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بازار و اصناف

اصناف منتظر گرهگشایی مجلس هستند
توسعه از قانون آغاز میشود
حسین محمودیاصل ،کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
درباره عملکرد و وظایف مجلس در حوزه کس��بوکار در
گفتوگ��و با
عنوان کرد :گرچه مجلس ش��ورای
اس�لامی ،نهاد قانونگذاری کش��ور محسوب میشود و
مس��ئولیتهای اجرایی برعهده دولت اس��ت اما در این
موضوع تردیدی نیس��ت که مصوبات س��نجیده مجلس
میتوان��د تا ح��دود زیادی به بهب��ود وضعیت در اجرای
قوانین اقتصادی و کسبوکار کمک کند .محمودیاصل
در این باره تاکید کرد :بیتردید برای رس��یدن به رش��د
و توس��عه اقتصاد ،یک برنامهریزی مدون و هدفگذاری
مش��خص الزم اس��ت .گام اول در این موضوع مربوط به
قوانینی اس��ت که میتواند به بهبود فضای کس��بوکار
و همینط��ور ایج��اد ،تکمی��ل و اجرایی ش��دن کامل
پنجره تجارت منجر ش��ود؛ پنجر ه واحدی که س��رعت

عکس :آیدا فریدی

پیمان صفردوست :مجلس یازدهم که آغاز فعالیت آن همزمان با همهگیری ویروس
کرون�ا ،کاهش ارزش پول ملی و تحریمهای اقتصادی بوده ،در ش�رایطی به کار خود
ادامه میدهد که وضعیت دش�وار اقتصادی بر کش�ور حکمفرماست ،به همین دلیل
ام�روز مردم ،فعاالن ح�وزه اقتصاد و اصن�اف مختلف ،از نماین�دگان مجلس انتظار

دارن�د با تدابیر خ�ود در حوزه قانونگ�ذاری و نظارت از حجم مش�کالت اقتصادی
کش�ور بکاهند .اما بیشترین انتظارات اصناف از نمایندگان مجلس چیست و آیا این
انتظارات تا امروز برآورده ش�ده اس�ت؟ با گزارش روزنام�ه
در این باره همراه
باشید:

تصمیمگیری ملی الزم داریم

فعالیته��ای اقتص��ادی را
ب��اال بب��رد و به ای��ن طریق
حاش��یه س��ود تولیدکننده
و صادرکنن��ده را افزای��ش
دهد .تحق��ق چنین اهدافی
همکاری نمایندگان مجلس را میطلبد .این کارشناس
اقتصاد در پایان بیان کرد :مهمترین انتظار از نمایندگان
مجلس ش��ورای اسالمی این اس��ت که در حوزه اقتصاد
باتوجه به داش��تهها هدفگذاریه��ا را انجام دهند و به
وضع قوانینی بپردازند که تحقق آنها امکانپذیر باش��د و
به جایی نرسیم که در حالی که وضعیت اقتصادی کشور
مش��خص اس��ت و از منابع محدود خبر داریم ،رشدی ۸
درصدی اقتصاد را برنامهریزی کنیم و این اعداد و ارقام را
تنها روی کاغذ داشته باشیم.

وحید مهرپویان طارانی ،رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه اتاق اصناف
بوکارها در
ای��ران درباره عملک��رد مجلس در حوزه اقتصاد اصناف و کس�� 
توگو با
گف 
عنوان کرد :نظر شخصی من درباره فعالیتهای مجلس
و نمایندگان مردم در خانهملت در حوزه اصناف و کس��بوکار این است که
عملکرد این نهاد در حوزه یادش��ده چندان مطلوب نبوده است .مهرپویان
طارانی در این باره خاطرنش��ان کرد :وقتی کش��ور در ش��رایط جنگی قرار
میگی��رد همه مردم ،گروهه��ا و نهادها باید به می��دان بیایند و به حمایت
از کش��ور بپردازند .وقتی رهبر معظم انق�لاب از وضعیت اقتصادی فعلی با
عن��وان جنگ اقتصادی یاد میکند ،انتظ��ار میرود همه به میدان بیایند و
برای عبور از این ش��رایط اقدام کنند ،اما متاسفانه میبینیم در این وضعیت
هم در بس��یاری از موارد نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی منافع محلی
و منطق��های را ب��ر منافع ملی ارجح میبینند؛ از همین رو بهنظر میرس��د
این نمایندگان درک درس��تی از فضای کسبوکار و وضعیت اقتصاد کشور
ندارن��د .وی همچنین در این باره تاکید ک��رد :موضوع دیگری که میتوان

درباره عملکرد مجلس به آن اش��اره کرد ،این اس��ت که از نظر نخبگان بازار
در برنامهریزیه��ا و تصمیمگیریها اس��تفاده نمیکنن��د ،به همین دلیل
مصوب��ات در برخ��ی موارد در حوزه اجرا موفقیتی بههم��راه ندارند .رئیس
اتاق اصناف اسالمش��هر در ادامه تاکید کرد :اس��تفاده نکردن از نخبگان در
برنامهریزیها باعث میشود بیشتر قوانین و مصوبات تنها با در نظر گرفتن
شرایط و منافع استان و شهر تهران تنظیم شود .مهرپویان طارانی در ادامه
گفت :مسئله دیگر قوانین مغایر در حوزه اصناف و توسعه فضای کسبوکار
است .در یکی از بررسیهای انجامشده در این زمینه  ۵هزار قانون مغایر در
قوانین کش��ور به ثبت رسیده بود .طبیعتا بخشی از این مغایرتها در حوزه
اصناف است که فعاالن این بخش را دچار مشکل و آسیبهای فراوانی را به
اقتصاد کشور وارد میکند.
وی تاکید کرد :مجموعه اصناف سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص ملی
دارن��د اما باوجود تفکرات مثبت در مجل��س ،نتیجه قابلقبولی از مصوبات
مجلس بهدس��ت نمیآید .رئیس اتاق اصناف اسالمش��هر در ادامه تصریح

بهبود فضای کسبوکار یک ضرورت است
کیوان کاش��فی ،عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز
در گفتوگو با
درباره نقش مجلس در حوزه کسبوکار
کش��ور عن��وان کرد :بهط��ور کلی از جمل��ه نقشهای اصلی
مجلس ش��ورای اس�لامی در دوره کنونی نظارت بر عملکرد
نهاده��ای دیگر ،رس��یدگی به مصوبات در حوزه مش��کالت
اقتصادی ،صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار است.
کاشفی در این زمینه خاطرنشان کرد :بخش خصوصی کشور
در ح��وزه اقتصاد انتظار دارد مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار
ش خصوصی برای حل مشکالت
کشور در تعامل با دولت و بخ 
اقتص��ادی بهویژه در بخش خصوصی ورود کند و راهکارهای

مناس��بی را پی��ش روی فعاالن این حوزه ق��رار دهد .وی در
ای��ن باره اف��زود :امروز یکی از مهمتری��ن نیازها برای عبور از
ش��رایط اقتصادی کنونی کشور ،برنامهریزی و در نظر گرفتن
قوانین کارآمد برای این دوره است و بهطور قطع مجلس باید
در این دوره حس��اس به بهترین ش��کل عمل کند .استفاده از
ظرفیته��ای موجود در کمیس��یونهای تخصصی فعال در
مجل��س میتواند راهکاری موثر در اخذ تصمیمات مناس��ب
باش��د .این فعال اقتصادی درباره رویک��رد مجلس در حوزه
اقتص��اد تصریح کرد :اصناف یکی از پایههای اقتصاد کش��ور
تلق��ی میش��وند و اختالل در فعالی��ت آنه��ا میتواند نظام

کرد :وقتی در طول  ۴۰سال گذشته قانون نظام
صنفی کمتر از  ۵بار اصالح و بازبینی شده ،یعنی
قوانین موج��ود در این زمینه روزآمد نیس��ت؛
مثال قان��ون فاصله  ۱۲۰کیلومت��ری صنایع از
ش��هرها مربوط به س��ال  ۱۳۴۷اس��ت .روزآمد
نب��ودن قوانین در این زمینه باعث میش��ود واحده��ای صنعتی ،بهدلیل
محدودیته��ای قانونی در قالب مجموعه صنفی مجوز و پروانه بگیرند و به
فعالیت بپردازد؛ بنابراین این واحدها از امتیازات در نظر گرفته ش��ده برای
صنایع محروم میشوند و در عین حال اهداف کشور در حوزه تولید ،تجارت
و خدمات نیز محقق نمیشود .در حالحاضر حاملهای انرژی برای صنایع
با تس��هیالتی ارائه میشود اما صنایع دارای پروانه صنفی از این تسهیالت و
امتیازات محروم هستند .رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران
در پایان گفت :قوانین کش��ور در حوزه اقتصاد باید بهصورت مداوم روزآمد
شوند تا فعاالن اقتصادی بتوانند با تامین نیازهای خود به فعالیت بپردازند.

سخن پایانی

اقتصادی داخلی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین نمایندگان
مجلس باید در موارد مرتبط به حوزه اصناف آگاهانه و بس��یار
سنجیده عمل کنند.
این عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی ایران در ادامه بیان
ک��رد :بهب��ود فضای کس��بوکار و حذف قوانی��ن و مقررات
دستوپاگیر در این شرایط باید یکی از مهمترین اولویتهای
نماین��دگان مجلس باش��د .قوانین و مق��ررات مخل فضای
کس��بوکار در کش��ور بس��یار زیاد اس��ت و این روند به نفع
توس��عه اقتصاد نیست .در عین حال تس��هیالت برای ایجاد
انگی��زه بهمنظ��ور ورود عالقهمندان به ح��وزه اصناف وجود

ن��دارد و همه ای��ن عوامل ،مواردی
هس��تند که میتوانند از خاستگاه
قانون مورد رس��یدگی قرار گیرند.
کاش��فی در پایان گفت :در شرایط
کنون��ی ،فعاالن اقتصادی کش��ور
پیش و بیش از همه خواس��تار ورود جدی مجلس به موضوع
بهبود فضای کسبوکار و حذف قوانین مخل آن هستند ،زیرا
همه ملزومات بهبود فضای کس��بوکار در کشور فراهم است
و س��الها روی این موضوع کار ش��ده و در ح��الحاضر فقط
نیازمند یک اقدام عملیاتی جدی هستیم.

اصناف بهعنوان یکی از قدیمیترین مظاهر بخش خصوصی کشور ،در
بسیاری از موارد از اجرای کامل قوانین و مصوبات مجلس منتفع نبوده و
در هزار توی اجرایی نشدن مصوبات ،متحمل زیانهای بسیاری شدهاند؛
بنابراین جدا از مواردی که به آن اش��اره ش��د ،ای��ن بخش در حالحاضر
بسیاری از انتظارات خود از مجلس و قانونگذاران کشور را بر پایه نظارت
بر مصوبات مطرح میکند.
اصن��اف کش��ور امیدوارند با ای��ن نظارتها قوانین موج��ود در حوزه
اقتص��اد و تج��ارت بهدرس��تی ب��ه اج��را درآید تا ش��اید گشایش��ی در
ای��ن تنگن��ای چندجانبه اقتص��ادی برای فع��االن این ح��وزه حاصل
شود.

مدیر نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد

مدیر ناحیه نورد س��رد ش��رکت فوالد مبارکه
گفت :فوالدمردان جبهه صنعت در آبانماه سال
ج��اری موفق به عبور از ظرفیت اس��می و ثبت
رکورد تاریخی تولید ورقهای نورد سرد در تاندم
مداوم از ابتدای راهاندازی فوالد مبارکه شدند.
بهزاد بهادرانی مدیر نورد س��رد شرکت فوالد
مبارکه با اش��اره به دس��تیابی ب��ه رکورد جدید
تولید در این ناحیه در گفتوگو با خبرنگار فوالد
اظهار کرد :خط تاندم میل  5قفسهای نورد سرد
در س��ال  1384ریومپ شد و این خط از حالت
غیر پیوسته به پیوسته تغییر داده شد.
وی اف��زود :به موجب این تغیی��ر ،تولید نامی
این خط از  750هزار تن در سال به یک میلیون
و  500ه��زار تن رس��ید؛ البت��ه در جریان این
ریومپ ،مش��کالت و نواقصی وجود داش��ت که
قرار بود ش��رایطی برای رفع ای��ن نواقص فراهم
شود اما به دلیل وجود تحریم و مشکالت تأمین
قطعات یدک��ی ،این تغییرات محقق نش��د و به
همین خاطر شرایط رس��یدن به تولید نامی نیز
فراهم نشد.
مدیر ناحیه نورد س��رد ش��رکت فوالد مبارکه
خاطرنشان کرد :اتفاق مبارکی که در ماه گذشته
در ناحیه نورد س��رد شرکت فوالد مبارکه محقق
ش��د ،این بود که برای نخس��تین بار بعد از سال
 ،84خ��ط تاندممیل توانس��ت از مرز تولید نامی
عبور کند.
 ارتقای ظرفیت تولید اس�می سالیانه از
 750هزار تن به یکمیلیون و 500هزار تن
محسن اس��تکی ،مدیر محصوالت سرد شرکت
ف��والد مبارکه با اعالم رک��ورد ماهیانه  131هزار
ت��ن در م��اه  30روزه و با یک روز کاری کمتر در

عبور از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد تاریخی تولید ورقهای نورد سرد در تاندم مداوم

گفتوگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد :رس��یدن
ب��ه این مه��م لبیک به پیام مق��ام معظم رهبری
در سال «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» و در
شرایط دشوار تحریمهای ظالمانه بوده است.
وی اف��زود :دس��تیابی ب��ه این رک��ورد در ماه
30روزه و ب��ا تولید گریدهای ویژه ،مس��تحکم و
کیفی ،نش��ان از همدلی و انگیزه کارکنان شاغل
در تان��دم مداوم ناحی��ه نورد س��رد و واحدهای
مرتبط در فوالد مبارکه دارد.
مدیر محصوالت س��رد ش��رکت ف��والد مبارکه
تأکید کرد :خط تاندم مداوم در ناحیه نورد س��رد
ش��رکت فوالد مبارکه به عنوان تنها خط نورد 5
قفس��های در تولید ورق س��رد نوردیده در کشور
به منظور پاس��خگویی به نیاز صنایع پاییندست
به خصوص خودروسازان و لوازم خانگی ورقهای
گالوانی��زه و رنگی و ورقهای س��رد مورد مصرف
در کشور است.

وی عن��وان داش��ت :در س��ال  1384با اجرای
ریومپ و اضافه ش��دن تجهی��زات جانبی به خط
تاندم مداوم ،این خط ارتقا یافت و ظرفیت تولید
اسمی س��الیانه از  750هزار تن به یک میلیون و
 500هزار تن ارتقا پیدا کرد.
 رف�ع موانع تولی�د با اس�تفاده از توان
داخلی
اس��تکی بیان کرد :با توجه به گذش��ت چندین
س��ال از آخرین تغییرات و نوس��ازی در این خط
با وجود اش��کاالت زی��اد و محدودیتهای تأمین
قطعات یدکی و قطع ارتباط با فضای تکنولوژیک
خارج از کش��ور به دلیل تحریمه��ای ظالمانه در
طول این سالها ،این خط با موانع تولیدی زیادی
مواج��ه ب��وده اما با توج��ه به اس��تراتژیک بودن
محصوالت تولیدی در این خط با استفاده از توان
داخلی و رفع موانع تولید این خط به رکورد تولید
 131هزار تن در ماه دست پیدا کرد.

وی اب��راز داش��ت :رک��ورد قبلی ای��ن خط در
مردادم��اه  1399با تولی��د  127هزار و  500تن
ب��وده که امید اس��ت با حمایت مدی��ران مربوطه
و ت�لاش و همدل��ی کارکنان صادق و شایس��ته
مجموعه نورد س��رد ش��اهد توفیقات روزافزون و
رس��یدن ب��ه رکوردهای تولید و کیفی بیش��تری
باش��یم .مدی��ر محصوالت س��رد ش��رکت فوالد
مبارکه اضافه کرد :وابس��تگی خطوط پاییندست
ناحیه نورد س��رد و افزایش نیاز بازار به ورقهای
اس��تراتژیک تولیدی در این خط نشان از اهمیت
خط تاندم م��داوم فوالد مبارکه در کش��ور دارد؛
مواد مورد استفاده در ورودی این خط ،کالفهای
گ��رم اسیدشوییش��ده هس��تند ک��ه در خطوط
اسیدش��ویی نورد سرد تولید و به این خط تحویل
میشوند.
 تولی�د ورق م�ورد نی�از صنای�ع
خودروسازی و لوازم خانگی
وی عنوان داش��ت :ازجمله محصوالت تولیدی
در این خط ،نورد ورقهای رویه خودرو ،ورقهای
فوق شکلپذیر در صنایع خودروسازی ،ورقهای
رنگی و گالوانیزه مورد نیاز لوازم خانگی ،ورقهای
س��رد اس��تحکام ب��اال میکروآلی��اژی و ورق خام
م��ورد نی��از خط��وط گالوانی��زه از ضخامتهای
 0.3میلیمت��ر ت��ا  3میلیمتر و ع��رض  550تا
 1670میلیمتر اس��ت؛ نکته قاب��ل تأمل در این
زمینه پاس��خگویی این خط به افزایش کیفیت و
استحکام مورد نیاز بازار و افزایش تنوع گریدهای
تولیدی همزمان با افزایش عمر کارکرد تجهیزات
خط ،رسیدن به این میزان تولید در ماه  30روزه
را بیش از پیش ارزشمند و قابل تحسین میکند.
استکی تأکید کرد :تمرکز بر تولید کیفی و کمی

به منظور قطع وابستگی کشور به گریدهای خاص
و پیش��رفته ورق س��رد با امکانات و ظرفیتهای
موجود در برنامه عملیاتی ناحیه نورد س��رد بوده
و در ابت��دای این م��اه با برنامهریزی مناس��ب و
هماهنگی بین مجموعههای تولیدی و پشتیبانی
مرتبط دستیابی به این رکورد بینظیر در دستور
کار قرار گرفت و طی برنامهریزیهای انجامشده و
کنترل لحظه به لحظه شرایط و پارامترهای تولید
و جلوگیری از وقوع توقفات طوالنی و اضطراری،
شاخصهای عملیاتی تولید ارتقا یافت.
 کاهش مصارف م�واد مصرفی و انرژی
همزمان با ثبت رکورد تولید
وی عنوان داش��ت :به عنوان مثال ش��اخص در
دس��ترس بودن خط در این ماه به  80.86درصد
رسید که از هدف خود به میزان  76درصد به طور
محسوس��ی باالتر بوده اس��ت؛ همچنین شاخص
( PDWتناژ تولید خط در هر س��اعت) از مقدار
ه��دف خود( 220تن در س��اعت) به  225تن در
س��اعت رسید؛ شاخص کیفیت محصوالت در این
م��اه به میزان  98درصد رس��یده که از متوس��ط
سال( )97.56بیشتر بوده که نشان میدهد تداوم
تولی��د و کاهش توقفات در خطوط مداوم موجب
ارتقای کیفیت محصوالت میگردد.
مدیر محصوالت س��رد ش��رکت ف��والد مبارکه
خاطرنش��ان کرد :ای��ن رکورد در حال��ی به ثبت
رسیده که توجه مدیریت تولید در خط ،بر حفظ
منابع و کنت��رل هزینههای تولی��د معطوف بوده
اس��ت؛ مصارف مهم و عمده در خط تاندم در این
ماه کاهش محسوسی داشته ،به طوری که میزان
مصرف غلتک پش��تیبان(میلیمتر ب��ر تن تولید)
ب��ه میزان  50درص��د ،نرخ مص��رف غلتککاری

 6درص��د و مصرف ویژه روغ��ن نورد(گرم بر تن
تولید)  33درصد نسبت به میانگین مصارف خط
تاندم در س��ال  1400کاهش پیدا کرده است که
این مهم ارزش اقتصادی ثبت این رکورد تولید را
بیش از پیش نمایان میکند.
  افزایش 20درصدی تولید کالف تسمه
وی اذعان داشت :عالوه بر رکورد ثبتشده در
آبانم��اه ،تولید ورقهای خاص که در خط نورد
با ش��رایط سختتر و س��رعت پایینتر هستند،
نهتنها کاهش نداش��ته بلکه افزایش نیز داش��ته
اس��ت؛ در آبانم��اه  2ه��زار و  127ت��ن کالف
تس��مه تولید ش��د و میزان تولید کالف سخت
میکروآلیاژی  5594به میزان  20درصد افزایش
پیدا کرد که بیش��ترین میزان تولیدی در ماه در
سالهای گذشته بوده است.
استکی بیان کرد :همچنین تولید گرید 5593
بی��ش از  30درصد افزایش و تولید گرید 5592
بی��ش از  2.5براب��ر ماههای قبل ب��وده که این
مقادیر هم در نوع خود یک رکورد محسوب شده
و تولید این ورقهای سخت خودرو ،رکورد فوق
را ارزش��مندتر میکند؛ رسیدن به این موفقیت
بدون هم��کاری و کار گروهی و همدلی حمایت
واحدهای ذیربط محقق نمیش��د که جا دارد از
حمایته��ای مدیر ناحیه نورد س��رد ،واحدهای
پش��تیبانی ،واحد برنامهریزی نورد س��رد و نورد
گ��رم و همچنین تمامی هم��کاران و واحدهای
مربوط��ه که در رس��یدن به ای��ن موفقیت نقش
داش��تهاند ،تش��کر و قدردانی نمایم چراکه این
موفقیت در راستای تداوم موفقیتهای مجموعه
ف��والد مبارک��ه در س��ال تولید،پش��تیبانیها و
مانعزداییها میباشد.

