
نگران�ي درب�اره تج�ارت درياي�ي اي�ران 
وج�ود ن�دارد؛ وزير نف�ت روز گذش�ته اين 
خبر را در صح�ن علني مجل�س اعالم كرد 
تا برخ�ي ش�نيده ها مبني بر نبود س�وخت 
تكذي�ب ش�ود.  اي�ران  در  اس�تاندارد 
يك��ي از اس��تانداردهايي كه درباره س��وخت 
كشتي ها به صورت بين المللي اعالم شده ميزان 
گوگرد آن اس��ت كه بايد زير نيم درصد باشد. 
با توجه به اينكه سوخت كش��تي ها در ايران از 
اين استاندارد فراتر است، نگراني هاي بسياري 
در اين باره به وج��ود آمد كه در ص��ورت تأمين 
نشدن اين س��وخت، تجارت دريايي ايران قفل 

مي شود. 
چندي پيش بود كه دبي��ر كل اتحاديه مالكان 
كش��تي با گاليه از همكاري نكردن وزارت نفت 
براي توليد سوخت نيم درصد سولفور گفت: »اگر 
سوخت كم سولفور كشتيراني ها تأمين نشود، به 
دليل سهل انگاري وزارت نفت، قيمت تمام شده 

كاالهاي اساسي 1/5 برابر مي شود.« 
يحيي ضيايي با اش��اره به اينك��ه هزينه هر تن 
س��وخت 3/5 درصد كم س��ولفور 350 دالر و 
س��وخت نيم درصد حدود 700 ت��ا 750 دالر 
است، افزود: »50 تا 60درصد هزينه كشتي ها 
مربوط به سوخت است. با توجه به اينكه وزارت 
نفت عماًل قادر به تأمين نياز داخل به س��وخت 
نيم درصد كم س��ولفور نيس��ت، ش��ركت هاي 
كشتيراني بزرگ و كوچك با چالش هاي جدي 
براي فعاليت خود مخصوصاً حمل كاالي اساسي 

مواجه خواهند بود.« 
  سؤال از وزير نفت

زنگنه ديروز به مجلس رفت؛ علي اكبر كريمي، 
نماينده مردم اراك از او پرس��يد چرا س��وخت 
موردنياز كش��تي ها تأمين نش��ده است. زنگنه 
گرچه تمام پاس��خ را نگفت، اما اع��الم كرد در 
ش��رايط كنوني حدود ۴0هزار ت��ن نفت كوره 
در روز تولي��د مي كنيم، بنابراين ب��ه اندازه نياز 
كشتي هاي اقيانوس پيماي كشور توليد داريم. 

وي گفت: »در س��ال 2017 حدود يك ميليون 
تن توليد نفت ك��وره در روز در جهان بوده كه 
كمت��ر از 2 درص��د آن حاوي گوگ��رد كمتر از 
نيم درصد بوده اس��ت. در مجموع دو سوم نفت 
كوره جهان كه به عنوان سوخت كشتي مصرف 
مي ش��ود، گوگرد باالي 2/5 درص��د دارد و در 
شرايط كنوني قرار شده  است اين ميزان گوگرد 

به كمتر از نيم درصد برسد.« 
وزير نفت كابينه دول��ت دوازدهم با بيان اينكه 
قيمت مازوت تنزل يافته و در مواردي حتي به 
نصف رسيده است، افزود: »به اين معنا كه نفت 
كوره با س��ولفور كمتر نزديك گازوئيل ش��ده، 
اما در كش��ور ما در ش��رايطي كه پااليشگاه ها 
در ش��رايط ع��ادي فعاليت كنند، مق��دار نفت 
ك��وره تولي��دي در روز ۴0 هزار تن اس��ت كه 
13 هزار تن مربوط به پااليش��گاه آبادان است 
كه اساس��اً به عنوان نفت كوره در دنيا توس��ط 
مشتريان ما مصرف نمي ش��ود و دوباره تصفيه 

مجدد مي شود.« 

وي بيان كرد: »حدود 20 هزار تن نفت كوره با 
سولفات باال داريم، بنابراين راه حل مشكل براي 
تأمين نفت كوره با س��ولفات كم، بهينه سازي 
پااليشگاه هاس��ت كه به موج��ب آن گوگرد در 
نفت كوره كم ش��ود، اين اقدام ب��ه 10 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري نياز دارد، اما در اين شرايط 
پااليشگاه آبادان در دست اجراست، پااليشگاه 
اصفهان رها شده و بقيه پااليشگاه ها طرح دارند، 

اما دسترسي به اين منابع ساده نيست.« 
وزير نفت تأكيد كرد: »من بارها گفتم كه قيمت 
سوخت يا نفت كوره كم س��ولفور به شدت باال 
مي رود و اين واقعيت بازار است. قيمت كشتيراني 
در دنيا هم باال رفته ما راه حل هايي داريم كه من 
آنها را خدمت وزير راه نوشتم. يكي استناد به بند 
دوم مقرره 18 پيوست ششم كنوانسيون مارپل 
است كه به كشتي ها تكليف مي كند بايد سوخت 

با گوگرد زير نيم درصد اس��تفاده كنند، اما اگر 
كشتي بگويد امكان تأمين سوخت كم سولفور را 
ندارد، مي تواند از سوخت با سولفور باال استفاده 
كند. جمهوري اس��المي هم مي تواند به دليل 
شرايط اضطراري به اين قانون استناد كند. اين 

حق قانوني و حقوقي ما است.« 
  كشتي ها اين كار را نكردند

زنگنه يكي از راه حل ها را تجهيز كش��تي ها به 
اسكرابر دانس��ت و گفت: »اين سيستمي است 
كه بين 2 تا 7 ميليون دالر هزينه دارد. حتي از 
بهينه سازي پااليشگاه ها نيز به لحاظ اقتصادي 
بهتر است، ولي هيچ كش��تي ايراني اين كار را 
نكرد. كشتي ها در سال 2002 تا 2020 فرصت 
داش��تند اس��كرابر نصب كنند. چرا اين كار را 
نكردند. اخيراً هم ضمني مي گويند سوخت ارزان 

و يارانه اي به ما بدهيد.« 
اين عضو كابين��ه دولت اف��زود: »روش بعدي 
اختالط اس��ت. ما در اين باره جلسات متعددی 
داشتيم و با همكاري شركت نفتكش به تركيب 
سوختي رسيديم كه در موتورهاي فعلي جواب 
مي دهد. موتوري كه نفت كوره مصرف مي كند، 
نمي تواند نفت گاز مصرف كند، لذا يك سوخت 
تركيبي توليد شد كه ۴0 تا 50 هزار تن در ماه 
قابل تأمين است. حتي سوخت از بيرون ايران 
هم قابل تأمين اس��ت. روش ه��اي ديگري هم 
است مثل اينكه با روش هاي شيميايي مازوت را 
مخلوط مي كنند كه جدا شود؛ بخش خصوصي 
در اين زمينه فعال ش��ده كه مازوت با سولفور 
باال را از ما بگيرد و مازوتي بدهد كه سولفورش 

كم است.« 
وي با بيان اينكه مشكل تأمين سوخت با سولفور 
كم اختاللي در كشتيراني ايجاد نمي كند، يادآور 
شد: »مهم ترين بخش كشتيراني نفتكش است 
كه اختالل��ي در آن ايجاد نمي ش��ود، زيرا اگر 
اينچنين باش��د صادرات ما هم دچار مش��كل 
خواهد شد. البته مس��ائل ديگري هم است كه 
به تحريم ها بر مي گردد و ذك��ر آن به مصلحت 

نيست.« 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم، افزايش قيمت 
حمل و نق��ل را به دلي��ل افزاي��ش قيمت هاي 
بين المللي عنوان و تصريح كرد: »وقتي نرخ هاي 
آن طرف آزاد اس��ت، فكر نمي كنم نمايندگان 
دنبال اين باش��ند كه از منابع مح��دود بودجه 
يارانه اي براي س��وخت نفتك��ش بگذاريم. من 
اجازه ندارم به كس��ي كه توليد مي كند، بگويم 
تولي��د را از قيمت جهاني كمت��ر بفروش. مگر 
اينكه ش��ما در بودجه چنين چي��زي تصويب 
كنيد و 2، 3 هزار ميليارد تومان يارانه براي آن 

قرار دهيد.« 
وزي��ر نف��ت ي��ادآور ش��د: »ش��ما در دنيا هر 
هيدروكربني را بخواهي��د مي توانيد بخريد، اما 
قيمتش متفاوت اس��ت. ما فعاًل مي توانيم نياز 
كش��تي هاي اقيانوس پيما را با سوخت سولفور 

زير نيم درصد تأمين كنيم.« 

| روزنامه جوان |  شماره  5843 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

سه  شنبه 24 دي 1398 | 18 جمادي االول 1441 |

پایان بحران ساختگي در تجارت دریایي ایران
وزير نفت: جمهوري اسالمي براي تأمين سوخت استاندارد كشتي هاي اقيانوس پيما مشكلي ندارد 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 سقف پاداش مدیران شركت هاي دولتي
 15 ميليون تومان شد

س�االنه  پ�اداش  س�قف  مجل�س  تلفي�ق  كميس�يون 
دولت�ي  و مدي�ران ش�ركت هاي  اعض�اي هيئ�ت مدي�ره 
ك�رد.  تعيي�ن  توم�ان  ميلي�ون   15 ح�دود  حداكث�ر  را 
به گزارش فارس، اعضاي كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي پاداش 
هيئت مديره شركت هاي دولتي س��قف تعيين كرد. طبق اين مصوبه 
حداكثر سقف پاداش ساالنه تعيين شده نبايد از 10 برابر حداقل حقوق 

شوراي عالي كار بيشتر باشد. 
براين اس��اس نمايندگان در بند الحاقي به جزء 1 بند تبصره 2 اليحه 
بودجه 99 مصوب كردند: پرداخت هرگونه پاداش س��االنه به اعضاي 
هيئت مديره و مديران شركت هاي مش��مول اين جزء با رعايت ماده 
8۴ قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دول��ت 2 و نيز پرداخت هر 
گونه مزايا به رؤسا و مديران اين شركت ها از شهريورماه 1399 منوط 
به انجام كامل تكاليف اين جزء خواهد بود و در غير اين صورت پرداخت 
وجوه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب 
مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يكبار 
گزارش عملكرد شركت هاي موضوع اين جزء را به كميسيون هاي برنامه 

و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. 
به گزارش فارس در ماده8۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2 
آمده اس��ت: ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي 
هيئت مديره شركت هاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته 
به نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند بايد حداكثر از 10 برابر حداقل 
حقوق مصوب ساالنه شوراي عالي كار بيشتر نباشد. ضمناً پاداش پايان 
سال اعضاي هيئت مديره ش��ركت هاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي 
آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيئت مديره 
به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق و اعضاي غيرموظف به جز حق 
جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي 
كار براي هرماه بيش��تر نيس��ت، هيچ گونه مبلغي تحت هيچ عنواني 
دريافت نمي كنند. براساس اين گزارش؛حداقل حقوق مصوب شوراي 
عالي كار براي س��ال 98 حدود 1/5 ميليون تومان است براين اساس 
حداكثر پاداش اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي نبايد بيش از 

15 ميليون تومان باشد.

 1۸ سقوط در 1۹ ماه
 بازار خودروي چين در سراشيبي

افت 2 درصدي براي 2۰2۰ پيش بيني مي شود

بر اس�اس جديدتري�ن گزارش�ات آم�اري، ف�روش خ�ودرو 
درچي�ن، بزرگ تري�ن ب�ازار خ�ودروي جه�ان، دومين س�قوط 
س�االنه را در دس�امبر 2۰1۹ در پرونده اقتصادي خ�ود ثبت كرد. 
به گزارش خبرنگار بازار به نقل از چاينا ديلي، كاهش فروش خودرو در 
چين در ماه دسامبر نيز ادامه پيدا كرد تا دومين سال افت متوالي خود 

را تجربه كند. 
بر اس��اس گزارش اتحاديه خودروي س��واري چين، فروش مدل هاي 
سدان، شاسي بلند، ميني ون و چند منظوره در ماه گذشته 3/6 درصد 

افت كرد و به 2/17 ميليون خودرو رسيد. 
گفتني است كه اين كاهش فروش، نشانگر هجدهمين سقوط در 19ماه 
گذشته بوده و تنها ماه رشد فروش ماه ژوئن است كه در آن خودروسازان 

براي خالي كردن انبارهاي خود تخفيف هاي بزرگي ارائه دادند. 
شايان ذكر است كه بر اساس پيش بيني اتحاديه توليدكنندگان اتومبيل 
چين، فروش خودرو در سال 2020 با افت 2 درصدي روبه رو مي شود 
و سومين سال متوالي افت فروش به ثبت مي رسد. بر اساس گزارشات 
اين سازمان افت فروش خودرو درس ال 2019 برابر با 7/5 درصد بوده 

است، در حالي كه در 2018 اين افت برابر با 6 درصد بوده است. 

 افت طال و رشد سهام آسيایي
 با نزدیك شدن به امضاي توافق تجاري 

در حالي ك�ه س�رمايه گذاران منتظ�ر امض�اي ف�از اول تواف�ق 
تج�اري چي�ن و امري�كا هس�تند، قيم�ت جهان�ي ط�ال اف�ت 
ك�رد و اكث�ر ش�اخص هاي س�هام آس�يايي رش�د كردن�د. 
به گزارش سي ان بي سي، در حالي كه سرمايه گذاران منتظر امضاي فاز 
اول توافق تجاري چين و امريكا هستند، قيمت جهاني طال افت كرد و 

اكثر شاخص هاي سهام آسيايي رشد كردند. 
قرار است چهارشنبه اين هفته، رئيس جمهور ترامپ و مقامات چين فاز 
اول توافق تجاري مورد انتظار بين دو كشور را امضا كنند تا به اختالفات 

تجاري بلندمدت خود پايان دهند. 
گسترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه ام اس سي آي بدون در نظر 
گرفتن سهام ژاپن، 0/۴9درصد باال آمد. نيكي ژاپن 0/۴7 درصد رشد 
كرد. در بازار فلزات گرانبها، قيمت خريد نقدي هر اونس طال 0/۴ درصد 
افت كرد و به 1556/۴0 دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طال 0/2 
درصد افت كرد و به 1557/10 دالر رس��يد.  فاز نخست توافق تجاري 
ميان امريكا و چين قرار است روز چهارشنبه در كاخ سفيد امضا شود، 
هر چند كه مذاكرات بر سر فاز دوم توافق تجاري ممكن است تا ماه ها 
به طول بينجامد.  سال گذشته ميالدي به دليل تبعات ناشي از جنگ 
تجاري ميان دو اقتصاد بزرگ جهان و افت رشد اقتصاد جهاني، قيمت 

نفت شاهد رشد 18درصدي بود.  

نزول اقتصادی انگليس در ماه های اخير
با اعالم آمادگي بريتانيا براي خ�روج از اتحاديه اروپا در پايان ماه 
ژانويه و آغاز گفت وگوهاي تجاري جديد، اقتصاد اين كش�ور پس 
از سه س�ال آش�فتگي برگزيت در معرض خطر و افول قرار دارد. 
بر اساس گزارشات اتاق بازرگاني انگليس، اقتصاد بريتانيا در سه ماهه 
پاياني سال 2019 دچار تالطم زيادي شده و به گونه اي غيرمنتظره در 

فصل دوم سال گذشته افول 0/2 درصدي را تجربه كرده است. 
براساس اين گزارشات اين روند نزولي براي اولين بار از سال 2012 مشاهده 
شده است.  به همين منظور اتاق بازرگاني، در پايان سال 2019 به منظور 
دس��تيابي به اعتماد به نفس بيشتر در بازار كس��ب و كار به نظر سنجي در 
رابطه با هزاران ش��غل پرداخت و دريافت كه برنامه هاي س��رمايه گذاري 
توليد كنندگان به پايين ترين سطح در مدت هشت سال گذشته رسيده و 
صادرات و سفارشات داخلي كارخانه ها براي اولين بار در 10 سال گذشته 
منفي گزارش شده اس��ت.  همچنين بر اس��اس پيش بيني آنها اقتصاد در 
2020 تنها با رش��د يك درصدي همراه خواهد بود و اين كش��ور شرايط 
اقتصادي سخت تري را تجربه خواهد كرد.  گفتني است كه سه ماهه چهارم 
سال 2019 نشانگر ضعف بيشتري در بخش خدمات كه 80 درصد از اقتصاد 
بريتانيا مرتبط با اين بخش اس��ت، تمام ش��اخص هاي اصلي، هزينه هاي 
خانوار و هزينه هاي فلج كننده بوده است.  بر اساس گزارش اتاق بازرگاني، 
هزينه هاي خرده فروش��ي به طور كلي در ماه نوامبر و دسامبر 0/9 درصد 
كاهش يافته، به طوري كه س��ال 2019 اولين س��ال از 1995 است كه با 
سقوط كامل كنسرسيوم خرده فروشي انگليس همراه بوده است.  همچنين 
با نگاهي به دوران كريسمس 2020 در می يابيم كه چهار فروشگاه بزرگ 
زنجيره اي در اين زمان با چالش فروش روبه رو شد و اين بخش با كمترين 
رشد در مدت چهار سال - فقط 0/2- كمترين رشد را تجربه كرد كه بخشي 

از اين كاهش مربوط به آشفتگي برگزيت است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با انتقاد از 
واردكنندگان خط توليد از خارج كشور گفت: 
تكنولوژي ياد گرفتني است، با پول ُمفت و بچه 
پولداري فروش نفت، بنزس�وار شده ايم، اما 
ديگر نمي توان به اين روند ادامه داد؛ چراكه 6 
هزار سال فرهنگ كارآفريني را از بين برده ايم. 
سورنا س��تاري در »دومين جشنواره ملي فوالد 
ايران« با بي��ان اينكه وارد كردن خ��ط توليد از 
خارج و ماش��ين آالت آن نياز به دانشگاه ندارد 
و نام آن »صنعت« نيس��ت، گفت: »به اين روند 
مي توانيم »كارخانه« بگوييم كه از آن محصول 
خارج مي ش��ود، ولي نياز به دانشگاه ندارد فقط 
چند تكنيسين مي خواهد كه اگر قطعه اي خراب 

شد، همان را وارد و تعويض كند.« 
وي افزود: »اگر قرار است ميان دانشگاه و صنعت 
ارتباط برقرار شود، بايد اين كارخانه جمع آوري 
شود و پيش از آن هم بايد تفكر آن را جمع كنيم. 
وقتي درباره صنعت صحبت مي كنيم بايد خط 

توليد را در داخل راه اندازي كنيم.«
معاون علمي و فن��اوري رئيس جمهور با تأكيد 
بر اينكه محصول، حاصل سرمايه گذاري بخش 
خصوص��ي در پژوهش اس��ت و از پژوهش هاي 
دولتي، محصول بيرون نمي آيد، اظهار داش��ت: 
»دولت فق��ط مي تواند زيرس��اخت پژوهش را 
فراهم كند. تا زماني كه پ��ول بخش خصوصي 
وارد پژوهش نش��ود، به محصول صنعتي دست 
نخواهيم ياف��ت. ماهي��ت دولت ها اين اس��ت 
ك��ه س��رمايه گذاري آنه��ا در پژوه��ش نتيجه 

نمي دهد.« 
س��تاري ي��ادآور ش��د: »بهترين ش��ركت هاي 
دانش بني��ان در دانش��گاه ها هس��تند. از هيچ 
دانشگاهي، واكسن و دارو بيرون نمي آيد، بلكه 
شركت ها آن را مي س��ازند. دانشگاه فقط محلي 
براي انجام پژوهش ها و توليد دانش است؛ ضمن 
اينكه دانشگاه هاي ما هم به اين نتيجه رسيده اند 
كه با پول دولت، سقف آرزوهايشان محدود است، 
مثل ما كارمندان دولت كه س��قف آرزوهايمان 

كوتاه است و بايد درآمد خود را از محل پژوهش 
به دست بياوريم؛ سرمايه گذاري را هم بايد بخش 

خصوصي انجام دهد نه دولت.« 
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه ۴ هزار و 800 ش��ركت 
دانش بنيان داريم كه س��ال گذش��ته 90 هزار 
ميليارد تومان فروش داشتند، گفت: »110سال 
فروش نفت در كشور به ما ياد داد كه همه چيز 
حتي دانش و تكنول��وژي نيز خريدني اس��ت، 
درحالي كه اي��ن اش��تباه بزرگي اس��ت؛ چون 
تكنولوژي ياد گرفتني است. با پول ُمفت و بچه 
پولداري فروش نفت، بنزس��وار ش��ده ايم؛ ديگر 
نمي توان ب��ه اين روند ادامه داد، ام��ا دير به اين 
نتيجه رس��يده ايم، چراكه 6 هزار سال فرهنگ 

كارآفريني را از بين برده ايم.«
س��تاري با اش��اره به تحريم هاي صنعت فوالد 
گفت: »ب��راي خود م��ن هم مايه ش��رمندگي 
اس��ت كه به دليل قطعاتي مانن��د كك يا كك 
سوزني تحريم مي شويم؛ اين نشان مي دهد در 
جاهايي ضعف داش��ته ايم، به همين دليل است 
كه سيس��تم وارداتي فعالي داريم، ولي ساختار 

صادراتي ضعيفي ايجاد شده است. در حال حاضر 
توانسته ايم تمام كاتاليست هاي صنعت نفت و گاز 

را در داخل توليد كنيم.« 
  به ازاي توليد هر تن ف�والد ۸۰ دالر ارز 

نياز داريم
خداداد غريب پور افزود: »ب��ه ازاي توليد هر تن 
فوالد 80 دالر نياز ارزي داريم كه بايد اين سرانه 
مرتباً كاهش يابد و ش��ركت هايي ك��ه بتوانند 
اين س��رانه ارزي را كم كنند، مورد تشويق قرار 

مي گيرند.« 
مديرعامل ايميدرو كه در اين مراس��م س��خن 

مي گفت، با بيان اينكه از نوامبر پارسال تاكنون 
صنعت فوالد ايران، پنج بار تحريم ش��ده است، 
افزود: »اين موضوع نشان مي دهد صنعت فوالد 
ما خوب عمل كرده و دش��من ب��ه همين دليل 
روي اين صنعت متمركز ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر توليد فوالد ما به 28 ميليون تن در سال 
رسيده و بومي س��ازي چرخه فوالد در كشور به 
اولويت هاي وزارت صنعت، معدن و دولت و نظام 

تبديل شده است.« 
وی ادامه داد: »ميز توليد داخل فوالد در وزارت 
صنعت تشكيل شده و قرارداد تأمين مالي 500 
ميليون يورويي اين صنعت با س��رمايه گذاران 

داخلي به امضا رسيده است.« 
غريب پور با بيان اينكه 95 درصد آب مصرفي در 
صنعت فوالد بازيافت مي شود، تأكيد كرد: »با اين 
حال ضعف هايي داريم كه مهم ترين آنها نداشتن 
اطالعات دقيق در نوع ماشين آالت توليدي در اين 
صنعت، نداشتن بانك اطالعاتي تأمين كنندگان 
قطعات و نوع قطعات مورد نياز براي ارائه سفارش 
به قطعه سازان و همچنين نبود ارتباط مؤثر ميان 
دو بخش توليدكنن��ده و مصرف كننده قطعات 

مصرفي صنعت فوالد است.«
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
در حال توس��عه ماش��ين آالت صنعت فوالد در 
داخل هستيم، گفت: »ايميدرو به عنوان سازمان 
توسعه گر، به دنبال ايجاد س��اختار بومي سازي 
تولي��د داخل در ش��ركت هاي ب��زرگ فوالدي 

است.«
وي ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه در كن��ار انجم��ن 
توليدكنن��دگان ف��والد، انجمن قطعه س��ازان 
صنعت فوالد نيز تش��كيل خواهد ش��د، افزود: 
»يكي از شركت هاي بزرگ فوالدي در حال توليد 
كمپرسور هاي مهم اين صنعت است كه در دوره 
تحريم ها، كارايي بس��يار زيادي خواهد داشت، 
همچنين دانش فني توليد كنس��انتره و گندله 
ايجاد ش��ده، اما اين فناوري هاي پيشرفته بايد 
به يك پروسه در كل صنعت فوالد تبديل شود.« 

معاون رئیس جمهور: سیستم وارداتی کشور فعال اما ساختار صادراتی ضعیف است
گزارش2

زنگن�ه يك�ي از راه حل ها را 
تجهيز كشتي ها به اسكرابر 
»اي�ن  گف�ت:  و  دانس�ت 
سيس�تمي اس�ت ك�ه بين 
2 ت�ا ۷ ميلي�ون دالر هزينه 
دارد. حت�ي از بهينه س�ازي 
پااليش�گاه ها نيز ب�ه لحاظ 
اقتصادي بهتر است، ولي هيچ 
كشتي ايراني اين كار را نكرد

11۰س�ال ف�روش نف�ت در 
كش�ور ب�ه م�ا ي�اد داد كه 
هم�ه چي�ز حت�ي دانش و 
تكنول�وژي ني�ز خريدن�ي 
اس�ت، درحالي ك�ه اي�ن 
اش�تباه بزرگي است؛ چون 
تكنولوژي ياد گرفتني است


