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شرایط پیروزی
در جنگ
اقتصادی
احمد آزادمرد ،دبیر انجمن مدیران
صنایع و معادن استان یزد

در ای��ن روزها که هر روز ش��اهد صحبتهای
متف��اوت از س��وی مقامات هس��تیم ،اینبار در
روز چهارش��نبه رئیسجمهوری در هیات دولت
خطاب به عموم اعالم کرد« :ما در جنگ هستیم
و این جنگ ،جنگ تمام عیار اقتصادیاست .اول
از هم��ه باید باور کنیم اینبار در ش��رایط جنگ
هستیم و جنگ شوخیبردار نیست و دوم اینکه
باید باور کنیم بار این جنگ تنها روی دوش دولت
نیس��ت و باید همه دست بهدست هم بدهیم تا
در ای��ن جنگ هم پیروز ش��ویم ».روحانی این
جن��گ اقتصادی را از زم��ان تحریمهای ترامپ
قلم��داد و ابراز امیدواری کرد خداوند ملت ایران
را در این جنگ که یک امتحان بزرگ الهی است
به پیروزی برس��اند .اما باید پرس��ید مسئولیت
اقتصادی یک کش��ور اگر بر دوش دولت نیست،
بردوش چه کس��ی است؟ بیتردید مسئولیت و
فرمانده��ی جنگ اقتص��ادی با رئیسجمهوری
اس��ت و ایش��ان باید از آغاز جنگ همراه با تیم
اقتصادی دولت بهگونهای برنامهریزی میکردند
که امروز به آن جنگ اقتصادی تمامعیار نگویند.
باید به این نکته توجه داش��ت همانگونه که در
جن��گ بین ارتشهای جه��ان نیروهای زمینی
هوای��ی و دریای��ی ۳رک��ن اساس��ی و پایهها و
زیرس��اختهای جنگ بهش��مار میروند و نبود
و کمب��ود هری��ک از آنه��ا موج��ب ناکامی یک
کش��ور میش��ود ،جنگ اقتصادی هم پایهها و
زیرس��اختهایی دارد ک��ه مانند یک پازل تا در
کنار هم ق��رار نگیرند به نتیجه مطلوب نخواهد
رس��ید .آقای رئیسجمهوری در ش��رایطی که
اقتصاددان��ان جهان ،دنی��ا را دهکدهای کوچک
میدانن��د و تجار و بازرگان��ان و تولیدکنندگان
محص��والت و کااله��ای خ��ود را ب��ه دورترین
بازاره��ای جهان عرضه میکنند ،این مهم برای
فعاالن اقتصادی ما فراهم نیست .اتاق بازرگانی
هم با داش��تن اتاقهای مشترک بازرگانی آنطور
که باید و ش��اید این مورد را اطالعرسانی نکرده
اس��ت .آق��ای رئیسجمه��وری همانگونه که
اس��تحضار دارید در زمان جن��گ ،قانون جنگ
مرعی میشود .در زمان جنگ اقتصادی هم باید
مقررات متناسب با شرایط موجود جهت تسهیل
اقتصاد جاری ش��ود .برای مثال ،باید مقررات و
بخش��نامههای دس��ت و پاگیر ازمیان برداشته
ش��ود .از مش��کالت دریافت و تسویه تسهیالت
بانک��ی تا اج��رای قانون ارزشاف��زوده همه در
فهرست قوانین دست و پاگیر قرار میگیرند .و
در نهای��ت اینکه رئیسجمهوری تجار ،بازرگان
و تولیدکنن��دگان از ب��دو فعالیت ،برای کس��ب
ب��ازار داخلی و بازاره��ای هدف در حال فعالیت
و مبارزه بوده و با این جنگ ناآش��نا نیس��تند اما
ب��رای ادامه حیات و موفقی��ت میدان و فرصت
میخواهد .بنابراین حاال که در ش��رایط تحریم
حداکثری و جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم
باید با برقراری سازکارهای مناسب و مشوقهای
ضروری و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر
در این جنگ پیروز شویم.

عملکرد مجتمع معادن
سنگ آهن فالت مرکزی

خبر

مدیر مجتمع معادن س��نگ آهن فالت مرکزی
در دیدار با فرماندار جدید بافق ضمن ارائه گزارشی
از اقدام��ات و فعالیتهای ای��ن مجتمع معدنی،
گفت :عملکرد اس��تخراج این مجتمع در سال ۹۸
بی��ش از  ۱۲میلیون تن بوده ک��ه از میزان حدود
 ۲میلیون تن کلوخه س��نگ آه��ن و  ۱۰میلیون
باطله اس��ت .ب��ه گ��زارش روابطعمومی مجتمع
معادن س��نگ آهن ف�لات مرکزی ،س��یدفرهاد
اس�لامی افزود :طبق برنامه س��االنه ،تولید سنگ
آه��ن دانهبندی ش��ده در س��ال  ۹۸بیش از ۸۰۰
هزار تن ب��ود .وی همچنین یکی دیگر از اقدامات
ای��ن مجتمع در حوزه عمرانی ،احداث محور بافق
ب��ه معدن چ��اه گز خوان��د و تصریح ک��رد :محور
بافق-چاهگز  ۶۶کیلومتر اس��ت که درحالحاضر
 ۸۳درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد ،بیش از ۱۸
کیلومتر آن به روش چیپس��یل آس��فالت شده
و  ۱۳کیلومت��ر آن آم��اده برای آس��فالت اس��ت.
اس�لامی در ادام��ه گزارش��ی از ط��رح راهاندازی
کارخان��ه فرآوری از باطلههای س��نگ آهن فالت
مرکزی و آغاز عملیات اجرایی و استخراج از معدن
س��نگ آهن آنومالی شمالی بافق داد .سیدمهدی
طالییمق��دم ،فرماندار باف��ق در این دیدار ضمن
خیرمق��دم و آرزوی موفقی��ت ب��رای مجموع��ه
مدیری��ت و کارکنان مجتمع معادن س��نگ آهن
فالت مرکزی ،اعتمادسازی و کسب رضایت مردم
را مهمترین عامل دس��تیابی به خدمترس��انی و
رسیدگی به مسائل و مشکالت شهروندان خواند.

پوشش
 ۱۰۰درصدی میبد
از گاز طبیعی

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان ی��زد از پوش��ش  ۱۰۰درصدی
شهرستان میبد بهعنوان یکی از شهرستانهای بزرگ و قطب صنعتی
استان یزد تا پایان سال  ۱۴۰۰خبر داد.
علیاکب��ر میدانش��اهی در دیدار ب��ا فرماندار و تع��دادی از مقامات
شهرس��تان میبد با بیان ای��ن خبر گفت :این شهرس��تان با توجه به
وسعت فراوان و جمعیت زیاد آن همواره مورد توجه شرکت گاز استان
بوده و خوشبختانه با تالشهای انجامشده در سالهای اخیر هماکنون

شاهد بهرهمندی  ۱۰۰درصد جمعیت شهری و  ۹۹.۸درصد جمعیت
روس��تایی از نعمت گاز طبیعی هس��تیم و با توجه به برنامهریزیهای
انجامش��ده ،تا پایان س��ال  ۱۴۰۰ش��اهد گازرس��انی به روس��تاهای
باقیمانده و برگزاری جشن اتمام گازرسانی در این شهرستان خواهیم
بود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد
واحدهای صنعتی در شهرس��تان میبد ک��ه آن را بهعنوان بزرگترین

قطب صنعتی اس��تان و مرکز تولید کاشی و سرامیک کشور و صنایع
وابس��ته تبدیل کرده است ،گفت :شرکت گاز استان و اداره گاز ناحیه
میبد در راس��تای اهداف ش��رکت مبنی بر حمایت از صنایع داخلی و
گ��ردش چرخ اقتصاد ،تمام تالش خ��ود را جهت گازدار کردن بخش
صنعت به کار بس��ته که نتیجه آن گازرسانی به  ۴۵۰واحد صنعتی از
جمله کارخانجات کاشی و سرامیک ،لعاب و آجر بهعنوان بزرگترین
مصرفکنندگان گاز طبیعی بوده است.

خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد اعالم آمادگی کرد

تولید تجهیزات ریلی با هدف تامین نیاز داخل

گروه استانها

editor@smtnews.ir

نشس��ت هماندیشی سعید رس��ولی ،معاون وزیر راه
و شهرس��ازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اس�لامی
ایران با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی ،فعاالن
اقتصادی ،تجار و بازرگانان اس��تان یزد با هدف بررسی
شرایط موجود حملونقل ریلی بار و کاال استان برگزار
شد.
بهگزارش روابطعمومی خانه صنعت ،معدن و تجارت
استان یزد ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان
یزد در این از آمادگی انجمنهای ماشینس��ازی و برق
و الکترونی��ک خانه صنعت ،مع��دن و تجارت برای در
اختی��ار ق��راردادن ظرفی��ت صنای��ع ماشینس��ازی و
الکترونیکی اس��تان با هدف تامین نیاز کشور از واردات
تجهیزات ریلی خبر داد .سیدعلیاکبر کالنتر در جمع
مدی��ران راهآهن جمهوری اس�لامی ایران با اش��اره به
موقعیت جغرافیایی چهارمین استان صنعتی و دومین
استان معدنی کشور ،بیان کرد :استان صنعتی و معدنی
یزد از دیرباز بهدلیل شرایط آب و هوایی مناسب تولید
و تجارت و اس��تقرار در منطقه استراتژیک جغرافیایی
بهوی��ژه قرارداش��تن در چه��ارراه ارتباط��ی کش��ور و
همچنین دسترس��ی به ش��اهراه بینالمللی موسوم به
جاده ابریش��م ،موقعی��ت کمنظیری را پدی��د آورده تا
همواره بهعنوان باران��داز و کانون تجارت منطقه از آن
یاد شود.
کالنت��ر در ادام��ه ب��ا تاکی��د ب��ر اهمی��ت نق��ش
زیرساختهای حملونقل در عصر جدید نیز اظهارکرد:

در عص��ر انقالب صنعت��ی و فناوریهای موج چه��ارم ،بر نقش مهم
مسئله هزینههای حملونقل در رقابتپذیرکردن کاالهای صادراتی
تاکید میشود
در این دوره ش��رایط حملونقل محص��والت نیز مورد
توج��ه تولیدکنندگان اس��ت ،چراکه هزین��ه کرایه بار
بهطور مس��تقیم بر نرخ تمامش��ده کاال تاثیر گذاشته و
همین مهم در رقابتپذیرکردن محصوالت مورد توجه
است.
در کش��ورهای توس��عهیافته نیز دولته��ا با فراهم
آوردن زیرس��اختهای مناس��ب حملونقل به یاری و

حمایت از تولیدکنندگان پرداختهاند.
رئیس خانه صنعت اس��تان یزد با اش��اره به اینکه در
عصر انقالب صنعتی و فناوریهای موج چهارم ،بر نقش
مهم مسئله هزینههای حملونقل در رقابتپذیرکردن
کاالهای صادراتی تاکید میش��ود ،یادآورش��د :در این
کش��ورها با بهرهمن��دی از فناوریهای روز و توس��عه
ش��بکههای حملونق��ل ،ش��رایط را برای تس��هیل در

جابهجایی کاال فراهم میآوردند درحالیکه برای مثال
کرایه حمل س��نگ آهن از اس��ترالیا ب��ه چین معادل
هزینهه��ای حمل بار از شهرس��تان بافق به بندرعباس
است.
وی با بیان اینکه خواسته صنعتگران و صادرکنندگان
یزد ،تکمیل و بهبود زیرس��اختهای حملونقل بار در
راهآهن یزد اس��ت ،اضافه کرد :ایج��اد خطآهن یزد به
مازندران از راه زمینی کوتاهتر و  ۶ساعتهای که از جاده
چوپانان میگذرد و همچنین کامل ش��دن خط یزد به
شیراز و اتصال به راه آهن چابهار ،میتواند این کمربند
حملونق��ل را کامل کرده و بخش زیادی از مش��کالت
تولیدکنندگان را در این حوزه ،بهبود بخشد.
کالنت��ر در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره
ب��ه طرح س��اخت واگن و دیگر تجهی��زات راه آهن در
داخل کش��ور ،از آمادگی کام��ل خانه صنعت ،معدن و
تجارت اس��تان یزد و انجمنهای ماشینسازی و برق و
الکترونیک این تشکل برای در اختیار قراردادن ظرفیت
صنایع ماشینسازی و الکترونیکی استان برای رفع نیاز
کشور از واردات تجهیزات ریلی گفت.
رئی��س خانه صنعت ،معدن وتجارت اس��تان یزد در
اینباره بیان کرد :واحدهای تراش��کاری ،تولید قطعات
الکترونیکی و ماشینس��ازی حرف��های توام با نظارت و
همراه��ی مهندس��ان توانمند یزدی در ح��ال فعالیت
هس��تند که توانایی تولید و تامین ای��ن نیاز داخلی را
دارند.

فرش قرمز برای شرکتهای دانشبنیان اصفهانی
افس�انه خدایی -کارگروه بررس��ی طرح عرضه اولیه 100
ش��رکت کارآفری��ن اصفهان��ی در ب��ازار س��رمایه در مجموعه
سیتیسنتر اصفهان برگزار شد.
بهگزارش
از اصفهان ،قاضیعسگر ،معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری اصفهان در ابتدای
نشس��ت این کارگروه ،ضمن اش��اره به چش��مانداز  ۲۰س��اله
اس��تان در ام��ور اقتص��ادی ،گفت :ط��رح عرض��ه اولیه 100
ش��رکت کارآفرین اصفهانی در بازارسرمایه در کارگروه اشتغال
و س��رمایهگذاری مطرح و ذیل این کارگروه کانون کارآفرینی
استان تشکیل شد و ما امیدواریم اهداف بزرگ این طرح محقق
شود.

 مزیتهای ورود به بورس

قاضیعس��گر به مزیتهای پیوستن شرکتهای سهامی عام
به بورس و فرابورس اش��اره کرد و گفت :یک��ی از مزایای وارد
ش��دن ش��رکتها به بورس و فرابورس سهولت در تامین مالی
از طریق انتش��ار سهام و سایر اوراق بهادار است ،چراکه تامین
مالی با وجود زمانبر بودن سیستم بانکی به یکی از دغدغههای
اصلی همه شرکتها تبدیل شده است .اما در این طرح ،عرضه
س��هام جدید ش��رکتهایی که خواهان ورود به بورس هستند
به س��رعت اتفاق میافتد و تامین مالی مورد نیاز انجام خواهد
شد .عالوه بر آن ،س��هولت در دریافت تسهیالت ویژه بانکی و

سایر موارد تامین مالی نیز در این طرح محقق میشود و سقف
دریافت تسهیالت برای آنها بیش��تر از شرکتهای غیربورسی
خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به مزایای
دیگر پیوس��تن ش��رکتها به بورس و فرابورس اش��اره کرد و
اف��زود :نکته کلیدی دیگر برای ش��رکتهایی ک��ه در بورس و
فرابورس پذیرفته میش��وند این است که این شرکتها کمتر
از ش��رکتهای دیگر مالیات میدهن��د و معافیتهای مالیاتی
برای آنها در نظر گرفته شده است و این عالوه بر معافیتهای
مالیاتی اس��ت که براس��اس افزای��ش اظهارنامه س��االنه انجام
میشود.
وی در ادام��ه ب��ه ش��رکتهایی ک��ه تاکنون ب��ه این طرح
پیوس��تند ،اشاره کرد و گفت :تاکنون حدود  ۲۰شرکت به این
طرح پیوس��تند .ش��رکتهایی که ما در اس��تان به آنها افتخار
میکنیم و واقعا ارزشآفرین هستند و امیدواریم با اضافه شدن
س��ایر شرکتها اتفاقات مهمی در این عرصه و جنگ اقتصادی
کشور به وقوع بپیوندد.

 تامین مالی با اعتمادسازی

در ادامه این نشس��ت ،غالمعلیپور ،معاون پذیرش فرابورس
ایران گفت :امیدواریم ش��اهد حضور قدرتمند شرکتها خوب
اصفهانی در بازار س��رمایه باشیم .وی در ادامه به عامل مهم در

تامین مالی شرکتها اش��اره کرد و افزود :الزمه اینکه در بازار
س��رمایه بتوانیم تامین مالی کنیم این است که در گام نخست
اعتماد ایجاد کنیم و در بازار س��رمایه ابزار این اعتماد اطالعات
اس��ت ،چراکه تمام تصمیمگیریها بر مبن��ای اطالعات انجام
میش��ود و افراد در بازار سرمایه آینده یک شرکت را میخرند،
بنابراین هرچه گذشته یک شرکت مشخص و تبیین شود این
اعتماد در بازار سرمایه راحتتر شکل میگیرد.
غالمعلیپ��ور درب��اره فرآیند پذیرش ش��رکتها براس��اس
دس��تورالعملهای خاص هر بازار ،اظهارکرد :برای شرکتهایی
که بحث ش��فافیت را برای خودش��ان حل کرد ه و آن را قبول
دارند ما در بورس و فرابورس فرش قرمز پهن کردهایم.
مع��اون پذیرش فرابورس ایران در ادامه به روند درخواس��ت
ش��رکتها برای پیوس��تن به بازار سرمایه اش��اره کرد و افزود:
ش��رکتها فرآیند آمادهس��ازی را کامال جدی بگیرند و مشاور
امین و دقیقی انتخاب کنند ،چراکه هر قدر فرآیند آمادهسازی
پرون��ده دقیقتر و کاملتر انجام ش��ود ،طبیعی اس��ت که ما و
همکارانم��ان ب��رای پذیرش در بازار س��رمایه زم��ان کمتری
خواهیم گذاشت و سریعتر به نتیجه مطلوب میرسد.
وی درباره بحث مهم نظارت در بورس گفت :بورس یک نهاد
نظارتی اس��ت و دغدغهها و فعالیتهای زیادی دارد اما امسال
با تفویض اختیار به بورس ،روند پذیرش شرکتها تسریع شده

بهگون��های که هفته گذش��ته آمار ما به پذیرش  ۴ش��رکت در
هفته رس��یده و خوش��بختانه با افزایش آمار پذیرش س��رعت
پذیرش هم افزایش یافته است.

 چالشهای رشد سرمایهگذاری

گوهری��ان ،رئی��س کان��ون کارآفرین��ی اس��تان اصفهان و
ایدهپ��رداز طرح «عرضه اولیه  100ش��رکت کارآفرین در بازار
سرمایه» هم در ادامه این نشست به  ۴چالش اساسی در رشد
س��رمایهگذاری در ایران اش��اره کرد و گفت :حدود  ۱۰۰سال
اس��ت که س��رمایهگذاری در ایران با  ۴چالش اس��ای روبهرو
اس��ت -۱ :کوتاه بودن عمر س��ازمانهای کارآفرین ایرانی -۲
تامین س��رمایه کالن برای طرحه��ای کارآفرینی  -۳رقابت و
عدمهمکاری و  -۴فوبیای ش��فافیت .در ای��ن میان ،فرابورس
ایران و بهوی��ژه بازار  ،SMEجواب قانعکنن��دهای برای هر ۴
چالش دارد و اصال برای رفع این  ۴چالش ایجاد شد .فرابورس
یک ش��رکت دولتی نیس��ت ،بلکه یک شرکت عام خصوصی با
اهداف خصوصی اس��ت که ازسوی باهوشترین افراد و مدیران
مالی درجه یک دانش��گاهی کشور شکل گرفته و از سال  ۹۲تا
سال  ۹۵س��ال روی این بازار کار علمی با هوش ریاضی انجام
شده اس��ت و جمله معاون علمی رئیسجمهوری در افتتاحیه
این ب��ازار یک جمله کلیدی بود که گفتن��د« :اقتصاد ایران از
االن شروع شد».

