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در بازدید استاندار فارس از شهرک صنعتی شیراز تاکید شد

حل مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی
گروه استانها
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در بازدید اس�تاندار فارس از  ۱۰واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک
صنعتی بزرگ ش�یراز مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی
شد.
محمده�ادی ایمانیه ،اس�تاندار فارس به همراه معاونان اس�تاندار و جمعی
از مدی�ران کل نهادهای اجرایی اس�تان از واحدهای صنعتی مجتمع صنعتی
رضا ،تهویه پارس ،شرکت سرو نیرو ،واحد صنعتی بخار تقطیر ،شرکت باالن
صنعت ،ش�رکت صنع�تداران افتخاری ،ش�رکت صنایع تولیدی ش�یرآالت
صدرا ،ش�رکت دادهگس�تران دنا ،ش�رکت ظریف اب�زار و ش�رکت فرازمان
اس�طورههای فردا بازدید و ضمن آش�نایی با ظرفیتها و توانمندیهای این
واحدهای صنعتی و محصوالت تولیدی توس�ط آنها ،مشکالت این واحدها را
نیز بررسی کرد.

عکس :آیدا فریدی

در سالهای اخیر نسبت به گذشته ،هزینههای پنل فتوولتائیک
یا خورش��یدی کمتر شده است .پیش��رفت در تجهیزات قویتر
خورش��یدی بر این امر تاکید میکند ک��ه کاهش هزینهها برای
پیش��برد تغییر از سوختهای فسیلی به س��وخت پاک ضروری
است.اگرچهمزارعشبکههایخورشیدیارزانترازپیشرفتهترین
نیروگاههای زغالسنگ یا گاز هستند ،صرفهجویی بیشتری الزم
اس��ت تا منابع ان��رژی پاک با فناوری ذخیرهس��ازی پرهزینه که
برای انرژی بدون کربن ش��بانهروزی مورد نیاز اس��ت هماهنگ
شوند .در کارخانههای بزرگتر ،استفاده از دستگاههای خودکار و
روشهای کارآمدتر تولید باعث صرفهجویی مقیاس ،هزینه کار و
مواد زائد کمتر برای بخش خورشیدی شده است؛ درواقع متوسط
هزینه یک صفحه خورشیدی از سال  ۲۰۱۰تا سال  ۲۰۲۰حدود
 ۹۰درصد کاهش یافته اس��ت .افزایش تولی��د برق در هر پنل به
این معنی است که توسعهدهندگان میتوانند همان مقدار انرژی
الکتریک��ی را با اندازه کوچکتری تامی��ن کنند .این مورد بهطور
بالقوه بس��یار مهم است زیرا هزینه زمین ،ساختوساز ،مهندسی
و س��ایر تجهیزات به اندازه قیمت پنل کاهش نیافته است؛ حتی
میتواند منطقی باش��د که برای فناوری پیشرفتهتر پاداشی ارائه
شود .جنی چیس ،مدیر ارشد تحقیقات خورشیدی در بلومبرگ
گفت« :برخی از افراد مایل هس��تند هزینه بیش��تری را برای یک
ماژول وات باالتر بپردازند که به آنها امکان میدهد انرژی بیشتری
تولید و از زمین خود درآمد بیشتری کسب کنند».
 ظهور سیستمهایی با قدرت بیشتر
در دهه گذش��ته ،بیش��تر صفحات خورشیدی حداکثر حدود
 ۴۰۰وات برق تولید میکردند .در اوایل س��ال  ،۲۰۲۰شرکتها
ف��روش صفحات  ۵۰۰وات را آغاز کردند و در ماه ژوئن ،ش��رکت
رایزن انرژی ( )Risen Energyمستقر در چین یک مدل ۷۰۰
واتی ارائه کرد .در ذیل برخی از روشهای شرکتهای خورشیدی
برای پنلهای سوپرشارژ (نیروی برق بیش از اندازه) معرفی شده
است:
 سلول خورشیدی پروسکایت
در حال��ی که بس��یاری از تحوالت کنونی ش��امل تغییراتی در
فناوریهای موجود اس��ت ،پروس��کایت ،نوی��د موفقیتی واقعی
را میده��د .پروس��کایت نازکتر و ش��فافتر از پلیس��یلیکون
(مادهای که بهطور س��نتی مورد استفاده قرار میگیرد) میتواند
در ب��االی صفحات خورش��یدی بهصورت الیهای ق��رار بگیرد تا
کارآیی را افزایش دهد یا با شیش��ه یکپارچه ش��ود و پنجرههای
س��اختمانی بس��ازد که برق نیز تولید میکنند .کیم دوهیونگ،
محقق اصلی تیم پروژه پروسکایت در شرکت برق الکتریکی کره
( ،)Korea Electric Power Corpیکی از چندین ش��رکت
آزمایشکننده مواد گفت« :ما خواهیم توانست انرژی خورشیدی
را به سطح بعدی برسانیم .درنهایت ،این فناوری جدید ،ما را قادر
میسازد سهم بزرگی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای داشته
باش��یم ».پیش از این اس��تفاده از پروسکایت با هزینهها و مسائل
فنی که مانع تولید در مقیاس تجاری شده بود ،به چالش کشیده
ش��ده است .اکنون نشانههایی وجود دارد که در حال تغییر است.
ش��رکت فناوری  Wuxi UtmoLightدر ماه مه اعالم کرد که
قصد دارد یک خط آزمایش��ی را تا ماه اکتبر با تولید انبوه از س��ال
 ۲۰۲۳آغاز کند.
 صفحات خورشیدی دووجهی
صفحات خورش��یدی بهطور معمول انرژی خود را از قس��مت
مقابل به خورشید تامین میکنند اما میتوانند از مقدار کمی نور
که به زمین بازتاب میشود نیز استفاده کنند .صفحات دووجهی
در سال  ۲۰۱۹محبوبیت بیشتری کسب کردند و تولیدکنندگان
آنه��ا در جس��توجوی ج��ذب برق اضاف��ی ب��ا جایگزینی مواد
پش��تی مات با شیشههای مخصوص هس��تند .آنها همچنین به
دلیل ایجاد یک راه گری��ز موجود در قوانین ایاالتمتحده بهطور
موقت پیش��رفت کردن��د؛ قانونی که آنه��ا را از تعرفه محصوالت
چینی معاف کرد .این روند ،تامینکنندگان شیش��ه خورشیدی
را غافلگیر کرد و بهطور خالصه باعث افزایش قیمت مواد ش��د .در
اواخر سال گذشته ،چین مقررات مربوط به ظرفیت تولید شیشه
را تغییر داد و زمینهای برای پذیرش گس��تردهتر فناوری دو طرفه
خورشیدی فراهم شد.
 پلیسیلیکون
تغیی��ر دیگری که میتوان��د باعث افزایش برق ش��ود ،انتقال
از م��واد س��یلیکونی با بار مثب��ت برای صفحات خورش��یدی به
محص��والت با بار منفی یا نوع  Nاس��ت .مواد ن��وع  Nبا آالییدن
پلیس��یلیکون با مقدار کمی از یک عنصر با الکترون اضافی مانند
فس��فر ساخته میشوند .این مواد گرانتر هستند اما میتوانند به
ان��دازه  ۳.۵درصد قدرتمندتر از مادهای باش��ند که درحالحاضر
غالب است .به گفته انتشارات صنعت خورشیدی ()PV-Tech
انتظار میرود محصوالت در سال  ۲۰۲۴در بازار سهیم شوند و تا
سال  ۲۰۲۸ماده غالب باشند.
در زنجیره تامین خورش��یدی ،پلیسیلیکون فوق تصفیهشده
به ش��کل ش��مشهای مس��تطیلی ش��کل درمیآید که به نوبه
خود ب��ه مربعه��ای فوقالعاده نازک��ی تبدیل میش��وند که به
ویفر معروف هس��تند .این ویفرها به س��لولهای خورش��یدی،
سیمکش��ی و متصل ش��ده و صفحات خورش��یدی را تش��کیل
میدهند.
در سال  ،۲۰۱۰ویفر خورشیدی استاندارد ،یک پلیسیلیکون
 ۱۵۶میلیمت��ر ( ۶.۱۴این��چ) مربع ب��ود که بهط��ور تقریبی به
ان��دازه جلوی قاب  CDاس��ت .اکنون ،ش��رکتها برای افزایش
کارآی��ی و کاهش هزینههای تولی��د ،مربعها را بزرگتر کردهاند.
تولیدکنندگان در حال فشردن ویفرهای  ۱۸۲و  ۲۱۰میلیمتری
هس��تند و به گفته س��ان ،اندازههای بزرگتر از حدود  ۱۹درصد
سهم بازار امسال به بیش از نیمی از سال  ۲۰۲۳خواهد رسید.

تالش همگانی
برای رونق تولید
و اشتغالزایی

با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس یک واحد تولیدی در
منطقه ویژه اقتصادی شیراز افتتاح شد.
به گزارش
سید کاظم موسوی ،نماینده عالی قوه قضاییه در
استان فارس در حاشیه بازدید از این کارخانه با بیان اینکه از اسفند
 ۹۹تاکنون ش��اهد رونق تولید قابلتوجهی در منطقه ویژه اقتصادی
ش��یراز بودهایم ،تصریح کرد :در منطقه وی��ژه اقتصادی کارخانهها و
واحده��ای صنعتی فعال بوده و زمینهای واگذاری نیز همه در حال
ساختوساز هس��تند که تاکنون  ۸۰۰نفر از کارگران مشغول به کار

شدهاند.
وی در ادام��ه گفت :با توجه به اظه��ارات مدیران این کارخانه اگر
حمایت اندکی از این واحد تولیدی ش��ود کش��ور از واردات این نوع
محصوالت ،بینیاز و خودکفا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه همه مسئوالن
متولی امر باید در جهت رونق و حمایت از تولید و اشتغالزایی جوانان
توپاگیر اداری در
گام بردارند ،افزود :باید تالش کنیم تا مس��ائل دس 
جهت رفع موانع تولید از میان برداش��ته ش��ود و نهاد قضایی استان

فارس نیز با اس��تفاده از ظرفیتهای قانونی خ��ود به این امر کمک
کرده و خواهد کرد.
موس��وی درباره فعالیتهای دادگس��تری اس��تان فارس نسبت به
ش��عار تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها ،بیان کرد :در ماههای اخیر
دادگس��تری اس��تان فارس با اقدامات و حمایتهای قانونی از سوی
دبیرخانه پیگیری سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان،
نزدیک به  ۵۰۰واحد تولیدی را بررسی و مشکل  ۵۶واحد از آنها که
در معرض تعطیلی قرار گرفته بودند را شناسایی و مانعزدایی کردند.

بررسی مشکالت یک شهرک صنعتی

فاز  ۶شهرک
صنعتی بزرگ
شیراز بهزودی
به مرحله
واگذاری
میرسد

اس��تاندار ف��ارس در جلس��ه جمعبندی مس��ائل و
مشکالت ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز که در مرکز
بوکار شهرک صنعتی شیراز برگزار شد ،با
خدمات کس 
قدردانی از تالشهای انجام شده برای رساندن شهرک
صنعت��ی به جای��گاه فعلی گفت :بای��د از ظرفیتهای
موجود در ش��هرک صنعتی برای اش��تغالزایی بیش��تر
استفاده بهینه شود.
ایمانیه با بیان اینکه مش��کالت مطرحش��ده در این
بازدیده��ا در کارگروهه��ای تخصصی در اس��تانداری
فارس بررس��ی میشود ،گفت :به دلیل اهمیت موجود

شهرک صنعتی شیراز در اشتغالزایی و کارآفرینی و نیز
توسعه صنعتی استان ،برنامه بازدید از شهرک صنعتی
تداوم خواهد داشت.
اس��تاندار فارس با تاکید ب��ر اینکه گزارش دقیقی از
وضعیت قراردادهای منعقدشده در این شهرک صنعتی
و پای��ش وضع موجود واحدهای مس��تقر تهیه ش��ود،
گفت :باید تدابیری اندیش��ید تا عالوهبر اهلیتسنجی
افرادی که متقاضی سرمایهگذاری در شهرک صنعتی
هستند از فعالیت آن دسته از متقاضیانی که با گرفتن
زمین و س��اخت س��وله ،آنه��ا را به اف��راد دیگر اجاره

میدهند نیز جلوگیری کرد.
استاندار فارس همچنین نهادهای اجرایی را ملزم به
خری��د محصوالت و کاالهای تولیدی در ش��هرکهای
صنعت��ی اس��تان ک��رد و گف��ت :نهادهایی ک��ه برای
خریداری کاال و محصوالتی که در شهرکهای صنعتی
استان تولید اما از استانهای دیگر خریداری میکنند
در رسانهها به مردم معرفی شوند.
ایمانیه همچنین در راستای تعامل و تقویت ارتباط
صنعت با دانش��گاه و مراکز علمی و دانشگاهی استان
خواس��تار اس��تفاده واحدهای صنعت��ی از توان علمی

دانشگاهها برای رفع مشکالت
صنایع ش��د و گفت :عالوهبر
آن ،برای تربیت نیروی ماهر
نی��ز از ظرفی��ت مرکز فنی و
حرفهای استفاده شود.
وی افزود :در این زمینه شرکت شهرکهای صنعتی
ط��ی فراخوان��ی نیازه��ای مهارتی و فن��ی واحدهای
صنعتی را احصا و در تعامل با اداره کل فنی و حرفهای،
ب��رای برگ��زاری دورهه��ای آموزش��ی مهارت��ی اقدام
کند.

حمایت از آموزشهای فنی و حرفهای
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی فارس نیز در
سخنانی ،توجه ویژه به شهرک صنعتی بزرگ شیراز و لزوم
رفع مش��کالت آن را اقدامی موثر در راستای ایجاد اشتغال
پایدار و توس��عه صنعتی در کالنشهر شیراز دانست و گفت:
این مهم ب��ا همکاری ،تعامل و هماهنگ��ی همه نهادهای
اجرایی امکانپذیر خواهد بود.
ی گفت :این شهرک صنعتی که از بزرگترین
احد فتوح 
شهرکهای صنعتی کشور است ،مهمترین قطب صنعتی
استان فارس به شمار میآید.
وی ب��ا اش��اره به اینکه ح��دود  ۷۰درص��د از واحدهای
صنعتی مستقر در ش��هرکهای صنعتی استان فارس در
ش��هرک صنعتی بزرگ شیراز مستقر هستند ،افزود :بیش
از  ۴هزار و  ۶۰۰قرارداد در ش��هرک صنعتی شیراز منعقد
ش��ده و  ۲۳۰۰واحد تولیدی-صنعتی-صنفی و کارگاهی
در این ش��هرک صنعتی مش��غول به فعالیت هس��تند که
این موضوع بیانگر اهمیت راهبردی این ش��هرک صنعتی

اس��ت؛ بنابراین باید با تخصیص اعتبارات اس��تانی و ملی
برای توس��عه و تکمیل زیرس��اختها ،بهترین خدمات به
صنعتگران ارائه شود.
فتوحی با بیان اینکه ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز با
دارا بودن واحدهای مطرح و ش��اخص کشور در حوزههای
مختلف صنعتی نقش مهم��ی در تولید و صادرات برعهده
دارد ،ادامه داد :در حالحاضر حدود  ۳۰هزار نفر اش��تغال
مس��تقیم توس��ط واحدهای صنعتی این شهرک صنعتی
ایج��اد ش��ده و برای چن��د برابر ای��ن نفرات نیز اش��تغال
غیرمستقیم ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه
بخش زیادی از اراضی  ۱۳۰۰هکتاری این شهرک صنعتی
در فازهای مختلف به س��رمایهگذاران واگذار ش��ده است،
گفت :ب��ا اخذ مجوز از محیطزیس��ت ب��هزودی واگذاری
اراضی در فاز شش��م شهرک صنعتی به مساحت  ۵۰هکتار
آغاز خواهد شد.

بانکها حامی دانشبنیانها باشند
رئیس پارک علم و فناوری یزد درباره تحقق اقتصاد
دانشبنی��ان گفت :اقتص��اد دانشبنیان یعنی درصد
زی��ادی از اقتصاد به دانش و نوآوری متکی باش��د در
ن فاصله زیادی با این نوع اقتصاد
حال��ی که بهطور یقی 
داریم ام��ا ریلگذاریها برای اقتص��اد دانشبنیان با
قوت در حال انجام است .به گزارش خبرنگار
از
یزد ،محمدمهدی لطفی ضمن بیان این مطلب افزود:
طرح غیر دانشبنیان در بهترین حالت  ۶۰درصد سودآوری دارد
در حالی که طرح دانشبنیان  ۱۰۰۰درصد میتواند س��ودآوری
داشته باشد .لطفی تاکید کرد :بانکها باید حامی دانشبنیانها
باش��ند و هر بانک ،چند ط��رح را حمایت کند و قطعا با این روش
س��ود قابلتوجهی نصیب بانک خواهد ش��د اما این اعتماد هنوز
شکل نگرفته است.
 اصالح طرح صیانت از کاربران فضای مجازی
رئی��س پارک عل��م و فن��اوری یزد درب��اره ط��رح صیانت از
حق��وق کاربران در فضای مجازی و بازخورد آن در اکوسیس��تم
دانشبنی��ان ،گف��ت :متخصصان ح��وزه فضای مج��ازی بهتر
میتوانن��د در این باره اعالم نظر کنند اما با توجه به صحبتهایی
که از شرکتهای مختلف دانشبنیان و فناور در این زمینه مطرح
ش��د ،به نظر میرس��د بخشهایی از این طرح ض��رر به خودی و
ش��رکتهای نوپای داخلی خواهد بود که نیازمند اصالح اس��ت.
وی درباره برگزاری نمایش��گاه فنبازار در محل نمایش��گاههای
دائمی در اس��تان یزد ،گف��ت :این نمایش��گاه از  ۱۳تا  ۱۹آذر به
مناسبت هفته پژوهش و فناوری برپا خواهد بود .وی عنوان کرد:
با توجه به تاکید استاندار یزد ،نمایشگاه هفته پژوهش در امسال
از نظر کمی و کیفی رشد خواهد داشت .لطفی اعالم کرد :امسال
 ۸۰غرفه ش��امل ش��رکتهای دانشبنیان و فناور ،دانشگاهها و

مراکز پژوهش��ی ،بخشی از ادارهها و موسسههایی که
ایدههای فناورانه داش��تند ،ش��رکتهای تولیدی که
واحدهای تحقیق و توسعه دارند ،در نمایشگاه فنبازار
استان یزد حضور خواهند داشت.
  ۳۰رویداد خاص در نمایشگاه فنبازار
لطف��ی افزود :در کنار نمایش��گاه  ۳۰رویداد خاص
اعم از نشس��تها و پنلهای گفتوگ��و ،رویدادهای
فناورانه و رویدادهای استارتآپی ،غرفه کودکان ،غرفه رونمایی
از دستاوردهای جدید شرکتها ،غرفه مشاوره به افرادی که ایده
دارند برای تبدیل ش��دن به استارتآپ در نظر گرفته شده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد :بخش��ی از نمایشگاه
فنبازار امس��ال را به طرح «یزد ،شهر نوآوری» اختصاص دادیم و
برنامهای را برای دریافت ایدههای مردم و مس��ئوالن داریم و بعد
از نمایش��گاه پیگیری برای اجرای ایدههای دریافت ش��ده انجام
میشود.
 برگ�زاری نمایش�گاه فناوری اطالعات ب�ه موازات
نمایشگاه فنبازار
لطف��ی در ادام��ه از برگزاری نمایش��گاه فن��اوری اطالعات به
موازات نمایش��گاه فنبازار ،خبر داد :نمایشگاه فناوری اطالعات
«کامیتکس» را به مناس��بت هفته پژوهش خواهیم داش��ت که
دس��تاوردهای آیتی ،کامپیوت��ر و الکترونیک را نمایش خواهد
داد.
رئیس پ��ارک علم و فناوری یزد با تاکید بر اینکه  ۶۰ش��رکت
دانشبنیان در نمایش��گاه فنبازار امسال حضور پررنگ خواهند
داش��ت ،زمینه فعالیت این شرکتها را در حوزههایآیتی ،فنی
مهندس��ی ،بیوتکنولوژی ،علوم انسانی و هنر ،حوزه خالق ،حوزه
کشاورزی و صنایع سبز عنوان کرد.

وی اف��زود :تاکنون ب��رای اجرای زیرس��اختها در این
فاز جدی��د ۳۰میلیارد تومان هزینه ش��ده و برای تکمیل
زیرساختها  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر هزینه خواهد شد.
فتوح��ی تامین پایدار آب موردنیاز واحدهای صنعتی را
از مهمترین ضرورتهای این ش��هرک صنعتی بیان کرد و
گف��ت :در این زمینه عالوهبر طرحهای تامین آب از طریق
چاههای موجود ،انش��عاب آب آشامیدنی از خط انتقال آب
س��د درودزن به میزان ۲۰ ،لیتر بر ثانیه نیز از آبفای استان
خریداری ش��ده اس��ت که در آینده به ش��بکه داخلی آب
شهرک صنعتی متصل خواهد.
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه باوج��ود محدودیتهای
اعتباری و از محل منابع داخلی این ش��رکت هماکنون ۲۰
طرح تکمیلی زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
با اعتبار  ۴۰میلیارد تومان درحال اجراس��ت ،گفت :سایر
طرحهای عمرانی نیز براس��اس برنامه زمانبندی در حال
انجام است .فتوحی ادامه داد :براساس قانون ،فسخ اراضی

راک��د متقاضیانی که در مهلت
قانونی برای ساختوساز اقدام
نکردهان��د با جدی��ت پیگیری
میش��ود .وی اف��زود :با توجه
ب��ه محدودیت اراض��ی در این
ش��هرک صنعتی اراضی راکد فس��خ و به اف��رادی که توان
الزم برای راهاندازی واحد تولیدی دارند واگذار میشود.
وی تصری��ح کرد :پایش مس��تمر قراردادها و بررس��ی
وضعی��ت واحدهای موجود همچنان ت��داوم دارد و در این
زمینه از ابتدای امس��ال بیش از  ۸۲۰واحد تولیدی پایش
شدهاند.
فتوحی همچنین با اشاره به وجود مرکز فنی و حرفهای
در ش��هرک صنعتی شیراز از حمایت این شرکت برای ارائه
آموزشهای فنی و مهارتی به واحدهای صنعتی خبر داد و
گفت :در این زمینه شرکت شهرکهای صنعتی نیز هزینه
این دورهها را تامین میکند.

تسهیل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی
یازدهمین جلس��ه کمیس��یون ان��رژی ،صنایع
پاالیش��ی و پتروش��یمی با دس��تور کار بررس��ی
مشکالت و راهکارهای تسهیل اجرای دستورالعمل
تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی با حضور مهدی
طغیانی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اس�لامی و اعضای هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی
اصفهان برگزار ش��د .به گزارش روابطعمومی اتاق
بازرگانی اصفهان تخصیص و توزیع محصوالت پتروش��یمی
در صدر محورهای فعالیت کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی
اصفهان قرار گرفته اس��ت و س��ند پارلمان بخش خصوصی
اصفهان در این حوزه با عنوان نظام مسئله تخصیص و توزیع
محصوالت پتروش��یمی با بهرهگیری از نظرات کارشناس��ی
خب��رگان این حوزه برای ارائه به مجلس ش��ورای اس�لامی
در حال نهایی ش��دن است .در این جلسه ،مهدی طغیانی،
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی عرضه تولی��دات تمامی
تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی در بورس و اعالم زمان
تعمیرات صنایع از قبل را موجب حل مش��کالت فعاالن این
حوزه دانس��ت و گفت :باید با تعیین فرصت زمانی مشخص
تمامی تولیدات در بورس عرضه ش��ود .وی همچنین افزود:
پیش از تصمیمات مهمی مانند نحوه تنظیم بازار محصوالت
پتروشیمی نیازمند سیاست صنعتی هستیم.
طغیانی اعالم کرد این موضوع در کمیس��یون ویژه جهش
تولید بررس��ی خواهد شد .اکبرلباف ،نایبرئیس کمیسیون
انرژی ،صنایع پاالیش��ی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان
نیز با بیان اینکه از نظرات اعضای انجمن پلیمر اصفهان برای
تنظیم س��ند نحوه تخصیص و توزیع محصوالت پتروشیمی
نیز اس��تفاده شده است ،افزود :متاس��فانه دخالت دولت در

ام��ور مربوط به صنایع پاییندس��تی ،مش��کالت
زیادی را ب��رای فعاالن اقتصاد به وج��ود آورده و
موجب ایجاد رانت ش��ده است .لباف تایید خریدار
در س��امانه جامع تجارت از س��وی وزارت صنعت،
معدن و تجارت را در بخش��ی از مصرفکنندگان
مواد پلیمری امکانپذیر ندانست و از نگرانی بخش
خصوصی در این باره خبر داد .وی گفت :براساس
مواد  ۲و  ۳قانون بهبود مس��تمر محیط کس��بوکار ،دولت
مکلف است در مراحل اصالح و تدوین مقررات و آییننامهها،
نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط را درخواست
و بررس��ی کند .لباف تصمیمگیری غیرجامع بدون حضور
عوامل موث��ر ،تعیین قیمت پایه محصوالت پتروش��یمی به
ص��ورت غیرش��فاف و غیررقابتی ،فروش مس��تقیم و خارج
از بورس محصوالت پتروش��یمی ،فرآین��د طوالنی و زمانبر
اختصاص س��همیه و نحوه برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات
را از مش��کالت عمده صنایع پاییندس��ت پتروشیمی عنوان
کرد .در ادامه ،اصغر اخوانمقدم ،عضو هیاتنمایندگان اتاق
بازرگانی اصفهان نحوه توزیع مواد اولیه صنایع پاییندس��ت
پتروش��یمی را بس��یار نامناس��ب و موجب باال رفتن قیمت
دانست و خواستار لحاظ نظرات نمایندگان بخش خصوصی
پیش از تنظیم دس��تورالعملها و بخشنامههای تنظیم بازار
محصوالت پتروشیمی شد.
وی با اش��اره به بخش��نامه اخیر وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مبنیب��ر ثبت اطالعات  ۷۰درص��د از خریداران در
س��امانه جام��ع تجارت ،این بخش��نامه را بهعن��وان یکی از
مصادیق قوانی��ن مخل تولید مطرح کرد و خواس��تار توقف
اجرای آن شد.

