ای
 دکلــی نفتــی خریــد و پــول آن را تمــام و کمــال پرداخــت امــا
 پرداختــی بــرای آن دکل بــه دســت واســطه ها گــم شــد و
 ســازنده دکل نفتــی بــه خاطــر دریافــت نکــردن ایــن پــول حاضــر
ــرا مســئوالن برخــاف تمــام ــران بدهــد، زی ــه ای  نشــد دکل را ب
ــه ضمانــت پرداخــت نگرفتــه  عقــود بین المللــی از واســطه مبادل
ــه ــون دالر پرداخــت ک ــن دکل 87 میلی ــرای ای ــران ب ــد. ای  بودن
 فقــط رقــم پیــش پرداخــت کــه معــادل 17میلیــون دالر بــود بــه
 دســت ســازنده رومانیایــی رســید و زمانــی کــه واســطه معاملــه
ــل ــئوالن تحوی ــه مس ــی را ب ــن دکل نفت ــد ای ــید خری  )ر.م( رس
ــه ــا آن را ب ــرد ام ــت ک ــول را دریاف ــی پ ــچ ضمانت ــدون هی  داد ب
 ســازنده نــداد. ایــن موضــوع بخوبــی ضعــف دولــت را در انعقــاد
ــن ــه متأســفانه از ای ــد ک ــی نشــان می ده ــای بین الملل  قرارداده

ــود ــراوان ب ــل ف ــت قب ــات در دول ــتباهات و تخلف ــل اش .قیب

ــره ــات مدی ــال اول هی ــه س ــن جلس  آخری
 دوره دوم انجمــن از ســاعت 8  الــی 11 روز

چهارشــنبه 94/4/10 برگــزار شــد

 طبــق برنامــه و دســتور جلســه ، گــزارش هیــات
 مدیــره بــه مجمــع آتــی و نیــز گــزارش صورتهــای
 مالــی  منتهــی بــه 93/1۲/۲9 مــورد بحــث قــرار
 گرفــت و بــا توجــه بــه توضیحــات بــارزس اصلــی
ــی ــد تمام ــور تائی ــی م ــای مال ــن ، صورته  انجم

. اعضــاء هیــات مدیــره قــرار گرفــت

 اختصاص سایت تخصصی ماشین آالت در جنوب تهران برای اعضای انجمن 

ــی ــای تخصص ــه ه ــزارش کمیت ــه گ ــه ب ــا توج  ب
 انجمــن و پیشــنهاد تامیــن بخشــی از هزینــه
 هــای جــاری انجمــن فــارغ از حــق عضویــت
ــد ــره تصویــب کردن  اعضــاء  ، اعضــای هیــات مدی
ــه دوره هــای آموزشــی ــا ارائ  کــه انجمــن ب
  و نیــز انجــام خدمــات عمومــی بــه اعضــاء،

ــد ــته باش ــی داش . درآمدزای
 همچنیــن بنابــه بــه تصمیم هیــات مدیــره درایجاد
 ســایت ومرکزتخصصــی ماشــین آالت ســنگین
تجمیــع و  راهســازی  و  ســاختمانی   ،  معدنــی 

ــن در ــو انجم ــود عض ــای موج ــی برنده  نمایندگ
 یــک محــل ، قــرار شــد پیگیــری هــای الزم بــرای
 درخواســت و دریافــت زمیــن مناســب در جنــوب
ــای الزم ــذ مجوزه ــراه اخ ــه هم ــران ب ــهر ته  ش

ــرد ــام گی . انج
ــوهانگر در ــر س ــنهاد دکت ــه پیش ــه ب  باتوج
 خصــوص تامیــن هزینــه چــاپ و انتشــار نشــریه
 ســترگ از محــل آگهــی هــا و تبلیغــات قــرار شــد
ــوص ــن خص ــان درای ــک ایش ــه کم ــه ب  دبیرخان

ــد ــدام نمای  اق
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معدن و صنایع معدنی،
 کلید توسعه اقتصادی پایدار

 دومیــن نشســت کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق 
 تهــران یــک مهمــان ویــژه داشــت. در ایــن نشســت کــه صبــح
 امــروز برگــزار شــد، اعضــای کمیســیون میزبــان رییــس ســازمان
ــای ــتند پ ــه داش ــی ک ــد و در فرصت ــادار بودن ــورس و اوراق به  ب
 ســخنان محمــد فطانت فــرد نشســتند و در عیــن حــال نظــرات
ــوش وی ــه گ ــرمایه ب ــازار س ــوزه ب ــود را در ح ــای خ  و راهکاره

.رســاندند
 بــه گــزارش ســایت خبــری اتــاق تهــران، در ایــن جلســه
20 و   16 بندهــای  آیین نامــه  تدویــن  موضــوع   همچنیــن 
ــای ــد و اعض ــته ش ــث گذاش ــه بح ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف  قان
ــنهادهای ــرات و پیش ــیون نظ ــی کمیس ــی و دولت  بخش خصوص

.خــود را در این بــاره ارائــه کردنــد
گزارش سنگینیان از بازار سرمایه

 در ایــن نشســت ابتــدا رییــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه
ــرمایه را تشــریح ــازار س ــای ب ــن روزه ــت ای ــران وضعی ــاق ته  ات
 کــرد. علــی ســنگینیان بــا یــادآوری اینکــه بــازار ســرمایه طی دو
 هفتــه گذشــته شــرایط نســبتا متعادلــی از ســر گذرانــد، گفــت:
ــورس ــات در ب ــم معام ــدت حج ــن م ــی ای ــال ط ــن ح ــا ای  ب
 چنــدان قابــل توجــه نبــود و در حــال حاضــر میانگیــن معامــات
 روزانــه کمتــر از 100 میلیــارد تومــان اســت کــه در مقایســه بــا

.ســال های پــر رونــق گذشــته رقــم ناچیــزی اســت
 بــه گفتــه وی، در بــازار پــول نیــز پــس از اباغیــه بانــک مرکــزی
 در خصــوص اصــاح نرخ هــا از ســوی بانک هــا، وضعیــت بهتــری
 نســبت بــه هفته هــای گذشــته رخ داده اســت و اگرچــه بانک هــا
ــد امــا طــی ــل ایــن اباغیــه ابتــدا مقاومــت نشــان دادن  در مقاب
 هفتــه گذشــته ســرانجام بانک هــا کوتــاه آمــده و نرخ هــای

ــن ــنگینیان همچنی ــود گرفت.س ــه خ ــی ب ــد کاهش ــی رون  بانک
ــی هســته ای، کاهــش ــق نهای ــه در صــورت تواف ــرد ک ــوان ک  عن

ــت ــد یاف ــداوم خواه ــی ت ــای بانک .نرخ ه
ماجرای ممنوع الخروجی ها ختم به خیر شد؟

 مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن نیــز در ایــن نشســت از صدور
ــه ــه گفت ــه ب ــر داد ک ــزی خب ــک مرک  بخشــنامه ای از ســوی بان
ــی ــه ممنوع الخروج ــوط ب ــکات مرب ــادی مش ــدود زی  وی، تاح

ــت ــل کرده اس ــادی را ح ــای اقتص ــران بنگاه ه .مدی
ــح داد ــنامه توضی ــن بخش ــوص ای ــی در خص ــرف افخم  علی اش
ــادی ــای اقتص ــران بنگاه ه ــی مدی ــوع ممنوع الخروج ــه موض  ک
ــط ــراد رب ــن اف ــی ای ــخصیت حقیق ــه ش ــا ب ــس صرف ــن پ  از ای
ــه ــگاه ب ــک بن ــران از ی ــی مدی ــا جایه جای ــد و ب ــدا نمی کن  پی
 واحــد تولیــدی و صنعتــی دیگــر، ممنوع الخروجــی آنهــا منتقــل

.نمی شــود
 در همیــن زمینــه، علیرضــا عســگری مارانــی مدیرعامــل شــرکت
ــت در ــرار اس ــس ق ــن پ ــه از ای ــران ک ــی ای ــرمایه گذاری مل  س
ــه داد. ــی ارائ ــته باشــد، توضیحات  جلســات کمیســیون حضوداش
 وی بــا بیــان اینکــه حقــوق شــهروندی مدیــران صنعتــی کشــور
 طــی ســال های اخیــر مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت، خطــر
 جدی تــر از ممنوع الخروجــی را موضــوع ســه ســتاره کــردن
ــن معضــل در ــه وی، ای ــه گفت ــوان کــرد. ب ــا عن ــران بنگاه ه  مدی
 حــال حاضــر تهدیــد بزرگــی بــرای واحدهــای صنعتــی محســوب

.می شــود
ایجاد میز بازار سرمایه در وزارتخانه ها

ــت ــن نشس ــز در ای ــادار نی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س  ریی
ــتگاه های ــی دس ــرمایه در تمام ــازار س ــز ب ــاد می ــنهاد ایج  پیش
 اجرایــی و وزارتخانه هــا را مطــرح کــرد. محمــد فطانت فــرد
ــل ــه تحلی ــوان ب ــز می ت ــن می ــاد ای ــا ایج ــه ب ــت ک ــد اس  معتق
ــف ــع مختل ــازار ســرمایه روی صنای ــار و واکنــش ب  دقیقــی از آث
ــا و سیاســتگذاری ها ــه در اتخــاذ تصمیم ه ــرد ک ــدا ک  دســت پی

ــاز است .کارس
 وی همچنیــن بــه هجــوم شــرکت های خارجــی بــرای ورود
ــال ــا ف ــه آن را ب ــرد و اگرچ ــاره ک ــران اش ــرمایه ای ــازار س ــه ب  ب
 نیــک گرفــت امــا معتقــد اســت کــه زیرســاخت های الزم بــرای
ــوز ــرمایه هن ــازار س ــی در ب ــرمایه گذاران خارج ــتقبال از س  اس
 فراهــم نیســت. فطانت فــرد بــا بیــان اینکــه ســازمان بــورس بــه
ــرای ورود ســرمایه گذاران خارجــی ــی ب ــش بین الملل  زودی همای
 برگــزار خواهــد کــرد از اتــاق بازرگانــی تهــران خواســت در ایــن

ــورس باشــد .رابطــه کمــک حــال ســازمان ب

ــری از ــش دیگ ــادار در بخ ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س  ریی
 ســخنانش، بــه موضــوع تامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی از طریق
 اوراق و بــازار ســرمایه اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن زمینــه بــازار
 فرابــورس را بــرای ارائــه ابزارهــای مناســب بــه فعــاالن اقتصــادی
 در نظــر گرفتــه ایــم امــا مهــم تــر از آن، شــناخت مدیــران از ایــن
 ابزارهــا و بــه کار گیــری آن اســت کــه بــا عضویــت مدیــران مالــی
ــا ــازار ســرمایه، ایــن شــناخت ت  بنگاه هــا در تشــکل های حــوزه ب

.حــدود زیــادی بــه دســت می آیــد
بازار سرمایه مثل کراوات شده است

ــر ــام وزی ــم مق ــروتاج قائ ــی خس ــه، مجتب ــن جلس ــه ای  در ادام
ــد ــی جدی ــر اســتفاده از ابزارهــای مال  صنعت،معــدن و تجــارت ب
ــرد و ــد ک ــدی تاکی ــای تولی ــردش واحده ــرمایه در گ ــرای س  ب
 خواســتار پیگیــری آن تــا دســتیابی بــه نتیجــه واقعــی شــد چــرا
ــردش ــرمایه در گ ــن س ــوان تامی ــا ت ــه وی، بانک ه ــه گفت ــه ب  ک

ــد ــادی را ندارن ــای اقتص ــاز بنگاه ه ــورد نی .م
 مهــدی جهانگیــری نایــب رییــس اتــاق تهــران نیــز فراینــد تامین
 مالــی از طریــق ســازمان بــورس را پیچیــده عنــوان کــرد و گفــت:
ــی در ــق چندان ــدی توفی ــای تولی ــه واحده ــه نظــر می رســد ک  ب
 جــذب منابــع از طریــق بــازار ســرمایه نداشــته انــد کــه بایــد ایــن

.موضــوع پیگیــری و اصــالح شــود
 علیرضــا عســگری مارانــی نیــز بــا بیــان اینکــه مجموعــه دولــت
ــت: ــت، گف ــف نشده اس ــرمایه واق ــازار س ــت ب ــه اهمی ــوز ب  هن
 تلقــی دولتمــردان از بــازار ســرمایه بــه ماننــد کــراوات اســت و نــه
 یــک جامــه و لبــاس واجــب و ضــروری. بــه گفتــه ایــن کارشــناس
ــاح ــت اص ــرش در دول ــن نگ ــه ای ــی ک ــا زمان ــرمایه، ت ــازار س  ب

ــرد ــان نمی گی ــرمایه ج ــازار س ــود، ب .نش
ریســک های بایــد  کــه  اســت  معتقــد  مارانــی   عســگری 
ــدا ــا کاهــش پی ــه ه ــت و وزارتخان ــه دول  سیســتماتیک را در بدن

ــد ــا کن ــود را ایف ــش خ ــد نق ــرمایه بتوان ــازار س ــا ب ــد ت .کن
 در ادامــه ایــن نشســت، اعضــای کمیســیون روی مــوارد
ــیدند ــی رس ــری نهای ــدی و تصمیم گی ــه جمع بن ــر ب زی
 ارائه پیشنهادها برای تدوین آیین نامه اجرایی بندهای 16

 و ۲0 قانون رفع موانع تولیدتشکیل کمیته سه نفره برای

 تدوین این آیین نامهاصالح شرح وظایف کمیسیون تا پیش
از تشکیل جلسه آتی از َ اعض

ا
 تصویب حضور نماینده بورس کاال و یک کارشناس مسائل

بانکی در جلسات کمیسیون

در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه عنوان شد
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع ممنوع الخروجی ها  * ورود فرابورس به تامین مالی بنگاه ها

 شــاخص پــر کاربــرد اقتصــادی کــه کارشناســان اغلــب در
 محاســبات وتجزیــه و تحلیل هــای اقتصــادی از آن اســتفاده
 می کننــد تولیــد ناخالــص داخلــی )جی دی پــی( یــا همــان
 درآمــد ناخالــص ســرانه کشــور اســت. رشــد ایــن شــاخص کــه
ــود در ــان می ش ــی بی ــورت فصل ــه ص ــوال ب ــا معم ــور م  در کش
ــی داری ــر معن ــم تاثی ــی در حــد 2 درصــد ه ــان، حت ــول زم  ط

ــور دارد ــاد کش ــت اقتص .بروضعی
 آمــار و اطاعــات بانــک مرکــزی نشــان می دهــد تولیــد ناخالــص
 داخلــی کشــور در ســال 91 و 92 بــا رشــد منفــی 8/6 و منفــی
ــاه چهــارم ســال 92 ــوده اســت. در 3 م  4/2 درصــدی همــراه ب
ــی ــس از 7 فصــل متوال ــق شــده پ ــدن موف ــت ومع ــروه صنع  گ
ــل ــد. قاب ــته باش ــدی داش ــت 8/. درص ــد مثب ــی، رش ــد منف  رش
 توجــه اســت کــه بدانیــم بیشــترین رشــد ارزش افــزوده در گــروه
 صنعــت و معــدن در دوره مــورد اشــاره بــه بخــش معــدن تعلــق
ــش ــوان افزای ــن رشــد را می ت ــل ای  داشــته اســت. یکــی از دالی
ــره وری در ــش به ــه افزای ــرد چراک ــوان ک ــادن عن ــره وری مع  به
ــتخراج و ــازی، اس ــای آماده س ــش هزینه ه ــث کاه ــادن باع  مع
 بهره بــرداری و فــرآوری مــواد معدنــی شــده و از ســویی موجــب
 افزایــش رقابت پذیــری مــواد معدنــی نیــز می شــود. تولیــد
ــته ــی داش ــد افزایش ــال 93 رون ــور در س ــی کش ــص داخل  ناخال
 و ســهم بخش هــای صنعــت و معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی
 نیــز افزایــش پیــدا کــرده بــه نحــوی کــه در 3مــاه ســوم ســال93
ــه ــا رشــد 4درصــدی ب  ســهم بخــش صنعــت ومعــدن کشــور ب
ــه ــور ک ــادن کش ــید. مع ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــدود 35 ه  ح
ــع از ــیاری از صنای ــاز بس ــورد نی ــه م ــواد اولی ــده م  تامین کنن
 جملــه مــس، آلومینیــوم، ســرب وروی، فــوالد، ســیمان و گــچ و...
 هســتند، در خودکفایــی صنعتــی کشــور، ایجــاد اشــتغال مولــد،
 کاهــش فقــر، رونــق ترانزیــت و ترابری)ریــل و جــاده( به ویــژه در
 مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و در نهایــت افزایــش درآمــد ســرانه
 کشــور نقــش بســزایی دارنــد. هــر چــه تولیــدات معدنــی کشــور
 بیشــتر شــود، تولیــد ناخالــص داخلــی )جی دی پــی( نیــز بیشــتر
ــه ــش یافت ــز افزای ــی آن رشــد اقتصــادی نی ــد شــد ودر پ  خواه
ــی رود. ــاال م ــور ب ــراد کش ــاه اف ــطح رف ــی و س ــت زندگ  و کیفی
ــران ــار ای ــادن از ســوی مرکــز آم ــری مع ــن آمارگی ــج آخری  نتای
بهره بــرداری حــال  در  معــدن   5445 وجــود   نشــان دهنده 
ــک ــادن نزدی ــن مع ــاغان در ای ــداد ش ــه تع ــت ک  در کشوراس
ــه 7 ــه در صفح ــت.  ادام ــوده اس ــر ب ــزار و 640 نف ــه 94ه                     ب
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استقبال بخش خصوصی از مشارکت در ساخت آزادراه ها

یکــی از چالش هــای مهــم و اساســی صنعــت ســاخت تجهیــزات 
صنعتــی در ایــران، اجــرای درســت قانــون اســتفاده حداکثــری از 
ــن صنعــت اهمیــت  ــد داخــل اســت و از آنجــا کــه ای ــوان تولی ت

ویــژه ای در توســعه صنعتــی کشــور دارد،
سیاســتگذاری  »شــورای  عنــوان  بــا  شــورایی  بناســت 
ــت،  ــر صنع ــه ریاســت وزی ــی» ب ــزات صنعت ماشــین آالت و تجهی
معــدن و تجــارت تشــکیل شــود تــا براســاس ضرورت هــای 
ــد  ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــدف حداکث ــا ه ــی ب ــاد مقاومت اقتص
داخــل و بــا مشــارکت تشــکل های تجهیــزات صنعتــی مشــکات 

ــود. ــتگذاری ش ــی و سیاس ــت بررس ــن صنع ای
تشکیل شورا با هدف توسعه سرمایه گذاری صنعتی

کیومــرث فروتنــی، مدیــر کل دفتــر صنایــع ماشین ســازی 
و تجهیــزات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در گفت وگــو 
بــا صمــت دربــاره ضــرورت تشــکیل شــورای سیاســتگذاری 
ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی گفــت: ایــن شــورا بــه منظــور 
ماشین ســازی  صنعــت  توســعه  از  حمایــت  و  سیاســتگذاری 
و تجهیــزات بناســت تــا آخــر تیــر مــاه بــه ریاســت وزیــر 
ــه صنعــت  ــزار شــود و از آنجــا ک ــدن و تجــارت برگ صنعــت، مع
ارتبــاط  و  اســت  کارخانه ســاز  صنعــت  یــک  ماشین ســازی 
ــداف  ــی از اه ــی دارد، یک ــرمایه گذاری صنعت ــا س ــتقیمی ب مس
ــه  ــت ک ــی اس ــرمایه گذاری صنعت ــعه س ــور، توس ــادی کش اقتص
الزم اســت بیــش از پیــش بــه ایــن بخــش از صنعــت توجــه شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه نخســتین جلســه شــورای سیاســتگذاری 
صنعــت ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی در دفتــر وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت برگــزار خواهــد شــد، اظهــار کــرد: اعضــای ایــن 
ــت،   ــر صنع ــادی وزی ــع و اقتص ــور صنای ــاون ام ــامل مع ــورا ش ش
معــدن و تجــارت، معــاون طــرح و برنامــه، رییــس هیــات عامــل 
ــع  ــر کل صنای ــران، مدی ــع ای ســازمان گســترش و نوســازی صنای
بــرق و الکترونیــک، روســای چندیــن انجمــن تولیــدی و خدمــات 

مهندســی مرتبــط بــا ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی و 5 نفــر 
ــدن و  ــت،  مع ــر صنع ــاب وزی ــه انتخ ــت ب ــن صنع ــرگان ای از خب

ــود. ــارت می ش تج
قانونی که شفاف نیست

فروتنــی بــا اشــاره بــه خألهــای قانــون اســتفاده حداکثــری از 
تــوان تولیــد داخــل گفــت: این قانــون نواقــص و کمبودهایــی دارد 
ــن  ــد ای ــدارد کــه بای و در برخــی مــوارد، شــفافیت الزم وجــود ن
ــت،  ــه وزارت صنع ــود البت ــرف ش ــس برط ــط مجل ــص توس نواق
ــک  ــس کم ــه مجل ــن مســیر ب ــد در ای ــارت می توان ــدن و تج مع

کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در قانــون مقــرر شــده تــا فهرســتی از 
تولیــدات ســاخت داخــل توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــتگاه های  ــزود: دس ــود، اف ــتخراج ش ــکل ها اس ــک تش ــا کم و ب
مخاطــب ایــن قانــون از جملــه بخــش خصوصــی کــه از امکانــات 
ــن فهرســت  ــه اســتفاده از ای ــزم ب ــد مل ــی اســتفاده می کنن دولت
بــرای خریدهــای خــود بــوده و موظــف هســتند اگــر درخواســت 
ــه  ــن فهرســت وجــود دارد ک ــه در ای ــد ک ــی را دارن ــد کاالی خری
بــه ویژگــی دیگــری فراتــر از تولیــدات داخــل نیــاز دارد نســبت 
بــه هماهنگــی بــرای خریــد بــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

اقــدام کننــد.
فروتنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
وظیفــه ای بــرای مراجعــه بــه دســتگاه های دولتــی بــرای بررســی 
ــتگاه  ــابان دس ــرد: ذی حس ــدارد، اظهارک ــون ن ــرای قان ــوه اج نح
ــی و همچنیــن کمیســیون های  ــرای صــدور اســناد مال اجرایــی ب
خریــد موظــف بــه رعایــت قانــون هســتند تــا بــا مراجعــه بــه ایــن 

وزارتخانــه نســبت بــه اجــرای قانــون اســتعام کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت در چارچوب 
قانــون می توانــد بــر ایــن موضــوع نظــارت کنــد، گفــت: آنچــه در 
ــه 7                                                                                                               ــه در    صفح ــه ادام ــت ک ــن اس ــده، ای ــده ش ــون دی قان

در راستای تشکیل شورای سیاستگذاری ماشین آالت و تجهیزات صنعتی مطرح شد

تشکل ها، بهترین قاضی برای استفاده از تجهیزات صنعتی

 ســاخت آزادراه  از طریــق بخــش خصوصــی یکــی از راهکارهــای
ــی خــود ــرای جبــران کســری بودجــه عمران ــت یازدهــم ب  دول
ــر راه ــدی وزی ــاس آخون ــه عب ــکاری ک  محســوب می شــود راه
ــاز فعالیتــش به خصــوص در بخــش  و شهرســازی از همــان آغ
ــود ــد ب ــی معتق ــا جای ــد داشــت ت ــر آن تاکی  ســاخت آزادراه ب
 .کــه تنهــا بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه بایــد ســازنده باشــد
ــازی ــر راه و شهرس ــاون وزی ــاد، مع ــدای اقتص ــزارش ص ــه گ  ب
ــه ای ــوص به گون ــن خص ــرش در ای ــن اظهارنظ ــز در تازه تری  نی
 از موفقیــت اجــرای ایــن طــرح خبــر می هــد. بــه گفتــه علــی
 نــورزاد، اســتقبال ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــرای
ــاز ــه آغ ــر ب ــی منج ــای عمران ــداث پروژه ه ــارکت در اح  مش
ــاه نخســت ــی در ســه م ــم آزادراه ــروژه مه ــار پ ــات چه  عملی

ــال شد .امس
ــا ــرای احــداث آزادراه ه ــت:  ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــورزاد ب  ن
 در کشــور سیاســت دولــت اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای
ــا هرچــه ســریع تر  بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاران اســت ت
کشــور مواصاتــی  محورهــای  و  عمرانــی   زیرســاخت های 

ــود ــل ش .تکمی
ــزود: ــرد و اف ــام ک ــی کشــور را محــدود اع ــه عمران  وی بودج
 بــه طــور قطــع اگــر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی نباشــد،
ــه ــت، ب ــن اس ــا غیرممک ــر و تقریب ــا زمان ب ــل محوره  تکمی
ــا در ــتقبال آنه ــی و اس ــش خصوص ــذب بخ ــل ج ــن دلی  همی

ــود ــوب می ش ــروری محس ــری ض ــا ام ــاخت آزادراه ه .س
 مدیرعامــل شــرکت ســاخت وتوســعه زیربناهــای حمــل و نقــل
 کشــور بــا ابــراز خرســندی از حضــور بخــش خصوصــی در کنــار
ــار، ــود اعتب ــع و کمب ــت  مناب ــم محدودی ــت: علی رغ ــت گف  دول

ــی ــای غیردولت ــل بخش ه ــاهد تمای ــده ش ــاذ ش ــر اتخ ــا تدابی  ب
 بــرای مشــارکت در احــداث آزادراه هــا بودیــم کــه در پــی همیــن
 همکاری هــا کلنــگ احــداث ًچهــار آزادراه  مهــم کشــور در

ــه زمیــن زده شــد .ســال جاری ب
ــر گفته هــای معــاون اول رییــس جمهــور در ــا تاکیــد ب ــورزاد ب  ن
ــی تهــران  مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی آزادراه کنارگــذر جنوب
ــوع ــک ن ــی ی ــای آزادراه ه ــارکت در طرح ه ــرد: مش ــوان ک  عن
ــان دارد در ــرمایه گذار اطمین ــه س ــت ک ــن اس ــرمایه گذاری ام  س
 طــول زمــان معیــن شــده بــه طــور قطــع ســرمایه خــود را بازپــس
ــرمایه گذاری در ــای س ــاز و کاره ــی س ــت و از طرف ــد گرف  خواه
ــتیبان و ــی پش ــش دولت ــه بخ ــت ک ــوی اس ــه نح ــش ب ــن بخ  ای
ــی ــاس تمام ــن اس ــر ای ــت و ب ــروژه اس ــده در پ ــارکت کنن  مش
ــه کار ــب را ب ــه مناس ــول نتیج ــرای حص ــزار الزم ب ــات و اب  امکان

.می گیــرد
 چنــد روز قبــل نیــز مدیــرکل دفتــر مشــارکت ها و جــذب
ــش ســهم بخــش خصوصــی در  ســرمایه گذاری وزارت راه از افزای

ــر داد ــد خب ــا 70 درص ــا ت ــاخت آزادراه ه .س
ــی ــن مال ــع تأمی ــک مناب ــم این ــان، ه ــداد رحیمی ــه مق ــه گفت  ب
ــد ــورت 30 درص ــه ص ــور ب ــی کش ــارکت آزادراه ــای مش  طرح ه
 آورده دولــت و 70 درصــد آورده بخــش خصوصــی اســت، ضمــن

ــود ــام می ش ــت انج ــط دول ــی توس ــک اراض ــه تمل .اینک
 بــر اســاس آمــاری نیــز کــه از ســوی رحیمیــان ارائــه شــده اســت،
 بــرای توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل جــاده ای اعــم از آزادراه،
ــش از 3 ــی بی ــه رقم ــاالنه ب ــی س ــی و فرع ــاده اصل ــراه، ج  بزرگ
ــار ــی کــه اعتب ــی احتیــاج اســت در حال ــع مال  میلیــارد دالر مناب
ــن ــت و همی ــم اس ــن رق ــوم ای ــک س ــی ی ــای عموم  و بودجه ه
 موضــوع می طلبــد تــا اعتبــار بیشــتری بــرای ایــن بخــش فراهــم

.شــود
ــران ــی ای ــارکتی و دولت ــای مش ــول آزاراه ه ــر ط ــال حاض  در ح
ــرار اســت براســاس ــر اســت و ق  بیــش از 2 هــزار و 365 کیلومت
ــا ــر ت ــزار کیلومت ــه 10 ه ــم ب ــن رق  اهــداف ســند چشــم انداز،  ای

ــد ــش یاب ــال 1404 افزای .س
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 ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه بــه عنــوان کلیــد اصــل ی نــوآوری 
 در دنیــای صنعتــی و پســاصنعتی پذیرفتــه شــده اســت و از
ــد ــمار می آی ــش به ش ــن بخ ــعه در ای ــزار توس ــن اب .اهرمی تری
ــازه نفــس، خــاق همــراه ــرا در دانشــگاه نیروهــای انســانی ت  زی
ــگاه ــع دانش ــود. درواق ــده می ش ــد دی ــو و جدی ــای ن ــا ایده ه  ب
ــر عکــس ــازه اســت ب  هماننــد اســتخری از آب روان و همیشــه ت
ــوده و ــات به طــور ناخواســته جــزو ماهیــت آن ب ــه ثب  صنعــت ک
ــیار ــده و بس ــخت، پیچی ــیار س ــی بس ــوآوری موضوع ــول و ن  تح
 پرهزینــه در آن محیــط بــه شــمار مــی رود. البتــه امــروزه صنایــع
اســتفاده بــا  کرده انــد  دیگــر کســب وکارها ســعی  انــواع   و 
ــا ــا ب ــازمان ی ــل س ــوآوری را در داخ ــا، ن ــن ابزاره  از جدیدتری
ــه ــازمان ب ــارج از س ــوآوری در خ ــاز ن ــبکه های ب ــتفاده از ش  اس
ــن و ــگاه ها کم هزینه تری ــتفاده از دانش ــواره اس ــد. هم ــود آورن  وج
 پربازده تریــن روش ایجــاد نــوآوری در دنیــای پیشــرفته و صنعتــی
ــوآوری، ــی در اســتفاده از سیســتم های دیگــر ن ــوده اســت. حت  ب
 ایــن دانشــگاه ها هســتند کــه نقــش کلیــدی و محــوری را بــازی

 .می کننــد
 بــا یــک نــگاه ســطحی، می تــوان بــه شــرکت های بــزرگ صنعتــی
 دنیــا اشــاره کــرد کــه بــا وجــود داشــتن مراکــز تحقیقاتــی معتبــر
ــک دانشــگاه ــل ی ــا حداق ــر و منســجمی ب ــاط موث ــزرگ، ارتب  و ب
 یــا ده هــا دانشــگاه برقــرار می کننــد. بــه عنــوان مثــال در کشــور
 آلمــان 3 شــرکت بــزرگ خودروســازی وجــود دارد کــه هرکــدام
ــا 5 دانشــگاه قراردادهــای جــدی و دائمــی دارنــد. امــا  حداقــل ب
ــه ــم و بدیهــی ک ــن موضــوع مه ــه چــرا ای ــن اســت ک  ســوال ای
 حتــی مســئوالن رده اول مملکتــی بــه دنبــال آن بوده انــد هنــوز
 بــه آن صــورت کــه بایــد و شــاید، مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت. بــه
ــا  عبــارت دیگــر امــروزه ایــن ســوال نبایــد مطــرح شــود کــه آی
 بایــد ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه برقــرار باشــد یــا نــه. بلکــه
ــاط را ــن ارتب ــوان ای ــه می ت ــن اســت کــه چگون ــی ای  ســوال اصل

بــه نحــو موثرتــری تقویــت کــرد؟
ــادی دارد ــت زی ــان کیفی ــگاه ها، همچن ــی دانش ــویی خروج  از س
ــل ــر تحصی ــزاران نف ــه ه ــوان ب ــا می ت ــن مدع ــات ای ــرای اثب  و ب

 کــرده ای اشــاره کــرد کــه ســاالنه بــه کشــورهای معتبــر خارجــی
ــه ظاهــر هــم موفــق ــد و ب ــا کار می رون ــرای ادامــه تحصیــل ی  ب
ــه ــی ک ــژه صنایع ــع به وی ــتر صنای ــی بیش ــا از طرف ــتند. ام  هس
ــد ــد خــودرو و لوازم خانگــی تولی ــی مانن ــی مصرف  محصــول نهای
 می کننــد، نمی تواننــد محصــوالت خــود را بــه طــور موثــر
 صــادر کننــد و از ارضــای خواســته های مشــتریان داخلــی عاجــز
 هســتند. پــس بــه راحتــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه صنعــت
 بــه کمــک دانشــگاه احتیــاج دارد. ایــن در حالــی اســت کــه وقتی
ــگاه ــی ن ــای صنعت ــای دانشــگاهی و حجــم قرارداده ــه پروژه ه  ب
 شــود، بــه راحتــی می تــوان متوجــه شــد کــه دانشــگاه ها جایــگاه
 روشــن و معنــاداری در صنعــت کشــور و توســعه آن ندارنــد. پــس
 می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــه خوبی
 انجــام نمی شــود ایــن در حالــی اســت کــه بــه منظــور رفــع ایــن
 مشــکل افــراد متعــددی ســخنرانی کرده انــد امــا تاکنــون آنچــه

 .کــه بایســته و شایســته اســت اتفــاق نیفتــاده اســت
ــردی ــع راهب ــر صنای ــواره و دیگ ــد ماه ــی مانن ــع خاص  در صنای
 هرچنــد ارتبــاط اندکــی میــان صنعــت و دانشــگاه وجــود داشــته
 ولــی بــه هرحــال ایــن ارتبــاط نتیجــه بخــش بــوده و دانشــگاه ها
ــه صنعــت کمــک کننــد. حــال ــد کــه می تواننــد ب  ثابــت کرده ان
ــوارد ــن م ــوان ای ــه می ت ــه چگون ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س  ای
 کوچــک ولــی موثــر را بــه رابطــه کل صنعــت و دانشــگاه تســری

داد؟
ــخن  ــگاه س ــه دانش ــت در زمین ــف صنع ــراد از وظای ــتر اف  بیش
ــت ــل صنع ــگاه ها در مقاب ــف دانش ــاره وظای ــا درب ــد، ام  می گوین
 نیــز بایــد ســخن گفــت. بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه وظیفــه
 آمــوزش عالــی در توجــه جــدی بــه صنعــت و نیــاز کشــور اشــاره
 کــرد. امــروزه همــه افــراد آگاه هســتند کــه تعــداد خروجی هــای
 وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری متناســب بــا نیــاز بــازار
ــداد ــب وکار تع ــای کس ــع و زمینه ه ــی از صنای ــت. در برخ  نیس
 زیــادی فارغ التحصیــل وجــود دارد و برعکــس در بســیاری از
ــن الزم ــت. بنابرای ــدک اس ــان ان ــداد فارغ التحصی ــا تع  حوزه ه
 اســت تــا ایــن وزارتخانــه بازنگــری جــدی در ظرفیت هــای
 خــود انجــام دهــد. ایــن موضــوع نیــاز بــه عزمــی ملــی و
ــتادان و ــه اس ــه دارد. چراک ــطح وزارتخان ــدی در س ــدی ج  تعه
ــر ــه از نظ ــه آنچ ــد ک ــل دارن ــنتی تمای ــور س ــگاه ها به ط  دانش
ــه آنچــه کــه جامعــه  آنهــا مناســب تر اســت را تدریــس کننــد ن
 الزم دارد. حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا صنعــت از دانشــگاه
ــد؟ ــتفاده نمی کن ــدی اس ــعه ج ــرای توس ــش ب  و توانمندی های
ــه طراحــی محصــوالت  صنعــت کشــور به طــور عمــده وابســته ب
ــوده اســت. همچنیــن فضــای ــی ب  و فرآیندهــای تولیــدی واردات
 رقابتــی در بیشــتر صنایــع بــه گونــه ای بــوده کــه مــورد حمایــت
ــا ــت ی ــوده اس ــش نب ــن بخ ــوآوری در ای ــه ن ــازی ب ــد و نی  بودن
ــد ــرار گرفته ان ــی در شــرایط رقابتــی ق ــه صــورت ناگهان  اینکــه ب

ــازار ــت در ب ــرای رقاب ــی ب ــوآوری ناگهان ــر و ن ــه تغیی ــاز ب  و نی
ــام در ــور ع ــا به ط ــت تقریب ــفانه صنع ــن متاس ــته اند. بنابرای  داش
 40 ســال گذشــته، صبــر الزم بــرای نــوآوری و بــه بــار نشســتن
 تحقیقــات دانشــگاهی را نداشــته اســت و به طــور مســتقیم در ایــن
 مــوارد اقــدام بــه واردات هــم در محصــول و هــم در فرآینــد کــرده
 اســت. بایــد توجــه کــرد کــه نــوآوری واقعــی زمــان بــر و همــراه

ــک است  .ریس
ــل ــل تحم ــل قاب ــن 2 عام ــدام از ای ــته، هیچ ک ــت وابس  در صنع
 نیســت. متاســفانه در واردات همیشــه رانت هایــی وجــود دارد
ــن ــده نمی شــود. بنابرای ــد داخلــی دی  کــه نمونه هــای آن در خری
 حتــی در مــواردی هــم کــه دانشــگاه دارای محصــول مناســب و
 آمــاده ای بــوده کمتــر مــورد توجــه صنعــت قــرار گرفتــه اســت.
 نکتــه دیگــر مشــکل ســاختاری درون صنعــت اســت. صنعــت در
ــی الزم ــن آمادگ ــده، بنابرای ــاژ وارد ش ــرای مونت ــتر ب ــدا بیش  ابت
ــت ــای کیفی ــد و ارتق ــه محصــوالت جدی ــوآوری و ارائ ــرای ن  را ب
 نداشــته اســت. در حقیقــت بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در
ــه ــع ب ــی از صنای ــران، برخ ــت ای ــتقال طلبی مل ــال 57 و اس  س
 نــوآوری روی آوردنــد. امــا متاســفانه در طــول ایــن ســال ها ایــن
 کار هــم بــا حمایــت و نظــارت دولتــی آغــاز شــد و پولــی کــه بایــد
ــر در آورد. ــته س ــت وابس ــی آورد از صنع ــر در م ــگاه ها س  از دانش
ــه شــرکت های ــر در زمین ــات اخی ــی واضــح آن اقدام ــال خیل  مث
ــود ــای خ ــار پرداختی ه ــت آم ــد دول ــه بای ــت ک ــان اس  دانش بنی
ــد ــه بای ــی ک ــفانه موضوع ــد. متاس ــه کن ــرکت ها ارائ ــه ش  را ب
 زیرنظــارت کامــل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری قــرار بگیــرد
ــی ــت علم ــه معاون ــان، ب ــرکت های دانش بنی ــزی ش ــی ممی  یعن
ــود کــه ــن ب ــاوری ریاســت جمهوری منتقــل شــد و نتیجــه ای  فن
ــته ــای وابس ــمت مجموعه ه ــه س ــا ب ــادی از کمک ه ــش زی  بخ
ــه ــاره ب ــت و در نتیجــه دوب ــی رف ــزرگ صنعت ــه شــرکت های ب  ب
 جــای آنکــه تحقیقــات واقعــی رشــد یابــد، شــرکت های صنعتــی
 کمک هــای دولتــی را کســب خواهنــد کــرد. در ایــن بیــن وزارت
 علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بایــد در ســاختار دانشــگاهی تحــول
 ایجــاد کــرده و دولــت نیــز بایــد در ســاختار صنعــت تحــول ایجــاد
 کنــد. بــرای تحــول بــا توجــه بــه جایــگاه دولــت و ســهم جــدی
ــک ــه ی ــت ب ــد دس ــه بای ــت ک ــت اس ــن دول ــت، ای  آن در صنع
 انقــاب صنعتــی بزنــد و نــوآوری و مکانیزم هــای جــدی اســتفاده
ــه صنعــت تزریــق کنــد. ــوآوری را ب  از دانشــگاه ها و شــبکه های ن
 البتــه طبیعــی اســت کــه ســرمایه گذاری ناقــص در هــر زمینــه ای
 بــه معنــای از بیــن بــردن ســرمایه اســت و متاســفانه ایــن اقــدام
 هرســال در بیشــتر صنایــع درحــال تکــرار اســت. بــه امیــد روزی
 کــه بتــوان از ســاختار کهنــه و پوســیده مونتــاژکاری و واردات، بــا
 اتــکای بــه نیروهــای داخلــی و توجــه جــدی بــه اقتصــاد مقاومتــی
ــم، ــه جــای آنکــه مغزهــای خــود را صــادر کنی ــد و ب ــرون آم  بی

.محصــوالت خــود را بــا افتخــار صــادر کنیــم

،امیرحسن کاکایی
 عضو هیات علمی و مدیر مرکز رشد و فناوری 

:دانشگاه علم و صنعت کشور

 ارتباط صنعت با دانشگاه؛
کلید اصلی نوآوری
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ــا یــک برنامه ریــزی درســت، شــاهد توســعه  شــده تــا بتوانیــم ب
ســاخت داخــل در ایــن زمینــه نیــز باشــیم.

تشکل ها، داور اصلح 
نصــراهلل محمدحســین فــاح، عضــو هیات مدیــره کنفدراســیون 
صنعــت نیــز در گفت وگــو بــا صمــت دربــاره مســائلی کــه ایــن 
ــد،  ــرار ده ــد نظــر ق ــد در سیاســتگذاری های خــود م شــورا بای
ــزات صنعتــی  ــازار تجهی گفــت: از آنجــا کــه عمــده مصــرف و ب
مربــوط بــه شــرکت های دولتــی و وزارتخانه هایــی همچــون 
ــن اســتدالل مطــرح اســت  ــرو» اســت، ای ــت» و »نی وزارت »نف
ــد  ــرف می کنن ــرژی مص ــع ان ــرکت ها مناب ــن ش ــون ای ــه چ ک
بایــد بــرای خریــد تجهیــزات آنهــا تصمیم گیــری شــود. امــا بایــد 
ایــن نکتــه را نیــز مدنظــر قــرار داد کــه تولیدکننــدگان داخلــی 
ــخگوی  ــوز پاس ــود،  هن ــه خ ــل توج ــرفت های قاب ــود پیش باوج
ــری در  ــرای تصمیم گی ــن ب ــتند. بنابرای ــا نیس ــیاری از نیازه بس
ــه  ــی ب ــه تســلط کامل ــاز اســت ک ــک داور نی ــه ی ــه ب ــن زمین ای
آن صنعــت داشــته باشــد تــا منافــع هــر دو طــرف تامیــن شــود.

ــبی  ــد داور مناس ــت نمی توان ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بــرای ایــن امــر باشــد، افــزود: تشــکل های هــر صنعــت بــه ویــژه 
تشــکل های تجهیــزات صنعتــی اصلح تریــن داور در ایــن زمینــه 
ــه  ــتگذاری در زمین ــورا سیاس ــن ش ــت ای ــر بناس ــتند و اگ هس
ــا  ــط ب ــکل های مرتب ــر تش ــد، نظ ــام ده ــزات انج واردات تجهی

ایــن صنعــت بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
محدودیت های زمانی، ترفند دور زدن قانون 

عضــو هیات مدیــره کنفدراســیون صنعــت بــا اشــاره بــه 
ــرای  ــرار از اج ــرای ف ــی ب ــتگاه های اجرای ــه دس ــیوه هایی ک ش
ــد،  ــل می کنن ــد داخ ــوان تولی ــری از ت ــتفاده حداکث ــون اس قان
ــت  ــی اس ــون، زمان ــن قان ــرار از ای ــیوه های ف ــی از ش ــت: یک گف
ــد.  ــام می کنن ــود اع ــاز خ ــرای نی ــی ب ــتگاه های اجرای ــه دس ک
ــن اســاس سال هاســت شــاهد هســتیم کــه دســتگاه های  ــر ای ب
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــی ب ــت زمان ــام محدودی ــا اع ــی ب اجرای
ــدگان  ــه تولیدکنن ــد ک ــم می کنن ــه ای را فراه ــزات، زمین تجهی
داخلــی تــوان تولیــد در آن محــدوده زمانــی را نداشــته باشــند.

وی در ادامــه افــزود: بــه طــور مثــال بســیاری از اتوبوس هــای 
ــت  ــتفاده اس ــال اس ــی در ح ــل عموم ــون در حمل ونق ــه اکن ک
وارداتــی بــوده در حالــی کــه تــوان تولیــد داخلــی وجــود داشــته 
امــا بــه دلیــل آنکــه فرآینــد تولیــد آنهــا زمانبــر بــوده اســت بــه 
ایــن بهانــه از خــارج وارد شــده اند. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از 
دور زدن قانــون بایــد برنامه ریــزی در قالــب یــک جــدول زمانــی 
ــتگاه های  ــا دس ــود ت ــام ش ــت انج ــف صنع ــای مختل در بخش ه
ــفارش های  ــدی در س ــن زمانبن ــت ای ــه رعای ــزم ب ــی مل اجرای

خــود شــوند.
ــم  ــیوه های تنظی ــر از ش ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــاح ب  ف

ادامــه از صفحــه 5 دســتگاه های اجرایــی بایــد از وزارت 
صنعــت،  معــدن و تجــارت نســبت بــه وجود ایــن کاال در فهرســت 
ــن در  ــد. همچنی ــتعام کنن ــی اس ــده داخل ــای ساخته ش کااله
مــاده »6» ایــن قانــون تاکیــد شــده کــه اگــر ایــن قانــون رعایــت 
ــه بایــد از ثبــت ســفارش جلوگیــری کنــد  نشــده باشــد وزارتخان
کــه تمامــی ایــن مــوارد منــوط بــه مطلــع شــدن وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت اســت.
 تدوین بانک اطالعاتی تجهیزات صنعتی

ــن  ــاده 6 ای ــر م ــرای بهت ــرای اج ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
قانــون نیازمنــد مکانیزمــی هســتیم کــه به طــور اتوماتیــک وزارت 
ــد، گفــت:  ــع کن ــد مطل ــن رون صنعــت، معــدن و تجــارت را از ای
از آنجــا کــه وزارتخانــه نمی توانــد بــه تک تــک دســتگاه های 
اجرایــی سرکشــی کنــد، بنابرایــن نیازمنــد تدویــن مکانیزمــی از 
ــا به طــور مثــال در ســایت مناقصــات و  ــون هســتیم ت طریــق قان
بــا هماهنگــی دولــت لینکــی بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
داده شــود تــا پــس از تاییــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
انجــام مناقصــات کار واردات انجــام شــود کــه البتــه ایــن مســئله 
در قانــون وجــود نــدارد و تنهــا بــه عنــوان یــک پیشــنهاد مطــرح 

اســت. 
ــزات  ــه تجهی ــی در زمین ــک اطاعات ــه بان ــاره تهی ــی درب فروتن
ــی در  ــی جامع ــک اطاعات ــت: بان ــل گف ــاخت داخ ــی س صنعت
ــایت  ــه روی س ــود دارد ک ــارت وج ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــتگاه ها  ــه و دس ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم ــز در دس ــه نی وزارتخان
ــد تولیــدات داخــل  ــه آن در جریــان رون ــا مراجعــه ب می تواننــد ب

ــد. ــرار گیرن ق
مدیــر کل دفتــر صنایــع ماشین ســازی و تجهیــزات وزارت 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
خوبــی در زمینــه تــوان تولیــدی ایــران بــرای ســاخت تجهیــزات 
ــع  ــاخت در صنای ــوع س ــرد: تن ــح ک ــود دارد، تصری ــی وج صنعت
مختلــف، بســیار اســت و بــرای توســعه ایــن صنعــت بایــد نیازهــا 
ــدات رشــد و  ــا تولی ــی ارجــاع داده شــود ت ــای صنعت ــه واحده ب
ــد  ــی می توانن ــون، شــرکت های داخل ــد. براســاس قان توســعه یابن
ــی  ــش فن ــه دان ــی ب ــرکت های خارج ــا ش ــاط ب ــق ارتب از طری

ــد.  ــاوری رخ ده ــای فن ــا ارتق ــد ت ــدا کنن دسترســی پی
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــد وزی ــه تاکی ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــز گف ــاجی نی ــت نس ــی صنع ــزات صنعت ــازی تجهی ــر نوس ب
متاســفانه در صنعــت نســاجی امکانــات زیــادی در داخــل وجــود 
ــه واردات اســت  ــدارد و نیازمندی هــای داخــل بیشــتر متکــی ب ن
امــا در راســتای بحــث انجــام شــده در زمینــه نوســازی تجهیــزات 
ــزار  ــن عرصــه برگ ــران ای ــا صنعتگ ــت نســاجی، جلســاتی ب صنع

تــدارکات بازرگانــی براســاس منافــع طــرف خارجــی اســت،تصریح 
ــنادی  ــارات اس ــایش اعتب ــر، گش ــن ام ــزار ای ــن اب ــرد: مهم تری ک
ــا  ــن کار انجــام می شــود ام ــرای طــرف خارجــی ای ــه ب اســت ک
ــود  ــث می ش ــه باع ــده ک ــام نش ــی انج ــده داخل ــرای تولیدکنن ب
قیمــت فــروش تولیدکننــده داخلــی بیشــتر از قیمــت تولیدکننــده 
ــا  ــت ب ــاح دول ــادی و ص ــه اقتص ــود و صرف ــام ش ــی تم خارج

ــد.  واردات باش
ــورای  ــکیل ش ــا تش ــی رود ب ــد م ــزارش، امی ــن گ ــر ای ــا ب بن
سیاســتگذاری تجهیــزات صنعتــی، راهکارهــا و پیشــنهادهای 
ــورد  ــون م ــری از شــیوه های دور زدن قان ــرای جلوگی تشــکل ها ب
ــاره،  ــت هایی در این ب ــن سیاس ــا تدوی ــرد و ب ــرار گی ــی ق بررس
ــب  ــا ضری ــود ت ــم ش ــون فراه ــن قان ــص ای ــاح نواق ــه اص زمین
اجرایــی شــدن قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد داخــل 

ــد. ــن برس ــه بیشــترین حــد ممک ب

 ادامــه از صفحــه 4                      معــادن ســنگ آهن
 بیشــترین تعــداد شــاغان را داشــته و  اســتان های کرمــان، یــزد
 و اصفهــان بــه ترتیــب بیشــترین اشــتغالزایی را در ســطح کشــور
 در حــوزه معــدن داشــته اند. بیشــترین ارزش افــزوده نیــز متعلــق
 بــه معــادن ســنگ آهن و مــس و ســنگ های تزئینــی بــوده
 اســت. درحال حاضــر حــدود یک ســوم ارزش اســمی بــورس
ــش ــن بخ ــق دارد و ای ــدن تعل ــش مع ــه بخ ــز ب ــادار نی  اوراق به
ــه ــور را ب ــی کش ــادرات غیرنفت ــد ص ــک 30 درص ــته نزدی  توانس
 خــود اختصــاص دهــد. بایــد توجــه کــرد کــه 3 عامــل ســرمایه،
 نیــروی کار ماهــر و فنــاوری در رشــد و گســترش معــادن کشــور
ــود ــادن می ش ــد مع ــت از رش ــه صحب ــی ک ــتند. زمان  موثرهس
ــت ــور اس ــی کش ــدات معدن ــش ارزش روز کل تولی ــور افزای  منظ
ــوم ــک مفه ــی ی ــع معدن ــادن و صنای ــعه مع ــه توس ــی ک  درحال
فعالیت هــای از  مجموعــه ای  آن  از  منظــور  و  بــوده   کلی تــر 
ــاخت های ــداف زیرس ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــده ب ــزی ش  برنامه ری
 معدنــی وصنعتــی، توســعه نیــروی انســانی ماهــر، رقابت پذیــری
ــعه ــال و توس ــتغالزایی، انتق ــی، اش ــی وصنعت ــدات معدن  در تولی
 فنــاوری مــدرن معدنــی و صنعتــی، ســامت و ایمنــی افــراد و...
ــت و ــطح کان صنع ــتگذاران در س ــر سیاس ــد نظ ــه م ــت ک  اس
 معــدن و ســازمان های توســعه ای قــرار می گیــرد. همانگونــه
 کــه بیــان شــد رشــد معــدن تحت تاثیــر عواملــی چــون ســرمایه،
ــه ــی و چ ــه داخل ــرمایه ها چ ــت، س ــاوری اس ــروی کار و فن  نی
ــه ســمت نقــاط مســتعد معدنــی در حرکــت  خارجــی همــواره ب
 هســتند و هــر جــا کــه ســود بیشــتری داشــته باشــد، وارد تولیــد
ــازده کمــی داشــته ــی کــه ب ــه در جای  و معــدن می شــوند و البت
 باشــد ســرمایه از آن خــارج می شــود. نیــروی کار را امــروز
 ســرمایه انســانی می گوینــد و ایــن نیــروی کار وقتــی بــه ســرمایه

ــارت ــش و مه ــص، دان ــه تخص ــه ب ــود ک ــل می ش ــانی تبدی  انس
 تولیــد مجهــز باشــد. در واقــع نیــروی کاری تحول آفریــن خواهــد
ــده و در حیطــه کار خــود تخصــص الزم را ــود کــه آمــوزش دی  ب

.داشــته باشــد
 دربــاره فنــاوری نیــز عنــوان ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
 بــه مــوازات تحــوالت صنعتــی، ســاختار تولیــد در معــادن دنیــا نیز
 تغییــر کــرده و بــا ورود ماشــین آالت ســنگین و مــدرن بــه معادن،
ــه ــر افزایش یافت ــد براب ــی چن ــواد معدن ــرآوری م ــتخراج و ف  اس
 اســت. مطالعــات انجــام شــده نشــان می دهــد کــه ســهم فنــاوری
 در رشــد معــادن بــزرگ دنیــا بــا ســهم ســرمایه مالــی و ســرمایه
 انســانی تقریبــا بــه یــک میــزان بــوده و بــدون اســتفاده از فنــاوری
 مــدرن قیمــت تمــام شــده مــواد معدنــی بــه قــدری اضافــه خواهد
 شــد کــه قابــل رقابــت بــا ســایر کشــورها نخواهد بــود. در شــرایط
 فعلــی کشــور، بــدون شــک رشــد و توســعه معــادن باعــث توســعه
 نیــروی انســانی، ایجــاد اشــتغال پایــدار، کاهــش فقــر و رســیدن
ــه بخشــی از اهــداف جامعــه ســالم خواهــد شــد. ســازمان های  ب
 توســعه ای تــاش دارنــد تــا بــا ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر
 توســعه یافته نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی در صنعــت
ــت ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ــدا نکن ــروز پی ــور ب ــدن کش  و مع
 کــه در قانــون بودجــه 94 بــه ســازمان های توســعه ای )ایمیــدرو
ــش ــا بخ ــده ب ــازه داده ش ــی اج ــهرک های صنعت ــدرو( و ش  وای
ــر ــق کمت ــد در مناط ــقف 49 درص ــا س ــی ت ــی و تعاون  خصوص
ــه هــر  توســعه یافته ســرمایه گذاری و مشــارکت داشــته باشــند. ب
ــی ــت و بخش های ــی اس ــر مهم ــروت ام ــوب ث ــع مطل ــال توزی  ح
ــرات ــد از ثم ــز بای ــدن نی ــد مع ــق فاق ــژه مناط ــور، به وی  از کش
ــل ــه دلی ــه ب ــی ک ــرایط فعل ــوند. در ش ــد ش ــد بهره من ــن رش  ای
ــی در ــاد مقاومت ــاهد اقتص ــادی، ش ــه اقتص ــای ظالمان  تحریم ه
ــرای ــران ب ــای ای ــن مزیت ه ــی از مهم تری ــتیم، یک ــور هس  کش
 گــذر از ایــن بحــران و کاســتن از اتــکای بودجــه کشــور بــه نفــت،
ــن بخــش در ــوه ای ــای بالق ــی و ظرفیت ه ــع معدن ــر مناب ــه ب  تکی
 داخــل کشــور اســت. حــال کــه معــادن دارای ظرفیــت الزم بــرای
 کمــک بــه اقتصــاد کشــور هســتند و ایــن بخــش قــادر اســت بــا
 بهره منــدی از متخصصــان مجــرب داخلــی بــا افزایــش اکتشــاف،
 اســتخراج و فــرآوری مــواد معدنــی باعــث توســعه پایــدار کشــور
ــدادادی و ــن نعمــت خ ــدی بیشــتر از ای ــود، ضــرورت بهره من  ش
ــد ــدن در تولی ــهم مع ــش س ــرای افزای ــزی ب ــاش و برنامه ری  ت
ــرای حــل ــن قابلیــت عظیــم ب ــی و اســتفاده از ای ــص داخل  ناخال
 مشــکل اشــتغال میلیون هــا جــوان جویــای کار در کشــور بیــش

ــود ــاس می ش ــته احس .از گذش
 علــی اصغــر جوکاریــان - کارشــناس اقتصــادی ســازمان

ایمیــدرو

تشکل ها، بهترین قاضی برای استفاده از تجهیزات صنعتی

معدن و صنایع معدنی، کلید توسعه اقتصادی پایدار
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فرهنــگ توســـعه صنــــعت ملـــی

 در هفته هــای اخیــر کمیســیون صنایــع و معــادن بــا معدنــکاران
ــاتی ــارت جلس ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــت معدن  و معاوم
 برگــزار کــرده کــه در آن مســائل و مشــکات بخــش معــدن مــورد

.ارزیابــی قــرار گرفــت
ــت، ــر وزارت صنع ــک ســال اخی ــای ی ــن جلســات، برنامه ه  در ای
 معــدن و تجــارت دربــاره شفاف ســازی فرآینــد واگــذاری معــادن
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــا م  همچــون کاداســتر و پهنه بندی ه
ــش ــن بخ ــازی در ای ــه شفاف س ــک ب ــن کم ــات ضم ــن اقدام  ای

.گامــی بــرای رشــد معــادن خواهــد بــود
ــواد ــی م ــت جهان ــت قیم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای  ب
 معدنــی و مشــکات تحریمــی کــه پیــش روی معدنــکاران اســت
ــه عبــارت ــا هوشــمندی عمــل شــود. ب  بایــد در بخــش معــدن ب
 دیگــر هم اکنــون بســیاری از معدنــکاران به دلیــل رکــود بــازار بــا
 دپــوی محصــوالت معدنــی مواجــه شــده و بخشــی از آنهــا ظرفیت
 تولیــد را کاهــش داده انــد. از ایــن رو در ایــن شــرایط اخــذ درصــد

ــه ــدان ب ــد چن ــه نمی توان ــره مالکان ــی و به ــوق دولت ــاالی حق  ب
 مصلحــت باشــد. انعطاف پذیــری و کاهــش در حقــوق دولتــی بــر
ــمندانه ــات هوش ــان تصمیم ــد هم ــود می توان ــرایط موج ــه ش  پای
ــدن ــش مع ــعه بخ ــتر توس ــردن بس ــم ک ــرای فراه ــکاری ب  و راه
ــت ــای دول ــی از برنامه ه ــه یک ــه اینک ــه ب ــود.با توج ــداد ش  قلم
 در بخــش معــدن بهبــود فــرآوری مــواد معــدن و توســعه صنایــع
 پایین دســتی اســت، در چنیــن شــرایطی کــه معــادن بــا مشــکل
 کمبــود نقدینگــی مواجــه هســتند و نمی تواننــد بــه شــکل جــدی
 در ایجــاد واحدهــای فــرآوری عمــل کننــد اجــرای سیاســت های
 حمایتــی همچــون ارائــه مشــوق ها، راهــکاری مثبــت بــرای عبــور

.از ایــن مرحله اســت
 در واقــع تصمیمــات بخــش معــدن بایــد در شــرایط مختلــف بــه
ــای خــود ــد روی پ ــکاران بتوانن ــه معدن ــه ای اتخــاذ شــود ک  گون
 بایســتند چراکــه بــا کاهــش درآمدهــای معدنــی و افزایــش
ــود ــت خ ــک فعالی ــادن کوچ ــیاری از مع ــد بس ــای تولی  هزینه ه

ــت ــتغال و در نهای ــه اش ــئله ب ــن مس ــد و ای ــف کرده ان  را متوق
ــد ــیب می زن ــور آس ــای ارزی کش .درآمده

 در مناطــق دورافتــاده کمبــود زیرســاخت هــای معدنــی مانــع از
 جــذب ســرمایه هــای بخــش خصوصــی شــده اســت. از ایــن رو
 ایجــاد امکانــات مــورد نیــاز بــه همــراه ارائــه مشــوق هــا کمــک
ــی وارد شــوند ــه ظرفیــت هــای معدن  می کنــد ســرمایه گذاران ب
 تــا بــا توســعه برنامه هــا اکتشــافی عــاوه بــر افزایــش تولیــد در

.زمینــه اســتقرار صنایــع پاییــن دســتی عمــل کننــد

ــادن ــع ومع ــیون صنای ــو کمیس ــان - عض ــد بیاتی  محم
ــالمی ــورای اس ــس ش مجل

معدن نیازمند تصمیمات هوشمندانه است

 انجمــن تولیدکننــدگان و واردکننــدگان ماشــین
آالت ســنگین معدنــی، ســاختمانی و راهســازی

ــاختمان ــی، س ــدان فاطم ــران، می  آدرس: ته
ــد 71 ــم ، واح ــه هفت ــالک 13، طبق ــی ، پ فاطم
88983536   ,88955563 تلفکــس:    
www.hminc.ir

ــوی ــگ ق ــای فرهن ــر مبن ــه ب ــی جامع ــیوه زندگ ــه ش ــی ک  زمان
 علمــی و توســعه یافته قــرار گیــرد، بــه راحتــی می تــوان بنیادهــای
 توســعه پایــدار را بــر آن اســتوار ســاخت. تعریــف مفهــوم فرهنــگ

.بــه علــت گســتردگی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت
انگلیســی، بــزرگ  مردم شــناس  تایلــر»  »ادوارد  نظــر   بــه 
 »فرهنــگ مجموعــه پیچیــده ای اســت کــه شــامل مجموعــه علــوم
 و دانش هــا، اعتقــادات، هنرهــا، افــکار و عقایــد، صنایــع، تکنیــک،
ــار و ــادات و رســوم و رفت ــررات، ســخن، ع ــن و مق  اخــاق، قوانی
 ضوابطــی اســت کــه انســان بــه عنــوان عضــو یــک جامعــه آن را
ــی برعهــده ــال آن تعهدات ــرد و در قب ــرا می گی  از جامعــه خــود ف

 .»دارد
تولیــدی ســازمان های  در  نظم پذیــری  و  صنعتــی   فرهنــگ 
ــادی ــانی و م ــع انس ــر از مناب ــد و موث ــتفاده مفی ــای اس  زمینه ه
ــی در بعــد بهــره وری و کســب ــار مطلوب  را فراهــم می ســازد و آث
ــودآوری، ــد و س ــی کردن تولی ــرای ارزش ــی دارد. ب ــت رقابت  مزی
ــر ــد. اگ ــه رواج یاب ــازمان و جامع ــی در س ــگ صنعت ــد فرهن  بای
موفــق شــود، فرهنــگ صنعتــی  پیاده ســازی  در   جامعــه ای 

 توســعه صنعتــی شــتاب می گیــرد. فرهنــگ صنعتــی بــه معنــای
 تعهــد جمعــی اســت و ایــن یعنــی اینکــه همــه ســطوح آموزشــی
 کشــور بــه رشــد و توســعه صنعــت کمــک کننــد. بدیهــی اســت
ــدرت ــوان و ق ــتقال، ت ــی اس ــگ صنعت ــازی فرهن ــه پیاده س  ک
ــن توســعه صنعتــی ــا می بخشــد. بنابرای  اقتصــادی کشــور را ارتق
صنعتــی فرهنــگ  آن  مهم تریــن  کــه  دارد   پیش شــرط هایی 
 اســت و بــرای صنعتی شــدن راهــی جــز ایجــاد و توســعه واحدهای
 تحقیــق و توســعه وجــود نــدارد. بــرای شــناخت فرهنــگ صنعتــی
 بایــد فرهنــگ کشــاورزی یعنــی فرهنگــی کــه باعــث شــد بشــر
 غارنشــین بــه بشــر شهرنشــین مبــدل شــود را مــورد شــناخت و

ــرار دهیــم  .مداقــه ق
ــت و ــان اس ــام جه ــان در تم ــی همس ــی، فرهنگ ــگ صنعت  فرهن
 بایــد پذیرفــت کــه ایــن فرهنــگ عواملــی دارد کــه باعــث رشــد
 صنعــت و تفکــر می شــود و در غالــب فرهنگ هــای ملــی، قومــی
ــل ــن عوام ــاره ای از ای ــت. پ ــردن اس ــاده ک ــل پی ــادی قاب  و اعتق

ــد از  :عبارتن
ــاورزی ــگ کش ــه فرهن ــه ب ــانی ک ــن کس ــگ بی ــاد فرهن  1- تض

 وابســتگی دارنــد و از آن منتفــع هســتند و از چشــم انداز فرهنــگ
.صنعتــی واهمــه دارنــد

2- مسئله زمان در فرهنگ صنعتی
3- نقش دولت در جامعه صنعتی

 4- ایجــاد تخصــص؛ از آنجــا کــه در آغــاز عصــر صنعتــی،
بخــش در  شــاغل  کارگــران  بــا  نمی توانســتند   کارخانه هــا 
بپردازنــد، صنعتــی  بخش هــای  در  تولیــد  بــه   کشــاورزی 
ــا ســرمایه و ســهام خــود ــردم ب  شــرکت هایی ایجــاد شــد کــه م

می کردنــد شــرکت  مجامــع  .در 
ــا ــری، اتحادیه ه ــی کارگ ــرکت های تعاون ــکل ها، ش ــاد تش  5- ایج
 و... کــه در جوامــع صنعتــی قدرت هایــی بــرای اداره جامعــه

.هســتند
 6- زایندگــی فنــاوری؛ نهادهــای صنعتــی بهتریــن زایشــگاه

می شــوند صنعتــی  .فناوری هــای 
ــود ــی ش ــه ای صنعت ــود، جامع ــب می ش ــاال موج ــل ب ــه عوام  هم
ــه ــد. البت ــا یاب ــعه و ارتق ــاع، توس ــی در اجتم ــگ صنعت  و فرهن
 بــرای موفقیــت در ایــن مســیر بایــد نهادهــای دینــی، اجتماعــی

ــه تحقــق ایــن هــدف کمــک کننــد ــی ب ــا همدل  .و دانشــگاهی ب
 فرهنــگ صنعتــی رویکــردی خردمندانــه و ارزشــی بــه فنــاوری و
 صنعــت بــرای خلــق و بکارگیــری صنایــع بـــا ارزش افــزوده بــاال
 به منظــور دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک ملــی، تولید، اشــتغال
 مولــد، رفــاه ملــی و... اســت امــا بــا وجــود اینکــه کشــور نیازمنــد
 توســعه صنعتــی متناســب بــا ظرفیت هــای موجــود اســت،
ــدی ــی کن ــل اصل ــه دالی ــیارند ک ــیر بس ــن مس ــا در ای  چالش ه
ــدی ــته طبقه بن ــوان در 5 دس ــور را می ت ــی کش ــعه صنعت  توس
ــازار 2- تضــاد  کــرد: 1- تضــاد بیــن تمرکــز سیاســی و اقتــدار ب
ــی و خارجــی( 3- تضــاد ــت )داخل ــی و رقاب ــز دولت ــان تمرک  می
ــدار شــرکت های دولتــی و گســترش بخــش خصوصــی ــن اقت  بی
 4- کشــمکش میــان اندیشــه خودکفایــی و اندیشــه خودکفایــی
 بخــش صنعــت 5- تضــاد میــان نظــام تحکمــی و نظــام رقابتــی
ــرای بررســی و آزمــون چالش هــای صنعــت ــی. از ســویی ب  جهان
ــد از: ــه عبارتن ــرد ک ــی ک ــه بررس ــوع را از 6 زاوی ــوان موض  می ت
 عوامــل تولیــد، فرآینــد تولیــد، زیربناهــا، فضــای صنعتــی شــدن،
 تدابیــر و خــط مشــی های دســت اندرکاران اصلــی و عوامــل
موجــب کــه  پیش نیازهایــی  مهم تریــن  از  یکــی   محیطــی. 
ــادی ــای اقتص ــور بنگاه ه ــورها و دوام حض ــی کش ــعه صنعت  توس
ــی ــازار جهان ــی شــده و رقابت پذیــری را در ب  و موسســات بازرگان

.تضمیــن می کنــد، کیفیــت کاالهــای تولیــدی اســت
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