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خــام فــروشــی و پیامدهای آن 
در صنعت و اقتصاد ایــران

گزارشاختصاصیپنجرهایرانیان:

خام فروشی موضوعی است که این روزها در میان صنعتگران و اقتصاددانان و به تبع آن در 
ســطح جراید و مطبوعات کشور به کرات شنیده می شود و بسیاری از صاحب نظران بر مذموم 
بودن آن اتفاق نظر دارند. خام فروشــی اگرچه در بادی امر مســئله کامال بدیهی و روشنی به 
نظر می رســد و نکوهیده بودن آن در اقتصاد کشــور نیز بــه طول وتفصیل نیاز ندارد اما ذکر 
پاره ای توضیحات درباره کیفیت خام فروشی در اینجا الزم است. خام فروشی به فروش مواد 
اولیه ای )معدنی، آلی، کشــاورزی و...( اطالق می شود که فرآوری خاصی بر روی آن صورت 
نگرفته یا در مرحله ای از تولید اســت که هنوز آماده استفاده و رسیدن به دست مصرف کننده 
نهایی نیســت. بااین حال، استفاده از واژه خام فروشی برای مواد و محصوالت مختلف، جای 
تامل دارد به عنوان مثال فروش بوکســیت یا ماده اولیه تولید آلومینیوم، خام فروشی محسوب 
می شــود یا فروش بیلت یا شــمش یا پروفیل یا پنجره تولیدشده با آن پروفیل؟! می بینید که 
یک ماده معدنی مانند آلومینیوم از مرحله ســنگ معدنی )بوکســیت( تا رسیدن به محصول 
نهایــی )مثال پنجره( چندین مرحله فــرآوری دارد که فروش آن در هر مرحله می تواند حکم 
خام فروشی داشته باشد. لذا به کار بردن مفهوم خام فروشی برای مواردی ازاین دست باید با 
احتیاط بیشتر و بررسی سایر پارامترها صورت بگیرد. مسئله دیگری که در بحث خام فروشی 
حائز اهمیت است شرایط اقتصادی کشور است؛ مثال خام فروشی در شرایطی که کشور دچار 

رکود اقتصادی اســت و با بیکاری نیز دســت وپنجه نرم می کند، می تواند سمی مهلک باشد 
چراکه ورود این مواد اولیه به چرخه صنعتی و تولیدی کشــور می تواند ضمن ایجاد اشــتغال، 
نقش موثری در رونق اقتصادی داشته باشد. شاید خام فروشی برای کشوری که دارای معادن 
و منابع طبیعی فراوان اســت و از طرفی نیروی کار و انرژی زیادی ندارد )مانند اســترالیا در 
مواد معدنی و کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس در بحث نفت( تا حدودی قابل قبول باشد 
ولی برای کشــور ما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که متاثر از تحریم های بین المللی بر ما 
حاکم است محلی از اعراب ندارد. یکی از راهکارهای اصلی بی اثر کردن کامل این تحریم ها، 

پاالیش، فراورش و تبدیل مواد خام به محصول به جای تداوم خام فروشی است.
با افزایش تحریم های آمریکا در زمینه فروش نفت، شــرایطی مشابه اوایل دهه 90 در حال 
تکرار شــدن اســت و آن گونه که از اخبار و آمار برمی آید میزان صادرات نفت کشور به شدت 
کاهش یافته اســت. در دوران تحریم قبلی طی ســال های 91 تا 95 میزان صادرات نفت و 
میعانات گازی به طور متوســط از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون و دویست هزار 
بشــکه در روز کاهش یافت. این کاهش صادرات نفت و میعانات با توجه به وابستگی شدید 
بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی، مشــکالتی را طی آن سال ها برای کشور ایجاد کرد 
که شایسته بود یک راه حل اصولی و بلندمدت برای خنثی سازی تحریم های گاه وبیگاه آمریکا 

احمد جهان بین
عضو هیات تحریریه پنجره ایرانیان
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اتخاذ شــود. این راه حل جلوگیری از خام فروشــی، پاالیش و فراورش نفت خام و شکستن 
تک محصول نفت به صدها محصول پاالیشی و پتروشیمیایی است که از نظر احجام صادراتی 

و نحوه تجارت تفاوت های زیادی با نفت خام دارند.
 بــا توجه بــه صادرات نفت خام که در محموله های بســیار بزرگ )بعضــا 2 تا 3 میلیون 
بشــکه( صورت می گیرد، این امکان برای آمریکا به وجود می آید که نفتکش های حامل نفت 
ایــران را به راحتی مــورد رصد قرار دهد و این امر موجب افزایش ریســک خرید نفت ایران 
می شود. عالوه بر رهگیری نفت کش ها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه  محموله های نفتی 
و همچنیــن تحریم بانکرینگ، همچون دوران قبلی تحریم بــرای دولت آمریکا وجود دارد. 
به غیراز پتانســیل های تحریمی ایران، کیفیت و خواص شــیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران 
نیز تقریبا مشــخص است و درنتیجه ادعا می شود که امکان شناسایی آن از این طریق وجود 

دارد. از طرف دیگر، مقاصد صادراتی ایران نیز محدود اســت به نحوی که ایران درحال حاضر 
سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به 40 پاالیشگاه در چند کشور ازجمله چین، هند، کره 
جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانســه، اسپانیا، یونان و افریقای جنوبی صادر می کند. مقاصد و 

خریداران محدود امکان تحریم نفتی را آسان تر می کند.

جلوگیری از خام فروشی؛ راه حل اصلی بی اثر کردن تحریم ها
در شــرایط تحریمی پیش رو، ایران دو راهکار بلندمــدت و کوتاه مدت جهت بی اثر کردن 
تحریم های نفتی دارد. راهکار کوتاه مدت عرضه  نفت در بورس و فروش نفت توســط بخش 
خصوصی اســت. راهکار بلندمدت، پاالیش و فراورش نفت خام اســت. در راهکار بلندمدت 
وزارت نفت می بایســت، به دنبال توســعه زنجیره ارزش در حوزه محصوالت نفتی باشد و به 

سمتی حرکت کند که به جای فروش نفت خام، کاالهای نهایی تولید و صادر کند.
یکی از ویژگی های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده های نفتی، 
این اســت که صادرات بخش زیادی از فرآورده ها از طریق خودروهای ســنگین، خط لوله و 
نهایتًا کشتی به کشورهای همسایه صورت می گیرد. این نحوه از صادرات را می توان »توزیع 

از طریق شبکه مویرگی« نامید.

گفتنی است، با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده های نفتی، تنوع محصوالت تولیدی 
و متعاقبا تعداد و تنوع مشــتری های جهانی نیز افزایش می یابد. تنوع مشــتری های خارجی 
ایران مزایای زیادی دارد یکــی از این مزایا از بین رفتن محدودیت های فروش نفت به چند 
کشور خاص است. این احتمال وجود دارد که چند کشوری که خریداران نفت ایران بودند، در 
صورت تحریم بازگشت تحریم های نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند اما این امر 

با فروش فراورده های نفتی به مشتری های متنوع و فراوان بی اثر می شود.
یکــی دیگر از ویژگی های تنوع مشــتری های خارجی در خریــد فراورده های نفتی ایران، 
موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمدهای خارجی کشور است. به عبارت دیگر با افزایش 
تعــداد تراکنش های مالی با حجم های مالی کوچک، ریســک همکاری مالی با ایران کاهش 
می یابد. ذکر این نکته الزم و ضروری اســت کــه در دوره  تحریم های قبلی جابه جایی پول 
محموله های بزرگ نفتی، با مشــکل همراه بود، زیرا در آن دوران تراکنش های چند میلیون 
دالری می بایســت توسط بانک های بزرگ صورت می گرفت که به دلیل ریسک همکاری با 
ایران این جابه جایی پول با مشکالتی همراه شد. در صورت فروش فرآورده های نفتی، حجم 
معامــالت بانکی به تراکنش های چند هزار دالری کاهش می یابد و جابه جایی پول توســط 
بانک های کوچک که رهگیری آن برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است و حتی صرافی ها 

امکان پذیر خواهد شد.
در وضعیت کنونی کشور باید با فروش نفت در بورس در کوتاه مدت و همچنین تبدیل نفت 
خام بــه فرآورده های نفتی در بلندمدت، به دنبال بی اثر کردن تحریم نفتی باشــد. راهبردی 

که به افزایش هزینه تحریم و درعین حال، افزایش توان ضربه پذیری اقتصاد منجر می شود.
طبق بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ی انرژی، اقتصاد ایران می بایست با 
افزایش صادرات فرآورده های نفتی از خام فروشی نفت به سمت پاالیش و ایجاد فراورده های 
نفتی حرکت می کرد که متاســفانه در این راســتا اقدام خاصی صورت نگرفته است. صنعت 
پاالیشگاهی کشور در حدود 20 سال است که هیچ افزایش ظرفیتی نداشته است و تنها مورد 
آن هم که اخیرا اتفاق افتاده است، دو فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که خوراک 
آن میعانات گازی است. این در حالی است که در سال 96 میزان 42 درصد از نفت و میعانات 

گازی تولیدی، پاالیش و 58 درصد به صورت خام صادر شد.
اگر با پشت سر گذاشتن دوره  قبلی تحریم های نفتی که موجب کاهش صادرات نفت ایران 
شد، دولت در چند سال اخیر اقدامی جهت فراوری نفت خام کرده بود، اکنون باگذشت حدود 
6 سال ظرفیت پاالیشگاهی کشور حداقل یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود. مطمئنا 
برای این اقدام هنوز هم دیر نشده است و اتفاقا آغاز یک برنامه جامع در این زمینه با کمک 
بخش خصوصی و تامین مالی مردمی می تواند به هدایت نقدینگی به ســمت پروژه های مولد 

نیز منجر شود و یک درمان فوری برای وضعیت بازار ارز و نقدینگی جامعه نیز باشد.
موضوع خام فروشــی عالوه بر نفت می تواند در ســایر بخش ها ازجملــه صنعت، معدن، 
کشاورزی، مواد غذایی و... نیز به همین میزان مهم و تأثیرگذار باشد و برنامه های دولت برای 

ساماندهی و جلوگیری از خام فروشی در این بخش ها نیز ضروری است.

رحمانی: عوارض خام فروشی مواد معدنی افزایش می یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به افزایش عوارض خام فروشی مواد معدنی گفت: 
خام فروشــی در معدن را توصیــه نمی کنیم، چنانکه برای صادرات مــواد معدنی خام باید 
عوارض پرداخت شــود و اگر عوارض امســال 5 درصد است، سال بعد 8 درصد و به همین 

شکل افزایش می یابد.
رضا رحمانی با اشــاره به سیاست حذف خام فروشــی در حوزه معدن، اظهار کرد: تولیدات 

رحمانی: وزیر صنعت، معدن و تجارت
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معدن و صنایع معدنی کشــور 20 میلیارد دالر اســت که از این میزان 8 میلیارد دالر آن 
صادر می شود.

به گفته  رحمانی در افق چشــم انداز، در کشور باید 55 میلیون تن فوالد، یک و نیم میلیون 
تن آلومینیوم و 800 هزار تن مس تولید شــود. وی با اشــاره به پروژه تکمیل زنجیره فلزات 
اساســی، اعم از فوالد، آلومینیوم و مس، افزود: در ابتــدای انقالب، زنجیره تولید فوالد 2.4 

میلیون تن بود که امروز به 220 میلیون تن رسیده است.
رحمانی ادامه داد: توســعه معادن هوشمند بوده و وضعیت متوازن شده است؛ درحالی که در 
گذشــته متوازن نبود و مجبور بودیم خام فروشــی کنیم و هر چه جلوتر می رویم این توازن 

افزایش می یابد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف تهاجم اقتصادی دشــمن، تعطیلی تولید 
اســت، آرزوی دشــمن را تعطیلی واحد های تولیدی دانســت و گفت: از مســئوالن استانی 
می خواهم، تکمیل پروژه های باالی 60 درصد جدی گرفته شــود، اختیارات ســتاد تســهیل 
را نیز به اســتان ها تفویض کردیم و هر مصوبه ای ســتاد استانی داشته باشد، به منزله مصوبه 

ستاد ملی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس شــورای اسالمی نیز قانون حمایت از تولید را 
اصالح کرد و در حال طی مراحل اســت تا ستاد های تســهیل بیشتر از امروز قدرت اجرایی 

داشته باشند.

سرقینی: خام فروشی مواد معدنی متوقف می شود
معــاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
موضوع خام فروشــی تصریح کرد: این وزارتخانه موافق خام فروشی نیست و در 
ســال رونق تولید حتما باید مواد معدنی را در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل 

و سپس صادر کنیم.
جعفر سرقینی افزود: از ســال 92 این وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از 
خام فروشــی مواد معدنی انجام داده و در دو دســته اصلی تقسیم بندی کرد که 
یکی از آن مــوارد ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود و 
بدین منظور معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و از طریق 
قانون و وضع عوارض حداقل پنج درصدی بر صادرات مواد خام برای سال 9۷ و 
8 درصد برای امسال و 10 درصد برای سال آینده، خام فروشی را کنترل کردیم.

وی گفــت: اقدام دوم این بود کــه زنجیره تولید فوالد را کامل کردیم و امروز 
زنجیره نامتوازن فوالد متوازن شــده به طوری که کل زنجیره فوالد که در سال 
92 حدود 120 میلیون تن ظرفیت تولید داشــت امروز به حدود 210 میلیون تن 
رســیده است و می توان گفت طی پنج ســال 90 میلیون تن به ظرفیت زنجیره 

فوالد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بــا ذکر آماری از صادرات مواد 
معدنی و صنایع معدنی یادآور شــد: در ســال 91 صادرات ســنگ آهن خام 23 
میلیون تن بوده و در سال 9۷ به 8 میلیون تن کاهش یافته و 15 میلیون تن آن 

با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته 8 میلیون و 200 هزار تن فوالد به خارج از 
کشور صادر شد که درواقع می توان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که 
قباًل صادر می شــده و توانســتیم با جلوگیری از خام فروشی آن را در این چرخه 

وارد کنیم.

تاجیک: دولت باید به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کند
مدیرعامل مجموعه ســیندژ در گفتگو با پنجره ایرانیان با اشاره به مهم ترین موضوعات 
در بحث خام فروشــی گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که در بحث خام فروشی شاهد آن 
هستیم این است که سیستم دولتی و مدیران ارشد اجرایی برخالف شعارهایی که می دهند 

عموما به تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی اعتماد نمی کنند.
مهندس حســن تاجیک افزود: همان طور که می دانید چرخ محرک اقتصاد کشور بخش 
تولید است به ویژه در بخش ساختمان که بالغ بر ۷0 درصد صنعت کشور را پوشش می دهد 
لذا دولت باید به تولیدکنندگان در این بخش اعتماد بیشــتری کند و به جای خام فروشــی 

با اختصاص این مواد اولیه به تولیدکنندگان داخلی، فرصت های تولیدی را حمایت کند.
مدیرعامل ســیندژ به اتخاذ تصمیم های اشتباه در سیستم های دولتی اشاره کرد و گفت: 
مدیران و سیســتم دولتــی به جای آینده نگری و برنامه ریزی هــای بلندمدت به طرح های 
زودبازده بیشــتر اهمیت می دهند و دوســت دارند زود به نتیجه برسند. خام فروشی یکی 
از مواردی اســت که ســود و پول آنی به خزانه واریز می کند لذا به پیامدهای بعدی آن و 

عوارضی که برای صنعت و اقتصاد کشور در بلندمدت دارد توجهی نمی شود.
وی گفت: خام فروشی و بی توجهی به بخش تولید و صنایع تبدیلی باعث می شود عالوه 
بر از بین رفتن فرصت های اشــتغال در کشــور از ارزش افزوده و سودآوری که از این راه 

نصیب کشور می شود نیز خودمان را محروم کنیم.
تاجیک اظهار داشــت: سیاســت گذاری جزیره ای یکی دیگر از عواملی است که باعث 
می شــود برنامه ریزی و هدایت صنعت و اقتصاد کشــور در مسیر درســت و روبه جلویی 
قــرار نگیرد و تولیدکنندگان همواره ســردرگم و بالتکلیف باشــند. متاســفانه گروه های 
تصمیم گیــر و تاثیرگــذار خاصی که در وزارتخانه ها و مراجع رســمی دارای نفوذ و قدرت 
هستند با مصوبه های غیرحرفه ای و ابالغیه های خلق الساعه باعث می شوند انرژی و توان 
تولیدکنندگان گرفته شده و بخش تولید با بی اعتمادی و عدم اطمینان به آینده فعالیت کند.

این فعال صنعتی در ادامه، تحریم ها و شــرایط خاص اقتصادی کشــور را باعث کوچک 
شدن بازار ساختمان دانســت و افزود: تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های صنعت بزرگ ســاختمان نیز به تبع آن دچار مشــکل شده اند و بخش 
قابل توجهی از بازار خود را از دست داده اند. به همین دلیل تولیدکنندگان این بخش به جای 

رقابت سالم در فضای صنعتی و اقتصادی به دنبال گرفتن بازار همدیگر هستند.
تاجیک تصریح کرد: رقابت ریالی و دامپینگ از دیگر مســائلی اســت که در ادامه این 
وضعیت، گریبان فعاالن این بخش از صنعت کشور را گرفته است. مجموعه این مشکالت 
و مواردی مثل کم فروشــی، زیر قیمت فروشی، از کیفیت محصول زدن و... از سوی برخی 
تولیدکننده نماها اگرچه در بادی امر باعث ضربه خوردن صنعت یو.پی.وی.ســی می شود 
اما درنهایت باعث می شوند که مصرف کننده نهایی متضرر شده و محصول بی کیفیت را با 
قیمت بیشــتر خریداری کند. از سوی دیگر عدم وجود متولی و مرجع رسمی برای نظارت 
بر فعالیت این واحدهای متخلف ما را بر آن می دارد که نســبت به این موضوع حساسیت 

بیشتری به خرج دهیم.
مدیرعامل ســیندژ در پایان خاطرنشان کرد: ما باید به فکر راه حل هایی باشیم که عالوه 
بر رفع این مشــکالت باعث رشــد و رونق صنعت یو.پی.وی.سی شــود. به همین دلیل 
جلوگیری از خام فروشــی مواد اولیه پتروشیمی و اختصاص مواد اولیه یو.پی.وی.سی مورد 
نیاز واحدهای تولیدی به آنها ازجمله اقدامات مفیدی است که باعث رشد و توسعه فعالیت 

تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی می شود.

ســرقینی: معاون امــور معادن و 
صنایع معدنی وزیر صنعت

تاجیک: مدیرعامل مجموعه سیندژ
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حقانی: خام فروشــی باعث ایجاد وقفه در روند رشــد صنعت و 
اقتصاد می شود

مدیرعامل شــرکت کاروانســرای نازنین تولیدکننــده پروفیل دکتر ویــن در گفتگو با 
پنجره ایرانیــان پیرامون خام فروشــی و عوارض آن بر صنعت و اقتصاد کشــور گفت: خام 
فروشــی ما را به ســمت جلو نمی برد و باعث ایجاد وقفه در روند رشــد و توسعه صنعت و 

اقتصاد ما می شود.
کامران حقانی گفت: بحث خام فروشــی از جمله مســائلی است که مقام معظم رهبری از 
ســال 93 به آن اشاره و همواره به صورت جدی این مسئله را مطرح کرده اند که خام فروشی 
به ضرر کشور است. شما یک موادی را به خارج از کشور صادر می کنید درحالی که آن مواد با 
یک فرایند کوچک به محصولی تبدیل می شــود که شما مجبورید چند برابر قیمت مواد اولیه 

آن مجددا پول بدهید تا آن محصول وارد کشور شود.
وی افزود: به عنوان مثال ما مواد اولیه اســترچ را با قیمت بسیار اندک به کره صادر می کنیم 
و در آنجا پس از فرایند بســیار جزئی که بــر روی این مواد صورت می گیرد یک کیلو از این 

محصول تولیدشده را به قیمت یک تن مواد اولیه به ما برمی گردانند.
حقانی با اشاره به ایجاد ارزش افزوده در فرآوری مواد در صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در 
ســایر زمینه ها از جمله صنایع پتروشیمی که با کار ما مرتبط است این اتفاق صورت می گیرد. 
محصوالتی مانند بنزین و ســایر فراورده های نفتی که در فرایندهای پتروشیمی از نفت خام 
که به قیمت بســیار اندکی فروخته می شــود به دســت می آیند، با ارزش افزوده بسیار زیادی 

همراه می شوند.
مدیرعامل مجموعه دکتر وین اظهار کرد: خام فروشــی ما را به سمت جلو نمی برد و باعث 
وقفه در روند رشد و توسعه صنعت و اقتصاد ما می شود. وقتی ما خام فروشی می کنیم مجبور 
می شــویم کاالیی را که با هزینه بســیار اندکی در خارج از کشــور تولیدشده با قیمت بسیار 
باالتری نسبت به مواد اولیه آن تهیه کنیم. به عنوان مثال آرد و شکری را که ما صادر می کنیم 
در خارج از کشــور با کمک تکنولوژی و ماشــین آالت به کیک و مواد غذایی تبدیل می کنند 
و در یک بســته بندی شکیل به چند برابر به ما می فروشند. ما برای بومی سازی این فرایند و 
جلوگیری از خام فروشــی فقط به واردکردن تکنولوژی و ماشین آالت نیاز داریم و سایر موارد 
الزم مثــل مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و ... را در اختیار داریم. این فرایند برای ســایر مواد 
اولیه مثل سنگ آهن، مواد معدنی، شیالت و محصوالت کشاورزی نیز به همین ترتیب است.

این مدیر صنعتی در ادامه یادآور شــد: ما باید در برنامه های بلندمدت 5، 10 و 20 ســاله 
مسئله خام فروشی را در زمینه های مختلف مدیریت کنیم و هرکدام را به یک نقطه مشخص 
برسانیم به این ترتیب که مثال ساالنه یک میزان مشخص از صادرات مواد خام کم کرده و در 
عوض ضمن محدودکردن واردات محصول تولیدشــده میزان تولید آن محصول را در کشور 
افزایش داده تا به سطحی برسد که به جای صادرات مواد اولیه و واردات محصول بتوانیم آن 

محصول را نیز صادر کنیم.
حقانی خاطرنشــان کرد: این کار ضمن همان ارزآوری که به واسطه ارزش افزوده محصول 
تولیدشــده نصیب کشور می شود در بحث اشتغال زایی و رونق صنعت کشور نیز می تواند منشا 
اثرات فراوانی باشد. در تحریم های قبلی در بحث بنزین کشور دچار خسارات زیادی شد ولی 
بــا برنامه ریزی که صورت گرفت درحال حاضر عالوه بر خودکفایی که در بخش بنزین داریم 

توان صادراتی نیز به دست آورده ایم.
مدیرعامــل دکتر وین در پایان گفت: ما باید نقاط ضعف اســتراتژیک خود را با مدیریت و 
برنامه ریزی به نقاط قوت تبدیل کنیم که بهترین راه آن همین جلوگیری از خام فروشــی و 

کمک به تولیــد محصول با اتکا به توان داخلی و بخش خصوصی اســت. بخش خصوصی 
در کشــور توان نسبتا باالیی دارد ولی به دلیل یک ســری محدودیت ها و مشکالتی که در 
بخــش مدیریت کالن وجود دارد بخش خصوصی تمایل چندانی برای به میدان آوردن تمام 
توان و ســرمایه اش را ندارد. مدیران و تصمیم گیران کالن اقتصادی و سیاســی باید از ورود 
ســرمایه های بخش خصوصی به بخش صنعت اســتقبال کرده و این روند را تسهیل کنند تا 

با کمک همه صنعتگران و فعاالن اقتصادی از بحران ها و مشکالت به سالمت عبور کنیم.

جمشیدی: خام فروشــی فرصت های کارآفرینی و اشتغال زایی را از 
بین می برد

مدیرعامل گروه صنعتی کیان پن در گفتگو با پنجره ایرانیان گفت: خام فروشــی عمال تیشه 
به ریشــه اقتصاد و صنعت مملکتمان می زند و فرصت های کارآفرینی و اشتغال زایی را نیز از 

بین می برد.
عباس جمشــیدی، با اشاره به تحریم هایی که علیه کشــور وضع شده است گفت: تحریم 
می تواند یک فرصت برای پیشرفت ما باشد. وقتی ما نمی توانیم نفتمان را صادر کنیم بهترین 
فرصت اســت که با توسعه صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی این ماده ارزشمند را فرآوری 
کــرده و ضمن این که بخشــی از نیازهای داخلــی خودمان را مرتفــع می کنیم محصوالت 

به دست آمده را با چندین برابر ارزش افزوده به کشورهای دیگر صادر کنیم.
مدیرعامــل آورتا اظهار کرد: متاســفانه در دهه 80 مواد اولیه ای مانند پودر پی.وی.ســی 
به کشــورهای دیگر صادر می شــد و همین پودر پی.وی.ســی در کشــوری مثل ترکیه به 
محصوالتی مانند پروفیل تبدیل شده و با چند برابر قیمت مجددا وارد کشور می شد. از زمانی 
که تحریم ها شروع شده و میزان صادرات این مواد اولیه کمتر شده است بسیاری از کارخانه ها 
و مجموعه های تولیدی توانسته اند این مواد اولیه را در داخل فرآوری کرده و میزان تولیدشان 
را افزایش دهند. این شرایط باعث شد تا مجموعه های تولیدی با افزایش تولیدی که داشته اند 
سود مناسبی نیز به دست آورده و با به کارگیری نیروی کار بیشتر سهمی در ایجاد اشتغال نیز 
داشــته باشــند. ضمن این که با این کار نیاز کشور به بسیاری از محصوالتی که از خارج وارد 

کشور می شد نیز برطرف شده و باعث خودکفایی در بسیاری از محصوالت می شود.
وی افــزود: اگــر مجموعه ها در کنار این فرصــت با به روزکردن تکنولــوژی تولید، خرید 
ماشــین آالت مدرن و اســتفاده از دانش و تجربه متخصصان داخلی و خارجی، سطح کیفی 
محصوالتشان را ارتقاء دهند می توانند حضور و رقابت در بازارهای جهانی را نیز تجربه کنند.

جمشــیدی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به دلیل نیاز به پول و ارز، مواد اولیه پتروشیمی 
را خام فروشــی می کند و حتی مواد اولیه درجه یــک و دو را به خارج می دهد و بعدازآن اگر 
چیزی به جا مانده بود مواد درجه 3 را به ما اختصاص می دهد! این کار باعث می شــود وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت به جای 1200 تن نیاز روزانه ما تنها 600 تن مواد اولیه ما را تامین 
کند و مجموعه هایی مثل مجموعه آورتا که روزانه به میزان قابل توجهی مواد اولیه نیاز دارند 
یا باقی مانده این مواد اولیه را با قیمت چند برابر از بازار آزاد تهیه کنند یا میزان تولیدشــان را 
کاهــش دهند که درهرصورت باعث ضرر و زیــان نه تنها این مجموعه ها بلکه کل اقتصاد و 
صنعت کشور می شود؛ یعنی ما با خام فروشی عمال تیشه به ریشه اقتصاد و صنعت مملکتمان 

می زنیم و فرصت های کارآفرینی و اشتغال زایی را نیز از بین می بریم.
این مدیر صنعتی در پایان یادآور شــد: پیشنهاد من به عنوان یک تولیدکننده این است که 
دولت ابتدا میزان نیاز واحدهای تولیدی داخل به مواد اولیه را مشخص کند و بعد از اختصاص 
صد درصد مــواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل اگر مــواد اولیه ای اضافه بود آن را 

صادر کند.

شــرکت  مدیرعامــل  حقانــی: 
کاروانسرای نازنین

گروه  مدیرعامــل  جمشــیدی: 
صنعتی کیان پن


