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اتفاق

بازگشت بیسرو صدای برندهای خارجی پوشاک
به بازارهای کشور

بررســیهای ایرنا و گزارشهای دریافتی از برخی مجتمــع های تجاری بزرگ
پایتخت ،از بازگشــت برخی برندهای خارجی پوشاک به بازار کشورمان با وجود
ممنوعیت فعالیت آنها حکایت داشــته و حضور گسترده آنها استمرار طرح مقابله
با برندهای محرز پوشــاک قاچاق را به چالش میکشد.بهتازگی فیلمی در فضای
مجازی در حال دست ب ه دست شدن است که حضور برندهای خارجی پوشاک را
با وجود ممنوعیتها در این زمینه ،در یکی از بزرگترین مجتمعهای تجاری شمال
غرب پایتخت نشانمیدهد.
در این پیوند ،نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایران در
گفتوگو با ایرنا ،ضمن تایید این مطلب افزود :حضور قدرتمندانه این برندها در
بزرگترین مرکز خرید کشور ،حاکی از برنامهمحور بودنشان است و به دنبال گرفتن
سهمی از بازار هستند.
«مجید نامی» گفت :در حالی که از حدود دو سال پیش واردات بیش از یکهزار
و  ۴۰۰قلم کاال که عمده آنها مشــابه داخلی داشــتند ،ممنوع شده و یکی از این
اقالم پوشــاک بوده ،حضور این برندهــا که هیچ مجوزی نیز برای فعالیت ندارند
نگرانکننده است.
وی خاطرنشان کرد :مطابق دستورالعمل موجود ،فقط برندهایی میتوانند در کشور
فعالیت کنند که بخشی از محصوالت خود را در در داخل تولید کرده و صادرات
هم داشته باشند و بر این اساس ،برخی برندهای خارجی در کشورمان باقی مانده
و فعالیت دارند.
این مقام صنفی ادامهداد :در عین حال ،برندهایی که خارج از این دســتورالعمل و
بــدون مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در حال فعالیتند ،به عنوان کاالی
قاچاق محســوب میشــوند.وی گفت :در دو سال گذشــته ،طی یک مرحله با
این برندها برخورد و فروشگاههایشــان تعطیل شــده بود ،اما اکنون مجدد شاهد
بازگشتشان هستیم.نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
یادآور شد :عمده این پوشاک و برندها از ترکیه ،چین و برخی کشورهای اروپایی
هستند.

شهرکهای صنعتی با حداقل ظرفیت کار میکنند

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت :تمامی بانکها
شرکتهای سرمایهگذاری و لیزینگ دارند .یکی از فسادهایی است که وجود دارد
ولی بانک مرکزی چشــم خود را بر آن بســته و خود را به خواب زده است اینکه
بانکها تبدیل به بنگاه اقتصادی خرید و فروش ملک ،سرمایه گذاری در ارز و حتی
بیمه شدهاند .تا وقتی جلوی این مسائل گرفته نشود همه ما در یک چرخه هستیم
و از آن خارج نمیشویم.
نیما بصیری تهرانی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشــت :به وضوح پیدا اســت که
وضعیت تولید در کشــور نامطلوب بوده و کنار هم قرار گرفتن شرایط تحریم و
کرونا این وضعیت نامطلوب را ایجاد کرده است .اگر کشورهای دیگر درگیر کرونا
هستند دولتها راهکارهای مناسبی برای این مشکل پیدا کردهاند اما ما به غیر درگیر
تحریم و کرونا ،شاهد کملطفیهای دولت نسبت به واحدهای صنعتی نیز هستیم.
هیچ یک از این به اصطالح خودشــیرینیها که میگویند خدمات ،به واحدهای
تولیدی ارائه نشده و فقط سهم دولت از ارزش افزودهها دو ماه به تاخیر افتاده است.
به جز این مورد هیچ واحد تولیدی هیچگونه خدماتی دریافت نکرده و پرداخت
وام یا دیگر خدماتی که از آن صحبت شده عمل نشده است.
وی افزود :مالیات نیز گرفته میشود فقط کمی با تاخیر ،دولت به هیچ وجه از حق
خودش نمیگذرد کمااینکه ثروتمندتر هم میشود چراکه با افزایش قیمتها مالیاتی
که دولت دریافت میکند نیز افزایش مییابد .ســهم مالیات از اجناسی که دو الی
ســه برابر گرانتر شدهاند بیشتر است ،پس هیچ اتفاقی جز ثروتمندتر شدن دولت
نمیافتد .اگر قرار بود تولیدکننده امروز هزار تومان مالیات به دولت پرداخت کند تا
دو ماه دیگر این مالیات به  ۲۰۰۰تومان میرسد .این چه لطفی است؟
بصیری تهرانی در مورد وضعیت شــهرکهای صنعتی گفت :واحدهای تولیدی
در شــهرکهای صنعتی نیز فعالیتی ندارند و با حداقل ظرفیت تولید کار میکنند.
علت آن هم مشخص است سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دیگر پاسخگوی
نیازهای آنها نیست و برای رفع همان نیازهایی که در گذشته با این میزان از سرمایه
در گردش رفع میکردند باید ســرمایه خود را  ۳برابر کنند .تولید کننده در چرخه
خود فعالیت میکند و از اتفاقاتی مثل کرونا یا تحریم جا میماند.
وی اضافه کرد :شاید شرایطی که برای تاالرها و رستوران ها به وجود آمده است
به چشم عامه مردم بیاید اما بسیاری از واحدهای تولیدی نیز همین شرایط را دارند
و تولیدات آنها متوقف شده است .صنایعی هم که همچنان میتوانند به تولید خود
ادامه دهند به واسطه نوع کاری است که انجام میدهند مثل صنایع بهداشتی که به
فعالیت خود ادامه میدهند اما صنایعی که از این شرایط آسیب دیدهاند سرمایه در
گردششان به یک سوم رسیده و مسلما نمیتوانند به این شکل رشد داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :بانکها نیز با توجه به
وضعیت فعلی ،سیاست انقباضی را دنبال میکنند کما اینکه در بانکی به من گفتند
حدود  ۱۰روز اســت که به ما گفتهاند؛ جلوی اعطای همه تسهیالت گرفته شود.
هرقدر دولت بگوید که بانکها باید بهره را پایین بیاورند ،بانکهای خصوصی از
پول خود نمیگذارند .طبیعی اســت ،وقتی بانکها میبینند شرایط مناسب نیست
مســلما انقباضی عمل میکند؛ دلیلی وجود ندارد که بانکها در شرایطی که هیچ
تضمینی به بازگشت سرمایهشان وجود ندارد از منافع خود بگذرند.
وی افزود :تمامی بانکها شــرکتهای ســرمایهگذاری و لیزینگ دارند .یکی از
فسادهایی است که وجود دارد ولی بانک مرکزی چشم خود را بر آن بسته و خود
را به خواب زده است اینکه بانکها تبدیل به بنگاه اقتصادی خرید و فروش ملک،
سرمایه گذاری در ارز و حتی بیمه شدهاند .تا وقتی جلوی این مسائل گرفته نشود
همه ما در یک چرخه هســتیم و از آن خارج نمیشویم حتی اگر رییس کل بانک
مرکزی هم عوض شــود تا وقتی سیاستگذاریها به این شکل است مشکلی حل
نمیشود.
بصیری تهرانی خاطرنشــان کرد ۸۰ :درصد از سرمایهگذاریهای کشور در اختیار
بخشهای خصولتی است که اطالق کلمه خصولتی نیز برای احترام است وگرنه
همه اینها دولتی هستند.

سرمقاله

نیم نگاهی به روی دیگر سکه
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه ۲
در این حالت این کشــور چگونه می تواند سالیانه میلیاردها دالر از آمریکا و اروپا کمک
بالعوض دریافت کند؟ آری ،اسرائیل سخت به دنبال عادی سازی روابط با کشورهای منطقه
است ولی قطع ًا به یک دشمن نیاز دارد و ما داوطلب شده ایم.
لذا می بینیم رابطه معنی داری بین موضع گیری های تند داخلی و میلیاردها دالری که به
طور مستمر به جیب شرکتهای سازنده تسلیحات نظامی در آمریکا می رود ،وجود دارد .در
این سناریو حالت ایده آل برای دولت آمریکا ،ایران کنونی است .ایرانی که در حال دست و
پنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی باشد ،به سیاست خارجی خود ادامه دهد ولی تهدید
امنیتی خاصی نباشد .در چنین شرایطی مذاکره با ایران و بازگشت به برجام نفعی برای خانم
هریس ،دموکرات های تازه به کاخ سفید راه یافته ،شرکتهای نفتی و تسلیحاتی و در نهایت
اقتصاد آمریکا نخواهد داشت.
اما واقعیت دیگری را نیز باید مدنظر قرار داد .حتی با فرض اینکه تا  100سال دیگر نفت
داشته باشیم ،جهان به سمتی پیش می رود که تا قبل از پایان دهه میالدی جاری تقاضای
نفت به شدت کاهش خواهد یافت .حال تصور کنید قیمت نفت که در حال حاضر به کمتر
از بشکه ای  40دالر رسیده است ،در چند سال آینده به کجا خواهد رسید .باید این واقعیت
را قبول کنیم که فرقی نمی کند تحریم باشیم یا تقاضایی برای خرید نفت نداشته باشیم .در
هر صورت نمی توان برای اداره کشور تا ابد روی درآمدهای نفتی حساب کرد.
جان کالم اینکه در این سناریو پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امکان
دسترسی ایران به منابع ارزی خود را فراهم نخواهد کرد .علیرغم تمام خوش بینی ها خواهیم
دید که بایدن یا ترامپ فرق چندانی در سرنوشت ما نخواهد داشت .چنانچه قرار باشد در
کشور شاهد تحول اقتصادی باشیم باید در درون به دنبال آن باشیم نه بیرون.

مرکز پژوهشهای مجلس چالشهای توزیع و تامین خوراک مرغداریهای را بررسی کرد
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وعده ستاد تنظیم بازار :قیمت مرغ کمتر از یک هفته دیگر به نرخ قبل باز میگردد
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در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس چالشهای توزیع و
تامین خوراک مرغداریهای کشور بررسی شده است .در این
گزارش مهمترین موانع این صنعت توزیع ناکارآمد ،تاخیر در
تحویل خوراک ،کمفروشــی ،نبود نظارت بر کیفیت خوراک،
چالشهای سامانه بازارگاه ،قیمتگذاری دستوری و انحصار در
واردات نهادههای دامی عنوان شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در جدیدترین
گزارش خود بــا عنوان «تحلیل چالشهــای توزیع و تأمین
خوراک مرغداریهای کشور» به وضعیت صنعت طیور ،تامین
نهادههای دامی و اهمیت راهبردی این صنعت در امنیت غذایی
کشور پرداخته است.
در بخشــی از گزارشهای مرکز پژوهشهــای مجلس آمده
است :هرچند صنعت طیور ،اهمیت راهبردی در امنیت غذایی
کشور دارد ،ولی تأمین نهاده های تولیدی آن وضعیت مناسبی
ندارد؛ به نحوی که اگر اقدام مقتضی صورت نگیرد کشــور با
چالشهای جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ ،که
از اصلی ترین منابع غذایی عموم مردم هستند ،مواجه میشود.
افزایش چشمگیر قیمت نهادهها در چند ماه گذشته و کمیاب
شدن آنها حتی با قیمتهای چندبرابری در برخی مقاطع زمانی
سبب افزایش ریسک جوجهریزی و کاهش شدید حاشیه سود
مرغداران شــده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر
شده است.
در این گزارش آمده اســت :افزایش چشمگیر قیمت نهادهها
در چند ماه گذشــته و کمیاب شــدن آنها حتی با قیمتهای
چندبرابــری در برخی مقاطع زمانی ســبب افزایش ریســک
جوجهریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی
در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است .این موضوع
میتواند در ماههای آینده کاهش شــدید جوجهریزی را سبب
شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخممرغ کند.
در بخشی از این گزارش تاکید شده است :اصلیترین مشکل
حــال حاضر تولید مــرغ و تخممرغ ،کمبــود عرضه نهادهها
ازسوی دولت ،عدم مدیریت صحیح مصرف توسط واحدهای
پــرورش دهنده و قیمت بســیار باالی نهادههــا در بازار آزاد
است؛ بهطوریکه تولیدکنندگان ،عالوهبر متحمل شدن قیمت
چندبرابری ،بهدلیل عرضه پاییــن و قطرهچکانی ،در تهیه این
نهادهها نیز با مشــکل روبهرو شــدهاند .از اینرو مرغداران به
اســتفاده از جایگزینهایی برای ذرت و کنجاله ســویا مجبور
شــدهاند که بیش از  ۷0درصد جیره غذایی طیور را تشــکیل
میدهد ،تا از کاهش شدید تولید جلوگیری کنند .این عمل به
تنهایی مشکلزا نیســت؛ ولی زمانی که تولیدکنندگان از روی
اجبار برای تأمین نیاز حداقلی تغذیه مرغ مجبور به استفاده از
مواد بیکیفیت و یا مضر برای طیور میشوند ،عالوهبر کاهش
بهرهوری ،مشکالت دیگری نیز برایشان بهوجو میآید.

در ایــن گزارش مهمترین چالشهــای این روز صنعت طیور
را توزیع ناکارآمد ،عــدم انطباق میزان خوراک تخصیص داده
شده با عملکرد واقعی واحدها ،الزام مرغدار به پرداخت نقدی
در بازه زمانی کوتاه ،تاخیر در تحویل خوراک ،کمفروشــی و
عدم رعایت ســهمیه رسمی مرغدار در بارگیری ،نبود نظارت
بر کیفیت خوراک ،چالشهای سامانه بازارگاه ،مصرف بخشی
از خوراک در صنایع فروکتوز ،قیمتگذاری دستوری ،انحصار
در واردات نهادههای دامی ،ضعف در خدمات بازرگانی و غیره
عنوان شده است.
بررسیها در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد
بهمنظور اصالح روند تأمین و توزیع نهادهها در کوتاهمدت الزم
است ضمن تنوعبخشی به سبد خوراک دام ،رانتهای موجود
و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود.
همچنین پیشــنهاد شــده که اصالح روند فعلی جمعآوری و
گزارشدهی آمار و ارتقای کیفی و بهروزرســانی سامانهها و
مرتبط کردن کامل آنهــا ،از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در
اختیار مرغدار و نیز نهایت ًا عرضه محصول نهایی توسط مرغدار
به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است :با توجه به مسائل
زنجیره توزیع و نارضایتیها و ضرورت تصمیمگیری و بهبود
فوری امر ،پیشنهاد میشود کمیته تخصصی ،مستقل از معاونت
امور دام و طیور ،با هدف نظارت میدانی و مســتمر بر اجزای
مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی
شــکل گیرد .این کمیته باید از همه اختیــارات الزم در زمینه
نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمانها و مکانها
و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.
انحراف نهادههای دامی
از مسیر ترخیص تا ورود به بازارگاه
از سوی دیگر نیز نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی

در گفتگویی با مهر گفت :در مسیر ترخیص نهاده های دامی از
گمرکات تا ورود آن به سامانه بازارگاه انحرافاتی وجود دارد و
تمام نهاده وارد بازارگاه نمی شود.
حبیب اسداهلل نژاد با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره سامانه
بازارگاه ،از ایجاد چنین سامانهای دفاع کرد و گفت :مشکالتی
که وجود دارد ناشی از وجود سامانه نیست بلکه ناشی از عدم
تزریق نهاده به میزان نیاز و کمبود نهادههای توزیعی در سامانه
است.
وی گفت :سامانه بازارگاه بزرگترین مزیتی که دارد کوتاه کردن
دســت دالالن و واسطهها از نهادههای وارداتی و توزیع آنها به
طور مستقیم به بهره بردار بوده است.
اسداهلل نژاد تصریح کرد :به نظر میآید کسانی که نمیخواهند
این ســامانه جان بگیرد و به صورت گسترده و بدون ایراد به
کار خود ادامه بدهد آنهایی هســتند که از نبود این سامانه سود
میبردند.
وی افزود :البته ما منکر ایرادات سامانه نیستیم و این مسائل باید
به تدریج برطرف شــود اما مشکل اصلی سامانه این است که
ورودی نهاده به آن به اندازه کافی نیست و همین باعث ایجاد
اختالالت گسترده در توزیع میشود.
اسداهلل نژاد ادامه داد :با این حال بنده معتقدم اگر بازارگاه نبود
همین میزان نهاده اندک با نرخ مصوب هم به دست تولیدکننده
نمیرســید و مرغدار باید با قیمتهای باالتری اقدام به تأمین
میکرد.
وی تصریح کرد :حتی اگر قرار است ارز  ٤٢٠٠تومانی نهادهها
حذف و قیمت آنها آزاد شود ،توزیع باید از طریق همین سامانه
بازارگاه انجام شود تا عدهای نتوانند از این طریق سود کالن به
جیب بزنند و بازار را دچار مشکل کنند.
اسداهلل نژاد با بیان اینکه در مسیر ترخیص نهادهها تا هدایت آن
به سوی بازارگاه انحرافاتی وجود دارد ،افزود :وزارت صمت

به عنوان مســئول تأمین باید توضیح بدهد که چرا نهادههای
ترخیصی به طور کامل وارد بازارگاه نشده است؟
وی افزود :واردات کنجاله سویا  ٣٠تا  ٣٥درصد کاهش داشته
اما کمبودی که در بازار وجود دارد بســیار بیش از این مقدار
اســت ضمن اینکه درباره ذرت با افزایش واردات هم مواجه
بودیــم با این حال تولیدکننــده آن را گران خریده و با کمبود
مواجه بوده اســت که مسئوالن تأمین کننده باید پاسخ بدهند
چرا این اتفاق افتاده است؟
وی همچنین به شیطنتهای برخی از تجار در روزهای اخیر
اشاره کرد و گفت متأســفانه عمدا ً نهادههای خریداری شده
توســط مرغدار به بهانههای مختلف از جمله کمبود ماشــین
و امثالهم با تأخیر بارگیری میشــود و هدف این شــیطنتها
ناکارآمد جلوه دادن سامانه بازارگاه است.
**وعده بازگشت قیمت ها
با این حال اما دبیرســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه به دلیل وارد
نشدن نهاده دامی ،جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده بود،
گفت :کمتر از یک هفته دیگر ،مرغ به قیمت قبل باز میگردد.
به گزارش صدا و ســیما ،عباس قبادی درباره علت نابسامانی
قیمت مرغ با بیان اینکه بر اساس بررسیها در ستاد تنظیم بازار،
کمتر از یک هفته دیگر ،مرغ به قیمت قبل باز میگردد ،گفت:
گزارشی که همکاران وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم
بازار دادند این بود که در مقطع مهر ماه جوجه ریزی به اندازه
کافی انجام نشده است که دالیل خاص خود را دارد و باید از
وزارت جهاد آن را جویا شوید.
وی با بیان اینکه بر اســاس برنامه وزارت جهاد کشاورزی در
آن مقطع باید  ۱۱۵تا  ۱۲۰میلیون قطعه جوجه ریزی میشد،
گفت :این عدد به حدود  ۹۰میلیون قطعه رسید.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود :نتیجه این گپی که به وجود آمد و
جوجه ریزی انجام نشد ،وضع فعلی بازار است.
وی افــزود :فضای عمومی و روانی که در بازار وجود دارد ،به
این نابسامانی قیمت دامن میزند.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :همکاران وزارت جهاد کشاورزی
باید درباره برنامه این وزارتخانه در موضوع تولید گوشت مرغ
در ماههای آینده توضیح دهند.
وی درباره اینکه چرا این مشــکل همه ســاله برای کاالهای
مختلف اتفاق میافتد و کاالیی کمیاب میشود افزود :همه این
برنامهها به روز ،هفته و سال به ستاد تنظیم بازار داده میشود،
اما مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی نیز درد دلهای خود را
دارند.
دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت :بر اساس برنامهای که به وزارت
جهاد کشاورزی داده شد قرار بود که  ۱۱۰تا  ۱۲۰میلیون قطعه
جوجه ریزی انجام شــود ،اما به علت اینکه واردات نهادههای
دامی براســاس برنامه و به علت مشــکل تحریمها ،به کشور
وارد نشــد و در مقطعی که جوجه ریزی انجام شــد واردات
این نهادهها ،به موقع به کشور انجام نشد و مرغداران اطمینان
نکردند که آن میزان جوجه ریزی را انجام دهند.

انتقاد گسترده کشاورزان به طرح «حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی»

فرزندان کشاورزان ،سیگارفروشی را به کشاورزی ترجیح میدهند
به نظر میرســد به رغم مخالفت کشــاورزان دولت همچنان
مصر به تصویب طرح حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی
در صحن مجلس اســت .کشاورزان که این روزها به دلیل باال
رفتن هزینه تمام شده تولید در شرایط نامساعد اقتصادی به سر
میبرند تصیم گرفتهاند در سراســر کشور دست به کار شده و
با وکالی خود در مجلس برای جلوگیری از طرح این مصوبه
رایزنی کنند.
مهرماه سالجاری کمیســیون اقتصاد دولت در "الیحه اصالح
قانون مالیاتهای مستقیم" تصمیم گرفت تا کلیه معافیتهای
بخش کشــاورزی و زیر بخشهای آن را حــذف کند .طبق
این مصوبه درآمد مشــمول مالیات ســاالنه اشخاص حاصل
از فعالیتهای بخش کشــاورزی (کلیه زیربخشها) تا یکصد
میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم
و هفتم این باب ،مشمول مالیات میشود.
همچنین؛ مقرر شــده اســت تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب

هر کدام از زیر بخشها توســط وزارت امور اقتصاد و دارایی
با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی تهیه و به تصویب هیات
وزیران برسد.
این درحالی است که طبق مفاد ماده  81قانون مصوب اسفندماه
 66و اصالحیــه بعدی آن درآمــد حاصل از کلیه فعالیتهای
کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف است.
پیشتر علــی خانمحمدی ،عضو هیات مدیــره مجمع ملی
خبرگان کشــاورزی ایــران ،در گفتوگو با ایلنــا گفته بود
نمایندگان مجلس تنها  2هفته طالیی را فرصت دارند تا اقدام
موثر برای جلوگیی از طرح این مصوبه در مجلس اقدام کنند.
به گفته وی؛ که اگر کشــاورزان نتوانند از حقوق قانونی خود
دفاع کنند کار از کار گذشته و مجبور به پرداخت مالیات خواهند
شد.
تعطیالت اجباری کرونا موجب شد کشاورزان زمان بیشتر برای
دفاع از آنچه حقوق حقه خود میدانند پیدا کنند .علیقلی ایمان،

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ،در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا از بســیج سراسری کشــاورزان برای رایزنی با نمایندگان
مناطق خود خبر داد که تا حــد امکان از طرح این مصوبه در
مجلــس جلوگیری یا در صورت طرح ،مانــع از تصویب آن
شوند.
وی با اشاره به مشکالت اخیر اقتصادی کشور ،افزود :مشکالت
اقتصادی کشور که ناشــی از تحریمها و شیوع ویروس کرونا
اســت زندگی اقشار کم درآمد از جمله کشاورزان را به شدت
تحت تاثیر قرار داده است.
ایمانی ادامه داد :افزایش هزینه زندگی از یک ســو و باال رفتن
هزینه تمام شــده تولید از سوی دیگر موجب شده کشاورزان
بیشتر از دیگران آسیبپذیر شوند.
وی دریافت مالیات از کشاورزان را انتظار غیر معقول در شرایط
فعلی دانست.
ایمانی یادآور شــد :در تمام دنیا حتی در کشورهای که شرایط

اقتصادی مناسبی دارند ،سیاســت دولتها حمایت از بخش
کشاورزی است چراکه به خوبی میدانند حمایت از این بخش
به معنی حفظ امنیت غذایی است.به گفته وی؛ در حال حاضر
نامتناسب بودن درآمد با هزینههای زندگی موجب شده فرزندان
کشاورزان بسیاری از مشاغل کاذب مانند سیگار فروشی را به
کار کشاورزی ترجیح دهند.
ایمانی با تاکید بر اینکه متوسط سن کشاورزان باال رفته است،
این اتفاق را خطری بزرگ برای حفظ امنیت غذایی کشور در
آینده توصیف کرد.وی متوسط سن کشاورزان در کشور را 55
ســال عنوان کرد که هر ساله رو به افزایش است.ایمانی اظهار
کرد :در ایران کشاورزی تبدیل به فعالیت اقتصادی با سود اندک
شده است که جاذبهای برای جوانان ندارد.
وی تصریح کرد :در این شرایط دریافت مالیات میتواند خروج
بیشــتر جوانان از مشاغل کشــاورزی به همراه داشته باشد که
فاجعه بار خواهد بود.

تداوم  10ساله شرکت « فرآوری و ساخت» به عنوان واحد نمونه کیفی ایران

ایروانی  :مشکالت صنعت،تحریم داخلی است نه خارجی
«شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران» متعلق به گروه
قطعات خودرو عظام برای دهمین سال ،موفق به کسب نشان «واحد
نمونه کیفی» سازمان ملی استاندارد شد و در مراسمی نشان «واحد
نمونه کیفی» ازســوی مدیر کل اســتاندارد استان گیالن به عباس
ایروانی ،بنیانگذار گروه عظام اهدا شد .
به گزارش جهان اقتصاد ،ایروانی که از جمله پیشگامان قطعه سازی
در ایران است در این جلسه که با حضور مدیرکل سازمان استاندارد
گیالن و مدیران شرکت فراوری و ساخت برگزار شد با تاکید بر اینکه
مشکالت تولید و صنعت از تحریم داخلی است نه خارجی ،گفت:
گروه عظام با تاسیس و راه اندازی شرکت های زیر مجموعه خود
 ،بالغ بر  5000نفر به صورت مستقیم و  35000نفر به صورت غیر
مستقیم در کشور اشتغالزایی پایدار ایجاد کرده است .
ایروانــی گفت :گروه قطعــات عظام با  12شــرکت زیرمجموعه
در تولید بیش از 107قطعه خودروهای ســبک و سنگین از جمله
کمک فنر،جعبه فرمان ،دیسک وصفحه کالچ ،پیستون ،استارت و
دینام،پلوس،انواع بلبرینگ وغیره فعالیت دارد و ساالنه نزدیک به یک
میلیارد شماره فنی تولید می کند.
بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو در ایران ادامه داد  :شــرکت
فرآوری و ساخت در راستای منویات مقام معظم رهبری  ،در سال
جهش تولید ،افزایش 100درصدی در تولیدات خود داشته و توانسته
با رشــد  ۲۰۰درصدی از 400نفر به  800نفر شغل مستقیم دست
پیدا کند.
ایروانی افزود :شــرکت هــای گروه قطعــات خودرویی عظام با
بهــره گیری از تکنولوژی و دانش روز شــرکت های برتر جهانی،
محصوالت خود را تحت لیسانس شرکت های ماهله و بوش آلمان
 ،ولئو فرانسه  ،ماندو کره جنوبی و  ...تولید می کنند و درحال حاضر
بیش از  80درصد نیاز خودروســازان داخلی  50 ،درصد نیاز بازار
لوازم یدکی و بخشــی از نیاز بازار خودروسازان خارجی از جمله
 GAZ Groupروسیه و داچیا رومانی را تامین می کنند .
تاسیس شعبه خارجی شرکت فرآوری و ساخت در ترکیه
این کار آفرین ایرانی در ادامه از تاســیس شــعبه خارجی شرکت

فرآوری و ساخت در کشور ترکیه خبر داد و گفت :در راستای اهداف
و استراتژی کالن گروه قطعات عظام مبنی بر جهانی شدن شرکت
های ایرانی ،هلدینگ عظام اقدام به تاســیس شعبه خارجی شرکت
فرآوری و ســاخت در کشور ترکیه کرده و پیش بینی می شود این
شرکت تا اواخر سال 2021به مرحله بهره برداری برسد.
ایروانی اظهار داشت :این شرکت همچنین توانست با حفظ و تداوم
در رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت خود
با خارج کردن رقبای مطرح جهانی از فهرست تامین کنندگان شرکت
خودروســاز«  GAZ Groupروسیه » ،خود را به عنوان تامین
کننده اصلی کمک فنر این خودروساز روس مطرح کند.
بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام در بخش دیگری از سخنانش
گفت :شرکت فرآوری و ساخت مجهز به آزمایشگاه های تخصصی
کمک فنر و جعبه فرمان با برخورداری از کادری متخصص و مجرب
و با در اختیار داشتن دســتگاه های فوق پیشرفته سروهیدرولیک،
دستگاه های تســت دوام تحت شرایط شبیه ساز خودرو  ،دستگاه
های تســت عملکرد،اتاقک ایزوله تست صدا  ،اتاقک ایزوله تست
دما  ،دستگاه های پیشــرفته اندازه گیری آزمون و کالیبراسیون و ...
از سال  1381موفق به اخذ گواهینامه تایید صالحیت سازمان ملی
استاندارد شده و به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد،
در حال فعالیت است.
ایروانی ادامه داد :این مراکز آزمایشــگاهی با توان مشــاوره ای تیم
کارشناســی مجرب همواره در تدوین و بازنگری اســتانداردهای
ملی کمک فنر و جعبه فرمان و همچنین استانداردهای کارخانه ای
مشارکت فعال داشته و امیدواریم با به اشتراک گذاشتن توانمندی های
آزمایشگاهی در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی،
نیروی متخصص انسانی ،فناوری و دانش فنی و استفاده بهینه از این
ظرفیت ها ،بتوانیم شرایط دسترسی مناسب به این خدمات را برای
پژوهشگران دانشگاه ها و صنعتگران (چه در داخل و چه در خارج
از کشور) فراهم کنیم.
ایروانی خاطر نشــان کرد :پروژه طرح توســعه شرکت فرآوری و
ســاخت به منظور افزایش ظرفیت تولید تا سقف 12میلیون کمک

فنر و همچنین ایجاد فرصت های شــغلی جدید به میزان  2برابر
ظرفیت فعلی ،از بهمن ماه  98در زمینی به مساحت 20هزارمترمربع
با سرمایه گذاری بیش از 500میلیارد تومان آغاز و در حال ساخت
و راه اندازی است.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه در حال حاضر بیش از 56درصد
پیشرفت فیزیکی دارد ،افزود :اجرای این پروژه استراتژیک و وجود
این کارخانه برای کشــور که پیش بینی می شود در پایان نیمه اول
سال  1400به بهره برداری برسد ،سبب جلوگیری از خروج حداقل
 80میلیون دالر به صورت ساالنه در صنعت خودرو سازی می شود.
بنیانگذار گروه قطعات عظام همچنین گفت :پروژه های داخلی سازی
محصوالت شــرکت فراوری و ساخت در راستای تحقق اهداف و
سیاســتهای تعیین شــده اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و با بهره
مندی از توان ،استعداد و دانش متخصصان این شرکت  ،از سال 90
تعریف و به مرحله اجراء درآمده است .اولویت اجرای پروژه های
خودکفایی قطعات براساس شاخص های میزان ارزبری  ،تکنولوژی
تولید قطعات  ،هزینه های حمل و نقل و  ...انتخاب و بدین منظور
تأمین کنندگان جدید شناسایی  ،توسعه و ارتقاء داده شده اند.
ایروانــی با بیان این که در فــاز اول این طرح مجموعا  147پروژه
تعریف شده ،تصریح کرد :از تعداد پروژه های تعریف شده  ،تا کنون
 132پــروژه به که 90درصد پروژه های تعریف شــده بوده به بهره
برداری رسیده و هم اکنون تعداد تامین کنندگان فعال شرکت قریب
به  160تأمین کننده است .
کار آفرین بزرگ ایرانی خاطرنشــان ساخت :با انتقال تکنولوژی از
تولید کنندگان تراز اول جهانی به سازندگان منتخب ،شرکت فراوری
و ساخت برای اولین بار در ایران موفق به تولید 100درصد قطعات
مــورد مصرف در کمک فنرهای تولیدی خود شــده و با توجه به
محدودیــت ظرفیت زنجیره تامین کنندگان داخلی ،در حال حاضر
50درصد میزان نیاز شرکت فراوری و ساخت از سازندگان داخلی
تامین می شــود که با اجرای این پروژه ها  ،بالغ بر  60میلیون یورو
کاهش میزان ارزبری در حوزه تامین قطعات حاصل شده است .
ایروانی در پایان افزود :ما از محدودیت ها و معذوریت های دولت

و نظام آگاه هستیم ،اما در شرایطی که تحریم های جهانی  ،افزایش
قیمت ارز  ،رکود اقتصادی و غیره منجر به بروز مشکالت عدیده در
صنایع قطعه سازی شده ،انتظار داریم مسئولین با حمایت های ویژه
در تســهیل فضای کسب و کار ،رفع موانع تولید برای تحقق هدف
جهش تولید به تولیدکننــدگان کمک کنند تا ما بتوانیم به خدمات
متقابل به جامعه ادامه دهیم.
كارخانه های بزرگ ،نیازمند حمایت های ویژه هستند
داریوش اشکانی پور مدیرکل اســتاندارد استان گیالن در ابتکاری
جالب با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و عــدم برگزاری آیین
گرامیداشــت روز جهانی استاندارد ،با حضور در شرکت فراوری و
ساخت قطعات خودرویی ایران ،نشان «واحد نمونه کیفی» را به این
واحد تولیدی اهداء کرد .
مدیرکل اســتاندارد استان گیالن با اشاره به این که شرکت فراوری
و ساخت جزء صنایع افتخار آفرین ایران است ،تاکید کرد :از اینکه
در این شرایط سخت و تحریم با همت خود چرخ تولید را توسعه
می دهید ،به عنوان یک ایرانی و شــهروند گیالنی از شما تشکر و
قدردانی می کنم.
وی ایجاد  800شغل مستقیم در چنین شرایطی را بسیار مقدس خواند
و افزود :براین باوریم که كارخانه های بزرگ به واســطه اشتغالزایی
بســیاری كه ایجاد كرده اند نیازمند حمایت های ویژه هستند تا هم
چنان به صورت مستمر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
گفتنی اســت« ،شرکت فرآوری و ساخت» در شهر صنعتی رشت
در سال  1356با عنوان شركت «تولی پارتس» با هــــدف ساخت
و تـــولید انــواع كمك فنرهای خودروهای سنگین  ،نیمه سنگین
وموتورسیكلت با همكاری و مشاركت شركت «اسكورت هنـد»
تاسیس شد .
این شرکت در اواخـــر ســال  72به بخش خصوصی واگذار و از
سال  73با نام «كارخـانجات فـرآوری وساخت قطعـات خودروی
ایران»عملیات راهاندازی مجدد آن آغاز شــد و یک ســال بعداز
خصوصی ســازی با تولید طیف گسترده ای از انواع كمك فنرهای
سبك وسنگین به بهره برداری رسید.

