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کارشناسان  از  مشخص  مرجع  یک  باید  دارد.  وجود   آالت 
حرفه ای باشند که ماشین  آالت فروشی را شناسایی کنند و 
به طور کارشناسی قیمت بگذارند. اگر این قیمتها در سایتی 
اعالم شود شرکتها می توانند از آن استفاده کنند. قیمت گذاری 
این ماشینها به عنوان وثیقه بانکها دارای اهمیت فراوان است.

آقای مهندس انصاف پور عضو کارگروه ماشین آالت سندیکای 
بانکی  سازمانی  درون  صورت  به  باید  گفت:  نیز  ساختمانی 
تبادل  و  شود  گذاشته  آن  در  ماشین آالت  که  کرد  ایجاد 
اطالعاتی  بانک  وجود  منظور  این  برای  گیرد.  صورت 
چهره  به  چهره  معرفی  که  چرا  است  الزم  متمرکزی 
است. دشواری  کار  مسافت  بعد  دلیل  به  موجود  ماشینهای 

و  تولیدکنندگان  انجمن  دیدگاه   دید  باید  افزود:  وی 
معدنی  و  ساختمانی  راهسازی،  آالت  ماشین   واردکنندگان 
انجمن  این  آیا  از مصرف کننده چیست؟  به عنوان حمایت 
مشکل  بزرگترین  است؟  آمده  وجود  به  مسائل  جوابگوی 
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واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیات  دیدار 
با سندیکای  ماشین  آالت راهسازی، ساختمانی و معدنی  
شرکتهای ساختمانی ایران در روز 21 بهمن و با حضورترکیبی 
از اعضای هیات مدیره به ریاست آقای دکتر شمس اردکانی 
در محل سندیکای ساختمانی ایران برگزار شد تا به بررسی 
مسائل مبتالبه و مشترک این دو تشکل در زمینه ماشین 
 آالت پرداخته شود و راه حل مناسبی برای آن ارائه گردد. 
به دلیل اهمیت موضوع گزارش  مشروح این جلسه به شرح 
میگردد.  اعالم  انجمن  محترم  اعضای  استحضار  به  ذیل 
جلسه با عرض خوش آمدگویی و خیرمقدم آقای مهندس 
به  ایران  ساختمانی  شرکتهای  سندیکای  دبیر  دادمان 
شمس  دکتر  آقای  سپس  شد،  آغاز  نشست  این  مهمانان 
اصل  آالت  ماشین   اینکه  بیان  با  انجمن   رئیس  اردکانی 
گذشته  سال  چند  طی  افزود:  است،  عمرانی  کارهای  اول 
داشته  افت  عمران  حوزه  ولی  داشته  توسعه  معدن  حوزه 
بهره  وری  بود  این  از  صحبت  مدیریت  سازمان  در  است. 
در  ببریم.  باال  گذاری  سرمایه   برای جذب  را  آالت  ماشین  
کارگروهی  تشکیل  با  که  است  این  امروز  بحث  حال  هر 
به  مربوط  مسائل  ماشین  آالت  انجمن  و  سندیکا  از 
کنیم. پیگیری  مشترکا«  و  مطالعه  را  عمرانی  ماشینهای 

در دیدار انجمن ماشین آالت و ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مطرح شدگزارش
اســتفاده از ماشین آالت سنگین به عنوان وثیقه بانکی

است.                                 مربوط  نگهداری  و  فروش  از  پس  خدمات  به  ما 
اگر شرکتهای واردکننده، خدمات پس از فروش مناسبی ارائه 
دهند ما نیازی به تدابیر دیگر نداریم. شرکت فروشنده موظف 
است تا یک سال خدمات ارائه دهد. فکر می کنم انجمن باید 
اولین وظیفه خود را پاسخ دادن به این سوال در نظر بگیرد 
که چگونه می تواند از حقوق خریداران در برابر اعضای خود 
را  وظیفه  این  ایران   استاندارد  سازمان  مدتی  کند.  دفاع 
انجمن  فقط  حاضر  حال  در  چه؟  اکنون  اما  گرفت.  برعهده 
بگیرد. عهده  بر  باید  را  کار  این  انجام  ماشین آالت صالحیت 

آقای مهندس شایگان عضو کارگروه ماشین آالت سندیکای 
باید  انجمن  اصلی ترین وظیفه  اضافه کرد که  نیز  ساختمانی 
و  ها  نامه  آیین   ، قوانین  اصلی،  مشکل  باشد.  قانون  اصالح 
را  کیفیت  با  ماشین آالت  واردات  که   است  هایی  بخشنامه 
در  باید  کارگروه  این  و  کرده  ناپذیر  امکان  بعضا«  و  مشکل 
جهت اصالح  قانون واردات ماشینهای عمرانی کوشش نماید.

نیز  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  نائب  سوهانگر  دکتر  آقای 
افزود.  و  دانست  انجمن  دو  مشترک  فصل  را  آالت  ماشین 
ماشین  آالت عمرانی ابزار سرمایه ای است برای همین عجیب 
است که تا کنون بازار فعالی در این زمینه نداشته ایم. از همین 
این  ایجاد  انجمن در خصوص چگونگی  مدیره  در هیات  رو 
بازار  در تهران، قشم و یا عسلویه به صورت فصلی و در کنار 
خدمات جانبی ماشین  آالت کار کارشناسی انجام داده ایم. 
ماشین آالت  کارگروه  عضو  حبیب  زاده  مهندس  آقای 
در  زیادی  مشکالت  کرد:  عنوان  نیز  ساختمانی  سندیکا 
و  می شود  تمام  دارد.پروژه  وجود  ساختمانی  شرکتهای 
نمی توانند  می شود. شرکتها  دپو  بعدی  پروژه  تا  آالت  ماشین  
هزینه  پرداخت  برای  توانایی  و عدم  بفروشند  را  ماشین آالت 
می شود.  ماشین ها  استهالک  باعث  ماشین  آالت  نگهداری 
صندوق  یک  در  ماشینها  کردن  جمع  از  صحبت  برخی  
صندوق  در  را  مازاد  ماشینهای  اگر  اما  می زنند  مشترک 
ماشین آالت  همه  این  با  می کند.   پیدا  افت  بازار  کنیم  جمع 
وثیقه خوبی هست و بانکها می توانند با نگه داشتن آنها نیاز 
شرکتها را تامین کند تا در زمان رونق به کار گرفته شوند.
وی افزود: شرکتهایی که ماشین برای فروش می گذارند نیاز 
مالی دارند و باید دید می توان از راه دیگری نیاز آنها را تامین کرد
از طرفی برخی ماشین آالت خریداری شده شرکتها کیفیت 
نمی رسد.  فروشنده  به  کننده  مصرف  صدای  و  ندارند  خوبی 
چون  می شود  پرت  ما  سرمایه گذاری  درصد   50 ایران  در 
درصد   50 آنها  حیات  زمان  در  آالت  ماشین   روشن  موتور 
پرت  درصد   100 کار  ابزار  این  نوعی  به  یعنی  است  پروژه 
ماشین  خرید  لحاظ  از  پیمانکاران  مجموع  در  دارد.  حضور 
اندیشید.  باید تدبیری برای این امر   آالت ضعیف شده اند و 
آقای مهندس ظهوری قائم مقام مدیرعامل شرکت آب توس 
ایران در جلسه گفت: همیشه پیشنهاد برای فروش ماشین 
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کشورهای معدنی دنیا برای بهره مندی و جذب سرمایه ها به 
تا با یک  دنبال ایجاد شهرک های صنعتی و معدنی هستند 
تیر چند نشان بزنند. ایجاد صنایع معدنی در کنار هم امکان 

استفاده از زیرساخت های مشترکی مانند
می کند  مهیا  را  جاده ای  و  ریلی  حمل ونقل  خطوط  انرژی، 
در این میان کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند 
می توانند این ظرفیت های ویژه را در شهرهای بندری خود 
اسکله ها،  مشترکشان،  زیرساخت های  به  تا  کنند  ایجاد 
جزو  که  معدنی  صنایع  موردنیاز  آب  و  دریایی  حمل ونقل 
اگر  میان  این  در  شود.  اضافه  است  آنان  ایجاد  مهم  عوامل 
کشوری مانند ایران عالوه بر تمام این زیرساخت ها از منابع 
فراوان گازی در شهرهای ساحلی اش نیز بهره ببرد نور علی 
نور است و فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده تا انتهای 
چرخه تولید ارزش پیش می رود. به این موارد اگر ویژگی و 

با تخفیفات خاص صادراتی و وارداتی  امتیازات مناطق آزاد 
در  نیز  خارجی  سرمایه های  جذب  به  می توان  شود  اضافه 
این مناطق دست پیدا کرد چنانکه منطقه آزاد »صحار« در 
نه چندان  آزادی است که در عمر  کشور عمان جزو مناطق 
برای  را  جهان  معدنی  غول  »واله«،  توانسته  خود  طوالنی 

سرمایه گذاری جذب کند.
    توسعه صادرات غیرنفتی

زیرساخت های  داشتن  اختیار  در  با  آزاد  و  ویژه  مناطق 
به ویژه  برای جذب سرمایه گذاران  بستری  مناسب می توانند 
معدن  بخش  دیگر  ازسویی  باشند.  خارجی  سرمایه گذاران 
برای در اختیار داشتن سهم بیشتری از بودجه کشور نیازمند 
توسعه است و نباید فراموش کرد که توسعه بخش معدن در 

گرو سرمایه گذاری است.
درنتیجه احداث منطقه ویژه و آزاد مخصوص صنایع معدنی 

دیگر  طرفی  از  باشد.  بخش  این  در  موثری  گام  می تواند 
کشورهای  در  موجود  آزاد  مناطق  از  الگوبرداری  با  می توان 

همسایه سرمایه گذاران را جذب بخش معدن کشور کنیم.
نظر  در  مناطق  این  راه اندازی  برای  که  هدفی  درواقع 
از  یکی  که  است  غیرنفتی  صادرات  توسعه  شده  گرفته 
می شود.  محسوب  کشور  توسعه  اساسی  جهت گیری های 
بنابراین جذب سرمایه ها و حضور در بازارهای بین المللی از 
جمله دالیل وجود این مناطق یا شهرک ها است. باید گفت 
است  برخوردار  پرظرفیتی  و  مستعد  مناطق  از چنین  ایران 
منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس از آن جمله است که 
و  معدنی  صنایع  زمینه های  در  فعال  کارخانه   10 از  بیش 

پتروشیمی را در خود جای داده است. 
فراهم  مانند  اهدافی  با  اقتصادی  ویژه  مناطق  شکل گیری 
کردن زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و ایجاد درآمد 
ارزی و توسعه صادرات و حضور در بازار جهانی شکل گرفته 
آنها  وجود  نشود  پیگیری  اهداف  این  دلیلی  هر  به  اگر  که 

بی معنی خواهد بود.
  جذب سرمایه گذاری در شهرک های معدنی

احمد دنیانور، مدیرعامل فوالد جنوب درباره اهداف مناطق 
استفاده  هدف  با  اقتصادی  ویژه  شهرک های  می گوید:  ویژه 
و  واردات  در  سهولت  که  شده اند  احداث  ویژه  تسهیالت  از 
اولیه،  مواد  به  دسترسی  کاال،  عرضه  در  سهولت  صادرات، 
جزو  مناسب  ماشین آالت  تامین  و  اول  انرژی  به  دسترسی 

اهداف اصلی این مناطق محسوب می شود.
جذب  برای  که  اهدافی  به  توجه  با  صنعتی  شهرک های 
سرمایه گذاری دارند می توانند به عنوان کانالی برای واردات 
تا حد  را  اقتصادی کشور  و شرایط  تبدیل شوند  و صادرات 

زیادی بهبود بخشند

ــاب  ــکوی پرت ــادی، س ــق آزاد اقتص    مناط
ــی ــع معدن صنای

 اجالس بین المللی معدن موجب »تبادل افکار» و
»انتقال تکنولوژی» است

 رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی گفت: برگزاری 
مناسب اجالس معدن و صنایع معدنی ایران، می تواند 

موجب تبادل افکار و انتقال تکنولوژی شود.
برگزاری  داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  مرادلو  یوسف 
فرصت  ایران«  معدنی  صنایع  و  معدن  »اجالس  همایش 
تا  است  کشور  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  برای  مناسبی 
به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه و جذب 
سرمایه گذاران بپردازد و برگزاری چنین همایش هایی را به 

فال نیک گرفته و از برگزار کنندگان آن تشکر می کنیم.
وی ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه نیاز 
به ماشین آالت و تکنولوژی پیشرفته دارد و اجالس یاد شده 
می تواند زمینه مذاکره با سازندگان معتبر خارجی را فراهم 

کند.
و  ها  چالش  رفع  روی،  و  انجمن سرب  مدیره  هیات  رئیس 
پیش  از  را  معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  روی  پیش  موانع 
بین  و  داخلی  های  همایش  بودن  بخش  نتیجه  های  شرط 
صنایع  و  معدن  بخش  توسعه  برای  گفت:  و  دانست  المللی 
خارجی،  گذاران  سرمایه  ورود  از  بهینه  استفاده  و  معدنی 
فراهم کردن بستر و شرایط برای کاهش ریسک فعالیت در 
آرامش  با  گذاران  سرمایه  درنتیجه  تا  است  ضروری  معادن 

خاطر به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.
معدن،  بخش  در  موجود  های  چالش  جمله  از  افزود:  وی 
عوارض ورود ماشین آالت معدنی، فاصله بین دولت و بخش 
خصوصی، انفال بودن معادن بزرگ و موانع اداری )بروکراسی( 

است که حل آنها نیازمند تدوین راهکارهای مشخص است.
بر  عالوه  معدن  رشته  دانشجویان  کرد:  خاطرنشان  مرادلو 
مباحث نظری، باید به صورت تجربی فعالیت های استخراج و 
فرآوری را فراگیرند تا پس از فارغ التحصیلی، توانایی فعالیت 

در معادن کشور را داشته باشند.
با  ایران  معدنی  و صنایع  معدن  اجالس  گزارش،  این  به  بنا 
محور توسعه و سرمایه گذاری، در روزهای10 و 11 خرداد 
در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار می شود

یک تیر وچندین نشان
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فرآوری مواد معدنی نیز نخستین گام برای تبدیل ایران به یک کشور تولیدکننده است
شروط قبول سرمایه گذاری خارجی در معادن

 یــک عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا بیــان اینکــه فــرآوری مــواد معدنــی بایــد جایگزیــن خــام فروشــی نفــت شــود، گفــت: بایــد بــا اســتفاده از ایــن نعمــت خــدادادی، مســیر را بــرای توســعه کشــور همــوار کنیــم. رمضانعلــی
 ســبحانی فر در خصــوص تقاضــای 15 کشــور بــرای حضــور در حــوزه معــادن ایــران، گفــت: اگــر ایــن کشــورها در بخش هایــی از قبیــل اکتشــاف و تبدیــل مــواد خــام بــه فــرآوری ســرمایه گذاری کننــد، قطعــا اقــدام خوبــی اســت، امــا اگــر
 حضــور آنهــا بــه معنــی خــام فروشــی باشــد، نبایــد بــه تقاضــای ایــن 15 کشــور بــرای حضــور در بخــش معــادن ایــران جــواب مثبــت داد، چــرا کــه خــروج مــواد خــام از کشــور، هیــچ منفعتــی را بــرای مــا بــه همــراه نخواهــد داشــت. وی
 افــزود: بــه هــر حــال بایــد توجــه داشــت کــه فــرآوری مــواد معدنــی عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال، رشــد اقتصــادی، ایجــاد ارزش افــزوده و درآمدزایــی را نیــز بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت و بــا فــرآوری مــواد معدنــی، جلــوی خــروج ارز

ــود ــه می ش ــز گرفت .نی
 وی بیــان کــرد: اگــر مــواد معدنــی بــه صــورت خــام از کشــور خــارج شــوند، هیــچ منفعتــی نصیــب مــردم نخواهــد شــد، در حالــی کــه مــا بایــد بــا اســتفاده از همیــن مــواد معدنــی و ایجــاد ارزش افــزوده بــر آنهــا، بــه یکــی از قطب هــای
 فــرآوری مــواد معدنــی در جهــان تبدیــل شــویم و ایــن موضــوع باعــث توســعه اقتصــادی کشــور نیــز خواهــد شــد. نماینــده مــردم ســبزوار، جفتــای، جویــن و خوشــاب در مجلــس تصریــح کــرد: مــا بایــد بــه فکــر توســعه تولیــد در کشــور باشــیم

.و محصــوالت مــورد نیــاز را بــا مشــارکت کشــورهای تولیدکننــده، در داخــل کشــور تولیــد کنیــم، فــرآوری مــواد معدنــی نیــز نخســتین گام بــرای تبدیــل ایــران بــه یــک کشــور تولیدکننــده اســت

ــر ــوی ت ــاف ق ــه اکتش ــا در زمین  هلدینگی ه
ــتند  هس

ــزار ــافی 200 ه ــروژه اکتش ــی پ ــل پایان ــرای مراح ــرای اج ــدرو ب ــازمان ایمی  س
 کیلومتــری کــه در تمــام کشــور درحــال اجراســت بــه دنبــال مشــارکت بــا بخش
ــه 2 ــا ب ــن همکاری ه ــد ای ــاره معتقدن ــن ب ــان در ای  خصوصــی اســت. کارشناس
 شــکل واگــذاری محــدوده بــه بخــش خصوصــی و همچنیــن انعقــاد قــرارداد بــه

ــود ــام می ش ــکاری انج ــکل پیمان .ش
 ســازمان ایمیــدرو در یــک ســال و چنــد مــاه گذشــته پــروژه ای مبنی بر شناســایی
 ذخایــر معدنــی 200 هــزار کیلومتــر از گســتره کشــور را آغــاز کــرده اســت کــه
ــری از ــا بهره گی ــی ب ــایی و پی جوی ــی شناس ــه ابتدای ــرای 2 مرحل ــون اج  تاکن
 تــوان شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی و ســازمان زمین شناســی بــه نتایــج
ــعه مشــارکت در ــرای توس ــال ب ــن ح ــا ای ــه اســت. ب ــی دســت یافت ــل قبول  قاب
ــی محــدوده 200 هــزار ــن ســازمان قصــد دارد اکتشــافات تکمیل  اجــرای آن ای

ــه اجــرا درآورد ــوان بخــش خصوصــی ب ــا بهره منــدی از ت .کیلومتــری را ب
 نظارت، کلید واگذاری موفق

ــدرو ــازمان ایمی ــکاری س ــاره هم ــی درب ــازمان زمین شناس ــاف س ــر اکتش  مدی
ــرکت ــه ۳۷ ش ــک ب ــور نزدی ــت: در کش ــی گف ــش خصوص ــرکت های بخ ــا ش  ب
 بــزرگ اکتشــافی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا بــا موسســات مالــی و اعتبــاری
 تشــکیل هلدینــگ داده انــد و ایــن موضــوع در کنــار تــوان فنــی، قــدرت مالــی
ــای ــرکت ها در محدوده ه ــن ش ــت. ای ــان آورده اس ــه ارمغ ــا ب ــرای آنه ــز ب  را نی
ــا ســازمان ایمیــدرو ــا انعقــاد قراردادهــای پیمانــکاری ب  معدنــی پیــش از ایــن ب
 همــکاری می کردنــد امــا در یــک ســال اخیــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت
 پهنه هــای بزرگــی را تعریــف کــرده کــه در ایــن محدوده هــا قــرار اســت

 شــرکت های خصوصــی، اکتشــافات ایــن پهنه هــا را انجــام دهنــد و زمانــی کــه
ــه چنــد منطقــه امیدبخــش دســت یافتنــد، یــک محــدوده را مالــک شــوند و  ب

ــد ــرار دهن ــدرو ق ــازمان ایمی ــار س ــا را در اختی ــه محدوده ه .بقی
ــد ــا می توان ــرای پروژه ه ــر اج ــارت ب ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــرمد روزب  س
ــه داد: ــد، ادام ــا بخــش خصوصــی را تســهیل کن ــدرو ب  همــکاری ســازمان ایمی
 هــدف از پهنه بنــدی کشــور، توســعه همــکاری بخــش خصوصــی و دولــت اســت.
ــی ــش خصوص ــه بخ ــکاری ب ــرارداد پیمان ــا ق ــا ب ــا ی ــن محدوده ه ــن رو ای  از ای
ــه صــورت مشــارکتی و ســهیم کــردن بخــش خصوصــی ــا ب  واگــذار می شــود ی
ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده، ــا ب  اجــرا می شــود. در شــرایطی کــه پهنه ه
ــر ــا ژئوفیزیــک هوایــی را ب  آنهــا تمــام مراحــل اکتشــافی از پیمایــش زمینــی ت
ــا ــه ب ــراردادی ک ــا ق ــق ب ــکار مطاب ــای پیمان ــا در فعالیت ه ــد ام ــده می گیرن  عه
ــد، بخــش خصوصــی مراحــل اکتشــافی  شــرکت های خصوصــی منعقــد می کنن
ــل ــور کام ــه ط ــا ب ــذاری محدوده ه ــای واگ ــاره مزای ــد. او درب ــرا می کن  را اج
ــی در ــش خصوص ــرکت های بخ ــی ش ــرد: وقت ــح ک ــی تصری ــش خصوص ــه بخ  ب
 محدوده هــا بــه صــورت مســتقل وارد عمــل شــوند، می تواننــد در اجــرای
ــن ــد و ای ــره بگیرن ــز به ــی نی ــرکت های خارج ــوان ش ــافی از ت ــل اکتش  مراح
ــور ــکاری کش ــعه معدن ــای روز در توس ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــر ب ــئله منج  مس

.می شــود
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 معــاون وزیــر صنعــت از طــرح ویــژه دولت بــرای صنایــع تعطیــل و نیمه تعطیل 
ــق تولیــد در بخــش صنعــت فعــال ــژه رون  خبــر داد و گفــت: کارگروه هــای وی
ــاال در اولویــت حمایــت تســهیالتی دولــت ــا ارزش افــزوده ب ــع ب  شــده و صنای
ــل و ــع تعطی ــرای صنای ــت ب ــت: دول ــا گف ــن صالحی نی ــد. محس ــرار گرفته  ان  ق
 نیمه تعطیــل  طــرح ویــژه ای را تــدارک دیــده تــا بتــوان ایــن بخــش از صنعــت
ــانی ــی و انس ــرمایه های مال ــدازی آن س ــرای راه ان ــته ب ــه در گذش ــور را ک  کش
ــت ــرد دول ــه رویک ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد، ای ــال ک ــت  فع ــده اس ــن ش  تامی
 رونــق تولیــد و توســعه صــادرات اســت و در ابتــدای ســال نیــز از ســوی مقامات
ــر آن تاکیــد ــر صنعــت ب ــه رییس جمهــور و وزی  ارشــد اجرایــی کشــور از جمل

.شــده است
 معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: بــر ایــن اســاس وزارت صنعــت
 در قالــب سیاســت های کالنــی کــه در ابتــدای ســال از ســوی مقامــات ارشــد
ــه ــن وزارتخان ــه ای ــرد و البت ــد ک ــت خواه ــده، حرک ــان ش ــور بی ــی کش  اجرای
ــای ــذا کارگروه ه ــت ها دارد  ل ــن سیاس ــردن ای ــی ک ــی در اجرای ــش اساس  نق
ــن ــه ای ــده و اگرچ ــال ش ــت فع ــش صنع ــد در بخ ــق تولی ــرای رون ــژه ای ب  وی
ــا ــد، اکنــون ب ــه شــیوه هایی مشــغول فعالیــت بوده  ان  کارگروه هــا در گذشــته ب

ــد ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــد ب ــرد جدی .رویک
ــای ــه، در بخش ه ــورت گرفت ــای ص ــاس برنامه ریزی ه ــرد: براس ــح ک  وی تصری
ــی و ــع غذای ــی، صنای ــوازم خانگ ــودرو و ل ــوالد، خ ــم از ف ــت اع ــف صنع  مختل
 پتروشــیمی کــه در شــاخص های صنعتــی، رشــد ارزش افــزوده آنهــا در اقتصــاد
ــی را ــات حمایت ــژه اقدام ــورت وی ــه ص ــا ب ــود، کارگروه ه ــی می ش ــم تلق  مه
ــن ــرای ای ــز ب ــی نی ــان  هدف گذاری های ــن می ــرد و در ای ــد ک ــال خواهن  دنب
ــن ــن ای ــرای برخــی نیــز کار تدوی ــن اســت و بعضــا ب  بخش هــا در حــال تدوی
ــرای ــی ب ــع مال ــا، مناب ــه صالحی نی ــت.به گفت ــیده اس ــان رس ــه پای ــداف ب  اه
ــت شــده و در چارچــوب ــه صــورت مدیری ــن بخــش ب ــداف ای  پیاده ســازی اه
نیــز الزم  اولویت بندی هــای  و  می یابــد  اختصــاص  کشــور   سیاســت های 
ــل ــع تعطی ــرای صنای ــژه ای ب ــت طــرح وی ــن اســاس دول ــه، برای  صــورت گرفت
ــرای ــه ســود تســهیالت ب ــج درصــد یاران ــا پن ــده ت ــدارک دی ــل ت  و نیمه تعطی
ــر صنعــت ــه صــورت بالعــوض درنظــر گرفتــه شــود.معاون وزی  ایــن صنایــع ب
ــع ــط در صنای ــای ذی رب ــه واحده ــت: البت ــار داش ــر اظه ــا مه ــو ب  در گفت و گ
ــن ــرای جــذب ای ــت ب ــدی و قابلی ــت، توانمن ــات، ظرفی  یادشــده حســب امکان
 منابــع، اقــدام خواهنــد کــرد. در ایــن میــان بــا توجــه بــه منابــع مالــی کــه در
ــارد تومــان ــه تازگــی دو هــزار میلی ــرار می گیــرد و ب ــار وزارت صنعــت ق  اختی
 نیــز از منابــع حاصــل از اجــرای قانــون هدفمنــدی قــرار اســت اختصــاص یابــد،

 بــرای هــر یــک از بخش هــای صنعتــی منابعــی در نظــر گرفتــه می شــود، البتــه
 بــا توجــه بــه اینکــه بعضــا ایجــاد طــرح توســعه، افزایــش تولیــد، تنوع پذیــری در
 تولیــد و بهبــود محصوالتــی کــه مــورد نظــر مشــتریان داخلــی و خارجــی اســت،
ــوب کالن ــار در چارچ ــن اعتب ــن تامی ــد، ای ــب می کن ــی را طل ــع متفاوت  مناب
.کشــور و از منابــع داخلــی بانک هــا یــا صنــدوق توســعه ملــی صــورت می گیــرد

 معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد: بــه هرحــال بخشــی
ــه ــازی ب ــتوانه س ــا پش ــهیالت ی ــود تس ــه س ــوب یاران ــع، در چارچ ــن مناب  از ای
ــت ــه خدم ــده ب ــای یادش ــک از بخش ه ــر ی ــرای ه ــهیالت دهی ب ــور تس  منظ
ــد ــه تولی ــه اگرچ ــود ک ــه ب ــن گفت ــش از ای ــا پی ــود. صالحی نی ــه می ش  گرفت
 بایــد پشــتیبانی شــود امــا بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع اعتبــاری تخصیــص
 یافتــه بــه بخــش صنعــت و معــدن کشــور، تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام بــرای
ــرار ــارت ق ــدن و تج ــت، مع ــای وزارت  صنع ــت برنامه ه ــار در اولوی ــق اعتب  تزری
 دارد ، ایــن در حالــی اســت کــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای حیــات بخشــیدن بــه
ــی ــان اســت  در حال ــارد توم ــزار میلی ــش از 150 ه ــد کشــور بی ــع و تولی  صنای
 کــه تنهــا رقمــی معــادل 10۳ هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــن بخــش تخصیــص
ــارات و ــل اعتب ــد آن از مح ــا ۳1 درص ــه تنه ــت ک ــدان معناس ــن ب ــه؛ ای  یافت
 تســهیالت بانکــی تامیــن شــده اســت. وی ادامــه داد: بــا اقدامــات انجــام شــده
ــا ــم ت ــن رق ــود ای ــی می ش ــور، پیش بین ــد در کش ــای تولی ــع چالش ه ــرای رف  ب
 ۴0 درصــد افزایــش یابــد و بــا تامیــن اعتبــار از محــل بودجــه دولــت و تســهیالت
 بانکــی حــدود 150 هــزار میلیــارد تومــان بــه ایــن بخــش تخصیــص یافتــه کــه

ــد ــد کشــور ایجــاد کن ــم در تولی ــی عظی ــد تحول .می توان
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 یکــی از دالیــل بهــره وری پاییــن در صنعــت کشــور وجــود ماشــین آالت پرمصرف
 و فرســوده اســت؛ ماشــین آالت پیــر و کهنــه ای کــه هنــوز یارانــه نوســازی خــود
ــان ــد ج ــه بتوانن ــدون آنک ــور ب ــوده کش ــع فرس ــد. صنای ــت نکرده ان  را دریاف
 تــازه ای بــه دســتگاه های دودگرفتــه و معیــوب خــود بدهنــد، بــه دلیــل مصــرف
ــه ــاز صنعــت کشــور ب ــد. نی ــان جریمــه پرداخــت می کنن ــرژی همچن ــاالی ان  ب
 بازســازی در حالــی اســت کــه بودجــه نوســازی و بهینه ســازی صنایــع فرســوده
 نیــز بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای نفتــی نســبت بــه ســال قبــل افــت فاحشــی

.پیــدا کرده اســت
 ایــن خــالء یارانــه ای در حالــی اســت کــه نه تنهــا صنایــع بــه تنهایــی قــادر بــه
ــت ــل محدودی ــه دلی ــا هــم ب ــه بانک ه ــن هزینه هــای نوســازی نیســتند ک  تامی
 ســپرده ها، تســهیالت قابل توجهــی در ایــن زمینــه پرداخــت نمی کننــد. در
ــد، ــه ســر می برن ــم ب ــی در تحری ــم و حیات ــی مه ــات صنعت ــه قطع  شــرایطی ک
 ورود قطعــات و ابــزارآالت بــه روز و متناســب بــا اصــول بهــره وری روز دنیــا نیــز
 بــه مشــکل مواجــه اســت. در حالــی کــه در صنایــع مهــم مصرف کننــده ســوخت
 اســتانداردهایی تهیــه شــده و بــا مســوولیت ســازمان ملــی اســتاندارد ابــالغ شــده
ــرای تامیــن قطعــات ــی ب ــه نظــر می رســد ســازوکار الزم از لحــاظ مال  اســت، ب
ــا ایــن وجــود هــر چنــد ــدارد. ب ــا ایــن اســتانداردها هنــوز وجــود ن  متناســب ب
ــی ــوند. صنایع ــخت گیرانه تر می ش ــه روز و س ــتانداردها ب ــار اس ــک ب ــال ی  س
ــمول ــع مش ــه صنای ــیمان از جمل ــوالد و س ــیمی، ف ــش، پتروش ــون پاالی  همچ
 قانــون اســتاندارد هســتند امــا آمــار مشــخصی در زمینــه تزریــق یارانــه بهبــود
 قطعــات بــه ایــن صنایــع وجــود نــدارد. البتــه بــه گفتــه مدیــر صنایــع شــرکت
ــرق ــت ب ــرژی در صنع ــت ان ــترین هدررف ــوخت بیش ــرف س ــازی مص  بهینه س
ــور ۳۷ ــای کش ــط نیروگاه ه ــان متوس ــه راندم ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــاق می افت  اتف
ــی کــه در ســیکل ترکیبــی راندمــان متوســط 55 ــا ۳8 درصــد اســت در حال  ت

 .درصد اســت
افت بودجه بهینه سازی صنایع نسبت به سال 94

 مجلــس شــورای اســالمی در قانــون بودجــه ســال 9۳ معــادل 100 میلیــارد دالر
ــع اختصــاص ــه بهینه ســازی صنای ــون بودجــه را ب  از بنــد »ق« تبصــره »2« قان
ــزار ــارد دالر و 500 ه ــزان 50 میلی ــه می ــال 9۴ ب ــدار در س ــن مق ــه ای  داد ک
ــد ــدود 50 درص ــل ح ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــن ش ــال تعیی ــارد ری  میلی
 کاهــش نشــان می دهــد. ایــن مصوبــه بــه آن معناســت کــه بودجــه کشــور بــرای
ــه ــه البت ــت ک ــرده اس ــدا ک ــش پی ــرژی کاه ــرف ان ــد و مص ــازی، تولی  بهینه س
ــت ــوان عل ــا می ت ــت هــم باشــد ام ــد کاهــش درآمدهــای دول  دلیــل آن می توان
ــع را تاحــدودی در ــازی صنای ــه بهینه س ــوط ب ــای مرب  پرداخــت نشــدن یارانه ه

ــرد ــت وجو ک ــا جس ــش بودجه ه  .کاه
جریمه ۱۰ تا ۱۰۰درصدی صنایع پرمصرف

 کاهــش بودجــه نوســازی صنایــع در حالــی رخ داده اســت کــه جریمه هــا

ــه ــون مربوط ــن قان ــوند. آخری ــال می ش ــل اعم ــختگیرانه تر از قب ــاله س ــر س  ه
ــته ــال گذش ــاه س ــور در دی م ــاون اول رییس جمه ــه مع ــه ابالغی ــن زمین  در ای
ــه ــه ب ــران ک ــات وزی ــه هی ــی مصوب ــه اجرای ــری آیین نام ــحاق جهانگی ــود. اس  ب
ــعدن و ــت، مـ ــورخ 1۳92/9/۳0 وزارت صنعـ  پیشــنهاد شــماره 60/2122۷8 م
 تجــارت و بــه اســتناد مــاده »26« قانــون اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی تصویــب
 شــده بــود را دی مــاه ســال گذشــته ابــالغ کــرد کــه بــه موجــب آن واحدهــای
ــه ــزم ب ــداث مل ــود و جدیداالح ــم از موج ــه اع ــن آیین نام ــوع ای ــی موض  صنعت
ــاده »11« ــرژی موضــوع م ــتاندارد ان ــی و اس ــا و مشــخصات فن ــت معیاره  رعای
 قانــون اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی مصــوب1۳89 کــه در ایــن آیین نامــه بــه
 اختصــار قانــون نامیــده می شــود قــرار گرفتنــد. نحــوه محاســبه میــزان جریمــه
ــه ــرق، گاز و فرآورده هــای نفتــی مصرفــی( در ایــن ابالغیــه ب  )افزایــش بهــای ب
ــر از معیــار مصــوب: 10 ــا 15 درصــد باالت  صورتــی اســت کــه مــازاد مصــرف ت
 درصــد، مــازاد مصــرف از 15 تــا ۳0 درصــد باالتــر از معیــار مصــوب: ۳0 درصــد،
ــد و ــوب: 50 درص ــار مص ــر از معی ــد باالت ــا ۴5 درص ــرف از ۳0 ت ــازاد مص  م
 مــازاد مـــصرف بیــش از ۴5 درصــد باالتــر از مـــعیار مصــوب: 100 درصــد تعرفــه

ــود ــامل می ش ــد را ش ــان واح ــارف هم  .متع
نقش کمرنگ بانک ها در نوسازی صنایع

 در کنــار ایــن مصوبــه هیــات وزیــران کــه صاحبــان و مدیــران واحدهــای صنعتــی

 جدیداالحــداث را ملــزم بــه رعایــت معیارهــا و مشــخصات فنــی موضــوع مــاده
ــه ــه ب ــورد اختصــاص یاران ــزارش مشــخصی در م ــرده اســت گ ــون ک  »11« قان
 نوســازی ماشــین آالت صنعتــی از ســوی ســازمان های دولتــی و غیردولتــی وجــود
 نــدارد. در ایــن ارتبــاط رییــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت جوانــان ایــران
ــی ــار بی اطالع ــع اظه ــه تســهیل در نوســازی صنای ــه یاران  هــم از وجــود هرگون
بــا »جهان صنعــت« گفــت: بحــث  می کنــد. علــی صــدری در گفت و گــو 
ــت ــته و چــه در دول ــت گذش ــت چــه در دول ــه بخــش صنع ــه ب  پرداخــت یاران
ــل ــه دلی ــی سرنوشــت خوشــایندی نداشــته اســت و صنعتگــران همــواره ب  فعل
ــدری ــد. ص ــرض بوده ان ــت، معت ــده اس ــت نش ــا پرداخ ــه آنه ــه ای ب ــه یاران  اینک
 افــزود: آمــار موثقــی در ارتبــاط بــا اینکــه یارانــه ای بــه صنعــت اختصــاص داده

 .شــده باشــد، وجــود نــدارد
ــان ایــران گفــت: بانک هــا منابــع ــه صنعــت، معــدن و تجــارت جوان  رییــس خان
ــد در ــوق نداده ان ــت س ــمت صنع ــه س ــهیالت ب ــورت تس ــه ص ــی ب ــل توجه  قاب
ــاال ــرژی ب ــرف ان ــه مص ــه ب ــا توج ــوده ب ــرف و فرس ــع پرمص ــه صنای ــی ک  حال
ــا و ــزود: اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنی  همچنــان جریمــه می دهنــد. وی اف
ــاط مناســب ــا مســتلزم ارتب ــا و تولیدی ه ــاوری در کارخانه ه ــردن فن ــه روز ک  ب
 بــا کشــورهای دنیــا و بهره منــدی از منابــع مالــی مناســب اســت کــه اکنــون ایــن

.مســاله یکــی از چالش هــای صنعــت کشــور اســت

محروم از یارانه، قربانی استانداردهای عجوالنه
جریمه های سختگیرانه برای صنایع فرسوده 
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 سومین نمایشگاه بین المللی  معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی ، سنگ های ساختمانی و تزئینی و تجهیزات وابسته
 و اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی

در روزهای 8- 5 خرداد ماه سال 1394 در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان برگزار نماید

 ۱.       تکمیــل زنجیــره تولیــد بــرای
 دســتیابی بــه محصــوالت و خدمــات
باالتــر افــزوده  ارزش   بــا 

و گــذاری  ســرمایه  توســعه         .2 
ــع ــدن، صنای ــوزه مع ــع در ح ــع موان   رف
معدنــی مــواد  فــرآوری  و   معدنــی 

 3.       افزایــش تولیــد مــواد اولیــه
 مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی بــه
اطمینــان قابــل  و  مســتمر   صــورت 

 4.       توســعه صنایــع بــاال دســتی
صنایــع معــدن،  دســتی  پاییــن   و 
ــادرات ــش ص ــور افزای ــه منظ ــی ب  معدن
 
و دانــش  ارتقــاء  و  انتقــال         .5 
ــاخت ــوژی س ــعه تکنول ــاوری و توس  فن
 داخــل بــا  رویکــرد بومــی ســازی

ــادن ــی در مع ــطح ایمن ــاء س  6.       ارتق

 7.       تجهیــز معــادن و کارخانجــات و
ــزات ــین آالت و تجهی ــود ماش ــع کمب رف

شرکت نمایشگاهی رستاک پادویژن با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان وسایر تشکل ها و سازمان های مرتبط در نظردارد

ــت اهداف ــران، دس ــن مدی ــل بی ــارت تعام ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــر بنای ــداف زی ــق اه ــتای تحق ــگاه در راس ــن نمایش  ای
ــران بخــش هــای دولتــی و خصوصــی، شــرکت هــای دخلــی، خارجــی و نمایندگــی ــدرکاران، اســاتید دانشــگاه هــا، مدی  ان

ــن حــوزه برگــزار مــی گــردد .هــای خارجــی فعــال در ای
ــا ضمــن اســتفاده از ایــن فرصــت مناســب کــه در ــه عمــل مــی آیــد ت ــذا بدیــن وســیله از آن شــرکت محتــرم دعــوت ب  ل

ــه غنــای آن بیفزاییــد ــداد حضــور یافتــه و ب فضایــی مطلــوب و تخصصــی ایجــاد خواهــد شــد در ایــن روی


