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سرمقاله
عیسی غریبی

بنیانگذار شرکت سنی پالستیک

اولویت، برطرف کردن اختالف ها باشد
برای موفقيت در هر انجمنی الزم است که اختالف ها 
در آن به حداقل برســد و در آن وفــاق و همدلی به وجود 
بيايد. در خصــوص انتخاب اعضای هيات مديره انجمن 
پالستيك ايران نيز که قرار اســت به زودی برگزار شود 
هم، همين گونه است. يکی از مشکالتی که در سال های 
گذشــته در اين خصوص وجود داشت و موجب شد که 
دوره های مختلف را با حاشيه هايی روبه رو کند، اختالف 
نظرهای فراوان و در پاره ای از موارد، اولويت خواسته ها و 

منافع شخصی به منافع گروهی بوده است. 
اما چگونه می توان اين مشکالت را مرتفع کرد؟ برای 
پاسخ به اين سوال بايد گفت که يکی از راه حل های عبور 
از اين مشــکل افزايش حضور تعداد اعضای کانديداها و 
اســتفاده از نقطه نظرات آنها برای حل مشکالت است. 
انجمن يعنی جمع دوستان و جمع افراد هم فکر. انجمن 
محلی برای همفکری و تريبونی برای بيان مشــکالت و 
محلی برای از بين بردن آن اســت و اگر در چنين فضايی 
بين اعضا اختالف وجود داشــته باشــد بــه طور حتم 

نمی توان انتظار برطرف شدن مشکالت صنف را داشت.
 خيلی ها در مقام گاليه می گويند انجمن چه کاری 
انجام داده اســت. بايد گفت انجمن يك سازمان دولتی 
و اجرايی نيســت که بگوييم چه کاری انجام داده است. 
انجمن جايی اســت که مجوز گرفته تا با همفکری اعضا 
و خــرد جمعی مشــکالت را حل کنــد. در واقع وجود 
سخنگو يا انتشــار مجله و يا هرگونه روش اطالع رسانی 
در اين خصوص باعث می شــود که بدون نياز به مراجعه 

تك تك افراد به سازمان های مرتبط مشکالت منعکس 
و راه حل هايی برای آن مطرح شود، چرا که همه می دانيم 
وقتی اعتراضی دسته جمعی می شود امکان شنيدن آن 
بيشتر فراهم می شود و برعکس در صورتی که هر گروهی 
بخواهد به تنهايی به دنبال مطالبات خود باشد راه به جايی 
نخواهد برد ولی خواســته انجمن کمتــر بدون جواب 
می ماند چون خواســته همگی اســت. مثل تظاهرات 
خيابانی که معموالً بيشــتر به نتيجه می رسد. بنابراين 
خواســته ما هم خواسته صنعت وکشورمان است. نبايد 
به فکر منفعت خودمان باشــيم. ما بايد بتوانيم خودمان 
مشــکالتمان را حل کنيم. مثالً فرض کنيد در صنعت 
پالستيك سازی اگر بخواهيم رنگ و  استانداردی داشته 
باشــيم و تهيه کنيم اين کار را بايد در مجمع به سرانجام 
برسانيم. اين کار، وظيفه دولت نيست. بلکه صنعتگران 
عضو انجمن هستند و خود بايد تمام آنچه برای صنعت 

پالستيك الزم است را عملی کنند. 
انجمن می تواند برای اين که اســتاندارد سازی کند، 
اســتاندارد تهيه کند و از همه بخواهد کــه آن را رعايت 
کنند. برای انتخابات نيز بايد به اين موضوع واقف باشيم  
که کسی را انتخاب کنيم که صالحيت داشته باشد نه اين 
که به خاطر فالن شخص به فالن شخص رای بدهيم. ما 
بايد واقعاً به خاطر صنعت و انجمن خود به بهترين ها رای 
بدهيم. البته در چند ماه اخيــر اختالف ها رو به کاهش 
بوده است و اميدواريم تا روز حل مجمع به صورت کامل 

تمامی مشکالت حل شود.
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 کارلــوس گون، مديرعامل نيســان 
موتــور و رنو بــا موافقت ميتسوبيشــی 
موتــورز با انتخاب وی بــه عنوان رييس 
هيات مديره، سومين حقوقش را دريافت 
خواهد کرد.سهامداران ميتسوبيشی با 
افزايش ســقف مجموع پاداش و مزايای 
11 مدير داخلی و خارجی اين شــرکت 
به سه ميليارد ين )26.06 ميليون دالر( 
موافقت کردند. از اين رقم دو ميليارد ين 

حقوق و يك ميليارد ين گزينه سهام خواهد بود.
ميتسوبيشــی پس از اينکه با رســوايی دســتکاری در اقتصاد 
ســوخت مواجه شد و با خريد 34 درصد از ســهمش از سوی نيسان 
موتور موافقت کرد، به اصالح مديريت ارشد خود پرداخته و گون را به 

عنوان رييس هيات مديره11 نفره اين شرکت منصوب کرده است.
در يك نشســت ويژه سهامداران، برخی نسبت به افزايش پاداش 
مديران در شــرايطی که ميتسوبيشــی به دليل رسوايی دستکاری 
اقتصاد ســوخت با ضرر ساالنه روبروســت، ابراز نگرانی کردند.اين 
خودروساز اعالم کرده است برای تشويق مديران به بهبود مديريت و 

جذب استعدادها، حقوق مديران ارشد را افزايش می دهد.
اوسامو ماسوکو، مديرعامل ميتسوبيشــی به سهامداران گفت: 

اگر ايــن شــرکت در ســال آينده به 
سودآوری دست پيدا نکند، پاداشها دو 
برابر نخواهد شد زيرا پاداش بر مبنای 
لياقت خواهد بود و اگر عملکرد خوبی 
وجود نداشته باشــد، حقوق مديران 
منعکس کننده اين موضوع خواهد بود.

ميتسوبيشــی اکنون از امکان افزايش 
پاداش برخوردار اســت. اين شــرکت 
خودروســازی برای سال مالی منتهی 
به مارس، بــه 10 مديرش 423 ميليون يــن پرداخت کرد که کمتر 
از 960 ميليــون ين بود که پيش از اين بــرای پاداش اختصاص داده 

شده بود.
اين شــرکت هنوز حقوق و مزايا برای گون را تعيين نکرده است. 
کارلوس گون که در راس شــرکتهای رنو و نيســان قــرار دارد، در 
ســال 2015 با وجود مخالفت ســهامداران رنو با بسته پاداش 7.2 
ميليون يورو )7.65 ميليون دالر( برای وی، مجموعا 17 ميليون دالر 
دريافت کرد.حقوق مديران مســئله سياسی مهمی در فرانسه است. 
مديرعامل رنو ماه گذشــته به رويترز گفته بــود انتظار دارد دولت با 
بســته پاداش وی در سال 2017 مخالفت کند. دولت فرانسه بيش از 

18 درصد حق رای در رنو دارد.

مدیرعامل نیسان سه شغله می شود

راهکار اپل برای کاربرانی که 
هدفون بی سیم خود را گم 

می کنند 
 اپل با دريافت 69 دالر از کاربرانی که يکی از گوشی های 
هدفون بی سيم خود را گم می کنند، گوشی جديد به آنها 
می دهد. به گزارش خبرآنالين، با ورود هدفون بی ســيم 
ايرپادس مشکالت خاص ازجمله افتادن ناگهانی يکی از 
گوشی ها از گوش و گم شدن آن به وجود آمده است که اين 
عامل در شبکه های تلويزيونی بعضاً با جوك همراه شده 
است.اپل در استراتژی جديد خود جك هدفون را از آيفون 
7 و 7 پالس حذف کرده تا بتواند محصول هدفون بی سيم 
خود را بفروشــد. سال گذشته بود که اپل با خريد کمپانی 
بيتس به مبلغ 8 ميليارد دالر سرمايه گذاری زيادی روی 
هدفون کرد و حاال کاربران با پرداخت 160 دالر اين هدفون 
را می خرند. همچنين با پرداخت 49 دالر بعد از يك ســال 
می توانيد از خدمات تعويض باتری ايرپادس بهره مند شويد! 

چه بيزينسی بهتر از اين برای اپل!

 رئيس کميســيون تسهيل کسب 
و کار اتاق بازرگانی تهران به تشــريح 
توليد و تقاضا در بازار خودرو پرداخت 
و پيش بينی کرد که افزايش نرخ ارز 
باعث افزايش پنج تــا 10 درصدی 
قيمت خــودرو شــود. محمدرضا 
نجفی منش در گفت و گو با ايســنا، 
گفت: در زمينه تك نرخی شدن ارز،  
دولت قول داده بود کــه تك نرخی 
شــدن ارز تا پايان امسال نهايی شود 
اما به نظر می رســد اين امر در سال 
جاری امکان پذير نباشــد و به سال 
بعد موکول خواهد شــد.  وی افزود: 
بازار هميشــه نرخ ارز را در شــکل 
منطقــی خودش تعييــن می کند و 
همواره با نوساتی هم روبرو می شود، 
افزايــش قيمــت اخير نــرخ ارز تا 
حدودی به ســفر زائــران به عراق و 
همين طور نتيجه انتخابات رياست 
جمهوری آمريکا بر می گردد.   رئيس 
کميسيون تســهيل کسب و کار اتاق 

بازرگانی ادامه داد:  از طرف ديگر دولت 
پيش از ايــن در مواقعی که نرخ ارز باال 
می رفت بــه بازار پول تزريق می  کرد و 
بازار را در حالت تعدل نگه می داشــت 
اما اکنون نقدينگی دولت کم شــده و 
به هميــن دليــل دخالتش هم در 
بازار کمتر شــده و هميــن موضوع 
باعث باال رفتن نرخ دالر شده است.

نجفی منش درباره تاثيرات افزايش 
قيمت نرخ دالر در بــازار گفت: به نظر 
می رسد برای مدتی نوسانات نرخ ارز 
ادامه داشته باشد و بعد از آن مجددا به 
ثبات برسد اما اثرات خود در کاالهای 
داخلــی و کاالهــای خارجی خواهد 
نشــان خواهد داد و محصوالتی مانند 
مواد اوليه بــا افزايش قيمت روبرو می 
شوند.  وی پيش بينی کرد که افزايش 
نرخ ارز باعــث باال رفتن پنــج تا 10 
درصدی قيمت خودرو شــود و اکنون 
بايد ديد سياســت خودروســازان و 

دولت در اين زمينه چه خواهد بود.  

پیش بینی قیمت در بازار خودرو طی ماه های آینده 



مطالعات اخير محققان نشــان می دهد، خطر سکته 
مغزی در کمين افرادی اســت که سرهايشان را در سالن 

های آرايشگاه مورد شستشو قرار می دهند. 
مرد 45 ساله ای که پس از مراجعه به آرايشگاه و اصالح 
دچار سکته مغزی شــده بود، در اين باره می گويد: پس از 
مراجعه به آرايشــگاه و اصالح با سردردهای دائمی دست 
و پنجــه نرم می کردم و پس از مراجعه به پزشــك از وجود 

لخته های خونی در مغزم آگاه شدم.
پزشــکان درباره چگونگــی بروز اين بيمــاری در اين 
شــخص می گويند : ســندرومی که وی به آن مبتال شده 
پس از مراجعه به ســالن های زيبايی ظاهر شــده و باعث 
ايجاد لخته های خونی در مغز می شــود. اين ســندروم، 
سندرومی نادر اما خطرناك است و زمانی بروز می کند که 
شخص سر خود را برای شســت و شو به عقب خم می کند. 
در سالن های زيبايی و آرايشگاه ها برای شست و شوی سر 
جهت کوتاه کردن مو يا رنگ کردن در ابتدا به شست و شوی 
موها می پردازند. به همين دليل شــخص بايد سر خود را 
در محل روشــويی که دارای شکل خاصی است و سر برای 
شست و شو بايد به عقب خم شود، قرار دهد و قسمت پشت 

گردن بايد کامال روی لبه روشــويی قــرار گيرد. محققان 
مرکز  بيمارســتان ملی اعصاب و جراحی اعصاب در لندن 
معتقدند، اين سندروم زمانی بروز می کند که شخص بايد 
برای شست و شوی موهايش، گردن خود را به سمت عقب 
کشانده و در نتيجه باعث پاره شــدن عروق اصلی گردن و 
بروز لخته های خونی می شــود که خون رســانی به مغز را 
با مشــکل مواجه می کند. اين سندروم پس از مشاهده در 
موارد جداگانه و بين زنان 54-84 ساله ای شناسايی شده 

بود که به سالن های زيبايی مراجعه کرده بودند.

خطر سکته مغزی پس از شستشوی سر در آرایشگاه 

سفير ترکيه در روسيه اعالم کرد:
برگزاری نشست ایران، روسیه و 

ترکیه درباره بحران سوریه 
سفير ترکيه در روسيه از برگزاری نشست وزرای خارجه 
روســيه، ايران و ترکيه درباره بحران ســوريه در 27 دسامبر 
ســال جاری ميالدی خبر داد. به گزارش اسپوتنيك، سفير 
ترکيه در روســيه امروز در اظهاراتی زمان رايزنی های وزرای 
خارجه سه کشور روســيه، ايران و ترکيه درباره سوريه را 27 
دسامبر ســال جاری ميالدی عنوان نمود.»حسين ديريوز« 
)Huseyin Dirioz( ســفير ترکيه در روسيه در اين باره 
اعالم کرد: می توانم رسماً تأئيد کنم که اين ديدار در تاريخ 27 
دسامبر )سه شــنبه 7 دی ماه( برگزار خواهد شد.وی تصريح 
کرد: »مولود چاوش اوغلو« قرار است در اين تاريخ با »محمد 
جواد ظريف« و »سرگئی الوروف« وزرای خارجه کشورهای 
ايران و روسيه ديدار و درباره تحوالت سوريه به بحث و رايزنی 

بپردازد.

»فروشنده« به جمع 9 نامزد اسکار خارجی راه یافت
 آکادمی اسکار فهرست 9 فيلم راه يافته به فهرست کوتاه اسکار شاخه بهترين 
فيلم غيرانگليسی را منتشر کرد. فيلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی نماينده 
سينمای ايران در جوايز اســکار 2017 به همراه فيلم هايی از کشورهای آلمان، 
استراليا، کانادا، دانمارك، روسيه، ســوئد، سوئيس و نروژ به جمع 9 نامزد اسکار 
بهترين فيلم خارجی راه يافت.فيلم »فروشــنده« پس از درخشش در جشنواره 
کن 2016 و کســب جايزه بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگری مرد، جايزه ويژه 
هيئت داوران جشنواره فيلم شيکاگو، جايزه بهترين فيلم بين المللی از جشنواره 
فيلم مونيخ آلمان، جايزه بهترين فيلم جشــنواره »وايادوليد« در کشور اسپانيا، 
جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران جشنواره فيلم بمبئی، عنوان بهترين فيلم 
خارجی ســال را از نگاه هيئت ملی نقد امريکا از آن خود کرده و به جمع نامزدهای 
نهايی جوايز گلدن گلوب در شــاخه بهترين فيلم خارجی نيز راه يافته اســت.

فرهادی در ســال 2012 با فيلم »جدايی نادر از ســيمين« جايزه اسکار و گلدن 
گلوب بهترين فيلم خارجی را برای سينمای ايران به ارمغان آورد.»تونی ادرمن« به 
کارگردانی »مارن اِده« نماينده سينمای آلمان، »تانا« به کارگردانی »بنتلی دين« 
و »مارتين باتلر« از استراليا، »اين تنها پايان جهان است« ساخته »زاويه دوالن« 
از کانادا، »سرزمين مين« ساخته »مارتين زاندوليت« به نمايندگی از سينمای 
دانمارك، »انتخاب پادشــاه« ســاخته »اريك پوپه« از نروژ، فيلم »بهشت« به 
کارگردانی »آندری کونچالوفسکی« از روسيه، »مردی به نام اُو« ساخته »هانس 
هولم« از سوئد و انيميشن »زندگی من به عنوان يك کدو« ساخته »کلود باراس« 
از سينمای سوئيس، هشــت رقيب فرهادی برای کسب اسکار خارجی 2017 

هستند.
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با آثار و گفتاری از:  عيســی قريبی ، مهدی پورقاضی، 
سعيد صبوری ، احسان منشی ،علی امينی، عليرضا خليلی

نگاهی به باید ها و نبایدهای 
انجمن همگن
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 يکــی از ويژگی های يــك انجمن خوب، قدرت 
درك و حمايت گــری باالی اعضای آن اســت. در 
انجمن خــوب اعضا برای نظرهــای يکديگر ارزش 
قائل شــده و با بلند نظری در جهــت اهداف گروه 
قدم بر می دارند. اهميت اين موضوع تا جايی اســت 
که حتی می توان گفت که اگر بخواهيم مقايســه ای 
بين يك انجمن متخصص اما غيرهمســو و انجمن 
غيرمتخصص با همســو داشــته باشــيم دومی به 
اولی ارجحيــت پيدا می کند. اعضــای يك انجمن 
بايد انســان های قوی و بلند نظر با ديدگاه وســيع 
باشــند؛ چرا که با فکر کوچــك، انجمن هم کوچك 
می شــود و با فکر بزرگ انجمن نيــز بزرگ خواهد 
شــد. در دوره های گذشــته بســياری از اعضای 
انجمــن صنعــت پالســتيك ايــران، تالش هايی 
را انجــام داده اندکه قطعــا قابل تقدير اســت اما با 
اين وجود برخــی ايرادهايی نيز وجود داشــته که 
باعث شــده انجمن بــه اهدافی که بايد، نرســد. به 
نظر می رســد گام اول برای برداشته شدن موانع از 
مسير انجمن درك شرايط موجود است. يعنی قبل 
از اينکه به دنبال اين باشــيم کــه انجمن برای اعضا 
چه کــرده، به دنبال تشــکيل گروهی قوی از لحاظ 
مادی و معنوی باشــيم. گام دوم برای رســيدن به 
انجمنی قوی تالش برای افزايــش قدرت مالی آن 
اســت. يك انجمن خوب نيازمند دايــره حقوقی، 
وکيل و اهرم هايی برای پيش برد اهداف گروه است 
که همه ايــن موارد تنها با داشــتن قدرت مالی باال 
امکان پذير اســت. از طرفی ديگر وجود افرادی که 
بتوانند به طور کامل در خدمت مجموعه باشــند نيز 
يکی ديگر از ضرروت های وجــود يك انجمن قوی 
و کارا اســت. اعضای هيات مديره اغلــب به دليل 
وجود مشــغله های زياد، امکان حضور تمام وقت را 
ندارنــد ولی انجمن نيــاز به نيروهايــی دارد که به 
صورت کامل پيگير کار باشــند؛ تيم های مختلفی 
که بتوانند نظــرات خوبی ارائه و در عين حال کمك 
حال بودجه انجمن نيز باشــند. اعضای يك انجمن 
خوب بايد بپذيرند که داشــتن انجمنی خوب، کارا 
و پويا نيازمند صرف هزينه هايی اســت. مثل زمانی 
که بخواهيم برای داشــتن امکانات خوب در مسير 
موفقيت فرزندمان در مدرســه هزينــه کنيم. چرا 
نبايد برای جايی که فرزندمان بيش از 8 ســاعت در 
طول روز را در آنجا ســپری می کند، هزينه کنيم؟ 

اگر ايــن هزينه ها را انجام داديم مــی توانيم انتظار 
دريافت ســرويس مناســب از مجموعه را داشــته 
باشــيم. حال آمد و دولت از مدرســه حمايت نکرد 
آن زمان چه سرنوشــتی برای آنهــا رقم می خورد؟  
انجمــن نيــز همين طور اســت. وقتــی می بينيم 
صنعتگری ضعيف اســت و در حال ورشکســتگی 
اســت بايد از آن حمايت کرد. بايد از طريق انجمن 
به مجموعه های صنعتی اين آموزش را داد که همه 
تکاليف را که برعهده يك صنعتگر قرار گرفته اســت 
از ماليات تا پرداخت بيمه کارگر و بســياری از اين 
موارد به درســتی انجام شــود. لذا  بايد به مجموعه 
های صنعتی مرتبط توصيه شــودکه موارد ايمنی را 
رعايت کننــد و اگر رعايت نکرد اعضای انجمن خود 
بايد زمينه ای را فراهــم کنند که با کارخانه متخلف 
برخورد قانونی شود. اعضای انجمن بايد حق عضويت 
را ســر موقع پرداخت کنند مشکالتشان را به انجمن 
بگويند و از آن بخواهند تا پيگيری کند. به نظر می رسد 
برای تسهيل شدن اين روند سپرده گذاری در بانك ها 
موثر باشد. انجمن بايد بودجه ای در بانك داشته باشد 
تا از محل آن بتواند هزينه هايش را جبران کند؛ در اين 
صورت ديگر حتی نياز بــه گرفتن حق عضويت 500 
هزار تا يك ميليونی )که بعضــا در توان برخی از اعضا 
هم نيســت( وجود ندارد. تصور کنيد انجمنی با بيش 
از 200 عضو مبلغ دو تا ســه ميليارد تومان در بانك به 
عنوان سپرده داشته باشند. از محل اين ميزان سپرده 
درآمد حداقل 50 ميليون تومان به صورت ماهانه برای 
انجمن باقی می ماند که می تواند در پيشــبرد اهداف 

حمايتگرانه انجمن موثر باشد.
 در حال حاضر مهمترين مشکل صنعت پالستيك 
کشور در اين  است که هم صدايی و هم  سويی در آن وجود 
ندارد. اين عدم هم صدايی در حالی است که اين صنعت در 
چند سال اخير سهم بزرگی از اشتغال زايی و ايجاد ارزش 
افزوده در کشور داشته است، ولی به دليل اينکه اعضای 
آن جزيــره ای عمل کرده اند، متاســفانه تا کنون کمتر 
ديده شده اند. به جرات می توان گفت صنعت پالستيك 
ايران به عنوان يکی از صنايع مهم و پيشــتاز کشور سهم 
زيادی حتی از صنايعی همچون خودروسازی در اشتغال 
پايدار کشــور دارد. در حال حاضر مجموع عوامل صنايع 
پالســتيك در ايران از نايلون تا تزريق و فيلم و غيره بيش 
از يك ميليون نفر است و همين موضوع لزوم توجه هر چه 

بيشتر به اين صنعت را ايجاب می کند.

هیات مدیره از رفتارهای 
جزیره ای پرهیز کند سعید صبوری

عضو سابق  هیات مدیره انجمن 
صنایع همگن پالستیک

 در حال حاضر 
مهمترین مشکل 
صنعت پالستیک 

کشور در این  است که 
هم صدایی و هم  سویی 

در آن وجود ندارد. 
این عدم هم صدایی 
در حالی است که این 
صنعت در چند سال 
اخیر سهم بزرگی از 
اشتغال زایی و ایجاد 

ارزش افزوده در کشور 
داشته است، ولی به 

دلیل اینکه اعضای آن 
جزیره ای عمل کرده 
اند، متاسفانه تا کنون 

کمتر دیده شده اند
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 انجمن صنايع پالســتيك ايــران در مدت 
چند سال گذشــته همواره کارنامه قابل قبولی 
به جای  گذاشــته اســت.  دليل اين موضوع هم 
بــه تالش ايــن مجموعه برای ارتقــای جايگاه 
صنعت پالســتيك  کشور بازمی گردد. به جرات 
می تــوان گفت اگر امروز صنعت پالســتيك به 
عنوان يك صنعت اصلی شــناخته می شــود، 
مهمترين عامــل آن وجود اين انجمن و حمايت 
اعضای هيات مديره آن بوده اســت؛ چرا که در 
ســال های قبل افراد فعال در صنعت پالستيك 
آن گونه که بايد مورد توجــه قرار نمی گرفتند و 
بعضا افراد فعال در ايــن صنعت را تنها به عنوان 
پالســتيك ســاز خطاب می کردند. اما امروزه 
صنعت پالســتيك به عنوان صنعت مادر، مورد 
قبول کل صنايع کشــور اســت و  از طرفی ديگر 
نيز زعمای صنعت نيز، پالستيك را قبول دارند 
و اين حاصل زحمت افرادی اســت که با تالش 
فــراوان و  همچنين برگزاری جشــنواره های 
مختلف هم انجمن و هم صنعت پالســتيك را به 
جامعه شناسانده اند . اما با همه اين موارد به نظر 
می رســد برای انتخابات دوره جديد نکاتی بايد 
مدنظر قرار گيرد. نگاه من اين اســت که انجمن 
بايد اول به حفظ حرمت و رشــد کيفيت و آبروی 
صنعت پالستيك در کشور به عنوان يك صنعت 
اصلی توجه کند. در درجه دوم نيز آنچه ضروری 
به نظر می رســد حفظ منافع اعضا و پاسخگويی 
به آنها اســت. اين جمله به اين مفهوم اســت که 
انجمن به معنای واقعی کلمه پاســخگوی اعضا 
باشــد. به اين معنی که افراد بــا اهدافی فراتر از 
ســهم خواهی و با ديد حمايــت از اعضای گروه 

وارد مجموعه شوند. 
اما بــا همه مواردی کــه در خصوص وظايف 
انجمن در برابر اعضا به آن اشــاره شــد، فعاالن 
اين حوزه نيــز وظايفی را در مقابــل انجمن به 
عهده دارند. من بايد از خودم به عنوان يك فعال 
صنعت پالستيك گاليه کنم؛ چرا که در بسياری 
از مواقع به جای حمايت از تصميمات درســت 
انجمن به گاليه و ايجــاد تفرقه می پردازيم.  در 
انتخابات فعاليت نمی کنيم  و برای عضو شــدن 
در انجمن تالش نمی کنيم. به مســائل انجمن 
توجــه نکرده و تنهــا به دنبال اين هســتيم که 

انجمن تنها مواد اوليه را بــرای اعضا تهيه کرده 
يا ماليات را کــم کند. در حالی که انجمن همگن 
پالســتيك يك موسســه غير انتفاعی اســت و 
در واقع کار ايــن مجموعه فرهنگی اســت و نه 
اقتصادی. انتظار ما از انجمن انتظاری اقتصادی 
است در حالی که اين غلط است. بايد ياد بگيريم 
که به رشــد فرهنگی اين صنعــت کمك کنيم. 
بتوانيــم با وفــاق و همدلی قــدرت مجموعه را 
باال ببريم و دســت به دســت هم، خواسته های 
حقوقی و قانونی مان را به ســرانجام برســانيم. 
انجمن موسســه غيــر انتفاعی اســت که برای 
قدرتمند شــدنش هيچ راهی جز حمايت اعضا 
نــدارد. اگر انجمــن بخواهد از مســيری غير از 
حمايت اعضا اداره شــود به ناچار از مسير خود 
خارج می شود. شــايد بهتر است پول در آوردن 
برای اين مجموعه را از طريق تشــکل های ديگر 
انجام داد. بنابراين به نظر می رسد بهترين روش 
حمايت مالی در حــال حاضر  حق عضويت اعضا 
باشــد.  تصور کنيد اگر 1000 نفر از اعضا  هر ماه 
مبلــغ کمی برای حمايــت  از انجمن اختصاص 
دهند، در ايــن صورت می توان شــاهد انجمن 
قدرتمندی باشــيم. در اين مســير بــا توجه به 
انتخابات پيــش رو به نظر می رســد که بايد هر 
چه بيشتر از انتخابات حمايت کنيم و از افرادی 
اســتفاده کنيم که حافظ منافع و پولمان باشند. 
افرادی که در مسيری که اعضا برای آنها تعيين 
کردنــد حرکت کرده و از دولــت برای پيش برد 
اهداف مجمع امتياز بگيرنــد و اجازه ندهند هر 
کســی از هر گوشــه هر تصميمی که خواست 

برای صنعت پالستيك کشور بگيرد. 

ارتقای رشد فرهنگی
علی امینی نیاز امروز صنعت

مدیرعامل شرکت صنایع پالستیک بانی نو

بهترین روش حمایت 
مالی در حال حاضر  
حق عضویت اعضا 
باشد.  تصور کنید 

اگر 1000 نفر از اعضا  
هر ماه مبلغ کمی 

برای حمایت  از 
انجمن اختصاص 

دهند، در این صورت 
می توان شاهد انجمن 

قدرتمندی باشیم. 
در این مسیر با توجه 
به انتخابات پیش رو 

به نظر می رسد که 
باید هر چه بیشتر از 

انتخابات حمایت کنیم 
و از افرادی استفاده 

کنیم که حافظ منافع و 
پولمان باشند
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انجمن های تشــکل نهاد با هدف تســهيل 
در فرايند تصميمســازی و مشارکت برای رفع 
مشکالت يك صنف تشــکيل می شود. تشکيل 
انجمن از امور اساســی و اصلی  هر صنفی است. 
انجمن ها توســعه برنامه ها و تداوم طرح هايی را 
تســهيل می کنند که برای بهبود وضع حقوقی 
و رفاهی  اعضای خود طراحی شــده  است. اين 
نهادهای غيرانتفاعی موجب پيشــبرد طرح ها 
و فعاليت هــا وجلــب حمايت نهادهــا از حوزه 
تخصصی انجمن می شود، تا جايی که می توانند 
حتی جبهه متحدی در راستای پيشبرد اهداف 
خود در قوای حاکم و همچنين جامعه داشــته 
باشند. با اين همه برخی موانع و مشکالت باعث 
می شــود که انجمن ها از مســير اوليه خود دور 
شوند. در واقع گرفتار شدن به مشکالت داخلی 
گروه و همچنين اختالف بر سر جزييات موجب 
می شود که بســياری از انجمن ها از مسير اوليه 
خود فاصلــه بگيرند. اما برای اينکــه بتوانيم به 
مســير اصلی بازگرديم بايد از  هر  مشــکلی که 
باعث افزايش اختالف و تفرقه می شــود دوری 
گزيــد. در حال حاضر بســياری از انجمن های 
مختلف در ايران با وجود داشــتن پتانسيل های 
باال به دليل نبود همدلــی و تفاهم در بين اعضا 
همچنان درگير مشکالت داخلی خود هستند. 
در حالــی که با رفــع اين اختالف هــا می توان 
ضمن اينکــه قدرت چانه زنی را در بخش دولتی 
باال برد بســياری از مشــکالت را حل کرده و  به 
فضای کسب وکار در کشــور بهبود بخشيد. در 
حال حاضر جذب حداکثری افــراد در انجمن 
به شــکلی که بتوانيم از تمامــی ظرفيت های 
اعضا اســتفاده کنيم از مهم تريــن روش های 
رســيدن به انجمنی کارآمد، موفق و پوياست. 
چرا که هر يك از اعضا به واســطه سابقه حضور 
در بخش های اقتصادی از پتانســيل و تجربيات 
خوبــی برخوردارند بــه همين دليــل به نظر 
می رســد انجمن بهترين فضا برای اســتفاده از 
ظرفيت اين افراد اســت و به تبع آن استفاده از 
اين افراد بهترين گزينه برای انتخابات می تواند 
باشــد.  با کمك اين افراد بدون شــك می توان 
در راســتای حل مشــکل اعضا و بهبود محيط 

کسب و کار قدم برداشت. در کشور ما با توجه به 
مشــکالت اقتصادی  که گريبان دولت را گرفته 
اســت نمی توان از بدنه دولت انتظار داشــت تا 
مشکالت بخش خصوصی را حل کند. بنابراين 
در اين شــرايط هر يك از اعضا بايد با همفکری 
و همدلــی و به دور از هر گونــه انفعال تجربيات 
خود را در جهت حل مشکالت در اختيار مجمع 
قرار دهند. چرا که بســياری از مشکالت اغلب 
از يك نوع اســت. بنابراين با مشورت گرفتن از 
افراد با ســابقه و همچنين با شناسايی ظرفيت 
اعضا می توان در راســتای رفع مشکالت اقدام 
کرد. اين توانگری قــدرت البی گری انجمن را 
زياد می کنــد. اعضای هيات مديــره و اعضای 
انجمن هر کدام می توانند به عنوان يك مشــاور 
موفق در ايــن زمينه کمك کننــد؛ چرا که اگر 
کسی مسيری را رفته و تجربه ای دارد و گرهی از 
کارش باز شده است ديگر الزم نيست که ديگری 
نيــز همان مســير را تکرار کند، بلکــه با کمك 
تجربيات اعضای انجمن به شرط وفاق و همدلی 
می تواند در جهت برداشته شدن مشکالت گام 
برداشت.  ما از انجمن های تشکل نهاد انتظاری 
برای قانون گذاری نداريم، بنابراين مشــارکت 
اين تشــکل ها می تواند گامی موثر در راستای 
تسهيل فرآيند تصميم سازی مناسب باشد. در 
خصوص انتخابات اعضای هيات مديره انجمن 
همگن پالســتيك نيز همين گونه اســت. به 
نظر می رســد بايد ضمن پرهيــز از بدبينی 
نســبت به نــوع فعاليت اعضــا دلخوری ها 
را کنــار گذاشــت امــروزه حل مشــکالت 
داخلــی انجمــن مهم تريــن اولويت برای 
آن اســت. متاســفانه انجمن در سال های 
اخير به مشــکالت داخلی ســرگرم و فارغ 
از مشــکالت بيرونی شده اســت. ادامه اين 
روش قــدرت چانه زنــی در بخــش بيرونی 
انجمــن را هم از بيــن می بــرد.  از نظر من 
امروز تفاهــم، توافق و يکدلی ضمن پذيرش 
و احترام بــه اختالف نظرها در اولويت اعضا 
بايد باشــد. داشــتن نگاهی نو بــرای بهبود 
فضای کســب وکار  صنعت پالستيك يکی از 

اولويت های اعضای انجمن است.  

توافق و تفاهم، نیاز 
امروز انجمن همگن سید محمد حسین لواسانی

دبیر تحریریه

به نظر می رسد باید 
ضمن پرهیز از بدبینی 
نسبت به نوع فعالیت 

اعضا دلخوری ها را 
کنار گذاشت امروزه 

حل مشکالت داخلی 
انجمن مهم ترین 

اولویت برای آن است. 
متاسفانه انجمن در 

سال های اخیر به 
مشکالت داخلی 
سرگرم و فارغ از 

مشکالت بیرونی شده 
است
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در آســتانه برگزاری ششــمين دوره از انتخابات انجمن صنايع 
همگن به نظر می رســد آنچه بيــش از پيش ضــرورت پيدا می کند 
بی تفاوت نبودن و تالش برای داشــتن انجمنی متحد،  فعال و شفاف 
است. اين مســاله در گرو شــرکت حداکثری اعضا امکان پذير است. 
اعضايی که مشکالت صنف را مشکل خود بدانند و از کنار آن بی تفاوت 
عبور نکنند. در حال حاضر وجود واســطه ها، کمبود مواد اوليه و سوء 
مديريت از عمده ترين مشکالت صنايع پالستيك ايران است که رفع 
آنها با داشتن انجمنی با قدرت البی گری باال امکان پذير است؛ افرادی 
با قدرت چانه زنی باال کــه بتوانند با کمك دولت هم از توليدکنندگان 
و هــم از واردکنندگان ايــن صنعت حمايت الزم را انجــام دهند. در 
ســال های اخير بسياری از صنعتگران در حوزه پالستيك با مشکالت 
زيادی در تامين مواد اوليه رو به رو هستند. لذا به نظر می رسد  تعامل هر 
چه بيشتر اعضای جديد انجمن با مقام های مسوول در وزارت صنعت، 
معدن، تجارت بتواند تامين مواد اوليه از پتروشــيمی ها را تا حدودی 
تسهيل و مراحل صادرات محصول و واردات ماشين االت و مواد اوليه 

را برای آنها بهبود ببخشد.
همچنيــن  تعامــل بــا وزارت اقتصــاد و دارايی و تــالش برای 
ســاماندهی بهينه وضعيت دريافت ماليات ها و اصالح درصد ســود 
توليدکننده های صنايع پالســتيك در کتاب ماليات ها از ديگر نکاتی 
اســت که اعضای جديد انجمن بايد آن را مد نظر داشــته باشــند. در 
حال حاضر در کتاب های مالياتی عدد ســود صنف واقعی نيســت و 
همين مساله موجب دامن زدن به بازار سياه در حوزه خريد مواد اوليه 
می شود. نتيجه اين وضعيت افزايش حضور واسطه ها در بازار و افزايش 

مشکالت در تامين منابع مالی کارخانه ها می شود.
تامين منابــع مالی در کنار  ســودهای باالی تســهيالت بانکی 
فشارهای ســنگينی به توليدکنندگان کشور وارد می کند. لذا تالش 
اعضای جديد انجمن برای ايجاد هســته اعتباری نزد سيستم بانکی 
برای اعطای تســهيالت به توليدکنندگان صنايع پالستيك ضروری 

به نظر می رسد. 
از ســويی ديگر نظام بانکی به عنوان يکی از تامين کنندگان بزرگ 
منابع مالی در کشــور در سال های گذشته با ســودهای باال و قرارداد 
وثايق سنگين، مشــکالت زيادی برای توليدکنندگان به وجود آورده 
اســت. در نتيجه اين وضعيت، قدرت رقابت پذيری کاالهای ايرانی به 
دليل گران شــدن هزنيه های توليد،  در برابر کاالهای خارجی کاهش 
پيدا کرده است. رفع اين مشکالت عالوه بر اينکه بهبود هسته اعتباری 
نزد سيســتم بانکی را می طلبــد لزوم توجه به آمــوزش و مديريت و 

بازاريابی فروش و بهينه سازی توليد را ضروری می سازد.  
همچنين تشــکيل کميته های حمايتی بــرای  راه اندازی مجدد 
واحدهای فاقــد فعاليت، ايجاد کميســيون های تخصصی در جهت 
شــناخت و رفع مشکالت اعضا و همچنين تشــکيل کميسيون های 
تخصصی برای شــناخت و حل مشــکالت و حضور در نمايشگاه های 
تخصصی داخلی و خارجی از ديگر اهدافی اســت که به نظر می رسد 
اعضای جديد بايد به آن توجه کنند. در اين مســير به نظر می رســد با 
توافق و همدلی و همچنين با اســتفاده از افراد تحصيل کرده و کاردان 
بتوان در جهت رفع مشــکالت موجــود  و  افزايــش کيفيت و رقابت 

پذيری محصوالت ايرانی قدم برداشت. 

علیرضا خلیلی
مدیر عامل شرکت گرانول رباط کریم
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بی تفاوت نباشیم!
در آســتانه برگزاری ششــمين دوره از انتخابات 
انجمن صنايــع همگن به نظر می رســد آنچه بيش از 
پيش ضرورت پيدا می کند بی تفــاوت نبودن و تالش 
برای داشــتن انجمنی متحد،  فعال و شفاف است. اين 
مساله در گرو شرکت حداکثری اعضا امکان پذير است. 
اعضايی که مشکالت صنف را مشــکل خود بدانند و از 
کنــار آن بی تفاوت عبور نکننــد. در حال حاضر وجود 
واسطه ها، کمبود مواد اوليه و سوء مديريت از عمده ترين 
مشــکالت صنايع پالستيك ايران اســت که رفع آنها 
با داشــتن انجمنی با قدرت البی گری باال امکان پذير 
است؛ افرادی با قدرت چانه زنی باال که بتوانند با کمك 
دولت هم از توليدکننــدگان و هم از واردکنندگان اين 
صنعت حمايت الزم را انجام دهند. در ســال های اخير 
بســياری از صنعتگران در حوزه پالستيك با مشکالت 
زيادی در تامين مواد اوليه رو به رو هســتند. لذا به نظر 
می رسد  تعامل هر چه بيشــتر اعضای جديد انجمن با 
مقام های مســوول در وزارت صنعت، معدن، تجارت 
بتواند تامين مواد اوليه از پتروشــيمی ها را تا حدودی 
تســهيل و مراحل صادرات محصول و واردات ماشين 

االت و مواد اوليه را برای آنها بهبود ببخشد.
همچنين  تعامل بــا وزارت اقتصاد و دارايی و تالش 
برای ســاماندهی بهينه وضعيــت دريافت ماليات ها و 
اصالح درصد سود توليدکننده های صنايع پالستيك 
در کتاب ماليات ها از ديگر نکاتی است که اعضای جديد 
انجمن بايد آن را مد نظر داشــته باشند. در حال حاضر 
در کتاب های مالياتی عدد ســود صنف واقعی نيست و 
همين مســاله موجب دامن زدن به بازار سياه در حوزه 
خريد مواد اوليه می شــود. نتيجه اين وضعيت افزايش 
حضور واســطه ها در بازار و افزايش مشکالت در تامين 

منابع مالی کارخانه ها می شود.
تامين منابع مالی در کنار  سودهای باالی تسهيالت 
بانکی فشــارهای ســنگينی به توليدکنندگان کشور 
وارد می کند. لــذا تالش اعضای جديــد انجمن برای 
ايجاد هســته اعتباری نزد سيستم بانکی برای اعطای 
تسهيالت به توليدکنندگان صنايع پالستيك ضروری 

به نظر می رسد. 

از ســويی ديگر نظام بانکی به عنوان يکی از تامين 
کنندگان بزرگ منابع مالی در کشــور در ســال های 
گذشــته با ســودهای باال و قرارداد وثايق ســنگين، 
مشــکالت زيادی برای توليدکنندگان به وجود آورده 
اســت. در نتيجه اين وضعيت، قــدرت رقابت پذيری 
کاالهای ايرانی به دليل گران شــدن هزنيه های توليد،  
در برابر کاالهای خارجی کاهش پيدا کرده اســت. رفع 
اين مشــکالت عالوه بر اينکه بهبود هســته اعتباری 
نزد سيســتم بانکی را می طلبد لــزوم توجه به آموزش 
و مديريــت و بازاريابی فروش و بهينه ســازی توليد را 

ضروری می سازد.  
همچنيــن تشــکيل کميته هــای حمايتی برای  
راه اندازی مجــدد واحدهــای فاقد فعاليــت، ايجاد 
کميســيون های تخصصی در جهت شــناخت و رفع 
مشــکالت اعضا و همچنين تشــکيل کميسيون های 
تخصصی برای شــناخت و حل مشــکالت و حضور در 
نمايشــگاه های تخصصی داخلی و خارجــی از ديگر 
اهدافی اســت که به نظر می رسد اعضای جديد بايد به 
آن توجه کنند. در اين مســير به نظر می رســد با توافق 
و همدلی و همچنين با اســتفاده از افراد تحصيل کرده 
و کاردان بتــوان در جهــت رفع مشــکالت موجود  و  
افزايش کيفيت و رقابت پذيری محصوالت ايرانی قدم 

برداشت. 



کميته عضويت انجمن صنايع همگن پالستيك اســتان تهران  تصويب کرد که  به اعضايی که 
معدود نيز هســتند ) بالغ بر 34 عضو ( طی نامه ای اعالم بدهی شود، اما عليرغم اين بدهی اين دسته 
از اعضا  دارای حق رأی در مجمع پيش رو هستند و در آينده می بايست نسبت به تسويه بدهی خود 

اقدام کنند.
 نشست ديگری از سلسله نشست های کميته عضويت انجمن صنايع همگن پالستيك استان 
تهران در محل انجمن  برگزار شد که طی اين برنامه صورت جلسه ای به امضای حاضران به شرح زير 

رسيد.
1.  تا روز 95/09/16 حدود 170 نفر تســويه بدهی کرده اند. ليست موضوع بند 2 مصوبه جلسه 
قبل تهيه شــده است که بدهی از سال 1386 تاکنون را دربر می گيرد. پيشنهاد می شود اعضای که 
بدهی های کمتر و مساوی 2 ميليون ريال هستند ، در روز مجمع حق رأی داشته باشند. اين رويه به 
اين دليل پيشنهاد می شود که به اين دسته اعضا تاکنون اعالم بدهی نشده است و از بدهی خود مطلع 

نيستند.
2.  به اعضايی که معدود نيز هستند ) بالغ بر 34 عضو ( طی نامه ای اعالم بدهی شود، اما عليرغم اين 
بدهی اين دسته از اعضا  دارای حق رأی در مجمع پيش رو دارند و در آينده می بايست نسبت به تسويه 

بدهی خود اقدام کنند.
اين افراد عبارتنداز : 1( رســول پايدار مقدم2( حميد دسترنج 3( اسماعيل قنداق ساز 4( رسول 
آقاحسينی5( رمضان جليلوند 6( عبدالعظيم محمدی 7( محسن ميرزاخانی8( ولی امانی کيوج 
9( سلمان قنداق ســاز 10( ســيد جليل هامونی 11( کاظم ظهيری 12( علی باقرزاده 13( کريم 
پهلوان 14( روبيك قازاريان 15( روبن مگرديجی 16( عليرضا خالصی 17( علی اکبر قاسمی 18( 
عبدالعظيم شانجانی 19( روبيك برخورداری 20 ( رافيك زرگريان 21( ابوالفضل شيخ نجفی 22( 
محمدتقی جعفری هوشــيار 23( علی معين فر 24( ابوالقاســم کاظمی 25( عباس ميرحسينی 

در دومین جلسه کمیته 
عضویت چه گذشت؟
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26( محمدعلی گلستانی 27( حميد 
باختــری 28( نازعلــی محبوبی 29( 
هوشمند توفيق 30( محمدرضا خادمی 
ولی پور 31( کيومرث ارجمند حسابی 
32( محمــود دهقانپور فراشــاه 33( 

فريبرز امينی.
3.  مالك داشــتن حق رأی تسويه 

بدهی تا پايان سال 1394 است.
4.  از روز شــنبه 95/09/20 ميزان 
بدهی اعضای بدهکار نيز در وب سايت 

درج شود.
5.  بند 4 صورتجلســه 95/09/02 
در اســرع وقت اجرا و اطالعيه موردنظر 
منتشر شود باتوجه به مفاد تبصره ماده 
21 مقرر شــد در صــورت حضور عضو 
به صورت اصالتــاً عضو مذکور می تواند 
وکالت يك عضو ديگر را به عنوان نماينده 
عهده دار شــود. ولی هيچ نماينده يك 
عضو نمی توانــد وکالت عضو ديگری را 
به عنوان نماينده بطور همزمان عهده 

دار باشد.
6.  معرفی عضــو يا نماينده وی طی 
نامه دارای امضای مجاز بر روی سر برگ 
رســمی برای کليه اعضاء و همراه با مهر 

برای اعضای حقوقی پذيرفته شود.
7.  مقــرر شــد متن معرفــی نامه 

حاضرين در مجمع می بايســت مبنی 
بر معرفی فــرد يا نماينــده وی با ذکر 
مشــخصات فردی و شماره کارت ملی 
همراه با ارائه کارت ملی وی باشد. متن 
پيشنهادی معرفی نامه به صورت الگو 

در وب سايت انجمن منتشر شود.
8.  برگــه ورودی تهيــه شــده 
پيشــنهادی به مجمــع عمومی مورد 
تائيد قرار گرفت که مقرر شــد ممهور 
به مهــر و امضای رئيــس هيأت مديره 
انجمن باشــد. تهيه برگــه به صورت 
خــاص و محرمانــه تــا روز مجمع بر 
عهده رياســت هيأت مديره اســت. در 
اين جلسه آقايان:  سيدمحمدمرتضوی، 
سيدجوادميرحيدری، آرمان خالقی، 
مهاجرانی، محمدرضا مونسان، مهرداد 
صادقی نکو،عليرضا ميربلوك، احسان 
منشی، شهروز ضرابی ها، علی معين فر، 
مهدی باستان فر و خانم آرمين حضور 
داشــتند. همچنين الزم به ذکر است 
که اين کميته نخستين جلسه خود را 
در دومين روز آذرماه سال جاری برگزار 

کرده بود و در آن جلسه مقرر شده بود:
1.  به منظور حل مشــکل اعضايی 
که حق عضويت خود را پرداخت نکرده 
اند و دارای بدهی معوق هســتند، مقرر 

شد طبق اساسنامه عمل شده و هيأت 
مديره رويه تســويه بدهــی به صورت 
نقدی، چك يا ســاير اوراق تعهدآور را 
تهيه و به مجمع عمومی پيشنهاد نمايد 
و  مجمع محل اعتنــا و اجراء قرار گيرد.

)پيشنهاد شــد دســتگاه پوز سيار به 
منظور پرداخت بدهی اعضاء در محل 

مجمع فراهم شود(.
2.  مقرر شد اســامی و ميزان بدهی 
اعضای بدهکار طی ليستی توسط خزانه 
دار تهيه شــده و در مرحله اول در اسرع 
وقت ليست اسامی در وب سايت انجمن 
اعــالم و در مرحله دوم ميــزان بدهی 
اعضاء بدهکار هم حداکثر ظرف مدت 
10 روز کاری )تا جلسه بعدی کميته( 

در وب سايت انجمن منتشر شود.
3.  مقرر شــد به منظور رعايت مفاد 
بند 9-4 ماده 9 اساســنامه، انجمن در 
اسرع وقت نسبت به استعالم فهرست 
اســتان هايی که دارای انجمن همگن 
پالستيك هســتند از وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت اقدام کند.
4.  مقــرر شــد طی اطالعيــه ای، 
شرايط نامزدی جهت انتخابات هيأت 
مديره وفق مفاد مندرج در اساسنامه از 
قبيل : ماده 24 و ماده 27 و تبصره 3 ماده 
25 منتشر شده و از کانديداهای محترم 
درخواست شود مدارك مثبته من جمله 
معرفی نامــه عضو حقوقــی به عنوان 
نماينده تام االختيــار، آخرين روزنامه 
تغييرات معتبر مبنــی بر عضويت فرد 
در هيأت مديره حتــی المقدور قبل از 

مجمع به دفتر انجمن ارسال کنند.
5.  مقرر شد از جلسه بعد، از نماينده 
اعضايی که در جلســه مجمع عمومی 
)95/04/22( که در تاريخ 95/05/27 
به تائيد ثبت نرســيد جهت حضور در 
جلسات کميسيون عضويت دعوت به 

عمل آيد.
6.  مقرر شد جلسه بعد دو هفته بعد 

برگزار شود.
در ايــن جلســه نيــز آقايــان: 
 ، ی تضو مر محمد ســيد
سيدجوادميرحيدری، آرمان خالقی، 
مهاجرانی، محمدرضا مونسان، مهرداد 
صادقی نکو، عليرضا ميربلوك، احسان 
منشی، شهروز ضرابی ها و خانم آرمين 

حضور داشتند.
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 آقــای مهندس بــه عنــوان یکی از 
پیشکســوتان صنعــت پالســتیک، 
پیشــینه ای از چگونگی شکل گیری این 

صنعت بفرمایید.
 صنعت پالســتيك بيش از 65 ســال پيش با حضور 
افرادی چون آقايــان القانيان، ورزيده کار، مونســان، 
نمازی و برخی ديگر از پيشکســوتان اين صنعت شروع 
به کار کرده اســت. من حدود 35 سال يعنی از سال 60 
وارد حوزه پالســتيك شدم. صنعت پالستيك آن زمان 
پيش پاافتــاده، عقب مانده و خيلــی جزيی بود. آن قدر 
اين صنعت کــم اعتبار و ضعيف بود کــه بعضا خجالت 
می کشــيديم جايی بگويند پالستيك ساز است. از هر 
کسی در خصوص فوت وفن کار سوال می پرسيدم کسی 
جواب نمی داد و حتی اگر کســی هم چيزی ياد گرفته 
بود، خيلی محرمانه برای خودش نگه می داشت. در آن 
زمان فارغ التحصيل در رشــته های پالستيك در کشور 
نداشــتيم و هيچ مرجعی برای گرفتن اطالعات بيشتر 
پيدا نمی کرديم. تا اينکه کتاب هايی از خارج تهيه کرده 
و در اين زمينــه خوانده و اطالعاتم را زياد کردم؛ اما االن 
خوشبختانه پيشــرفت ها در اين زمينه زياد شده است. 
جوانــان و فارغ التحصيــالن زيادی وارد رشــته پليمر 
شــده اند و مثل يك کشور پيشــرفته اروپايی در زمينه 
پالســتيك، افراد توانمند و تحصيل کرده وارد بازار کار 
شــده اند. االن صنعت پالستيك در کشور صنعت مهم و 
با اعتباری شده اســت و به آن افتخار می کنيم و با سابق 

فرق کرده است.
چگونه وارد این صنعت شدید؟

 من قبل از انقالب وارد کننده محصوالت بهداشــتی 
ســاختمان و واردکننده مواد غذايی بودم. بعد از انقالب 

عده زيــادی از مملکت رفتند، امــا پيش خودم تصميم 
گرفتم جايی نروم و برای اينکه ســال ها لوازم بهداشتی 
ســاختمان وارد می کــردم تصميم گرفتــم واردات را 
تبديل به توليد کنم؛ اين شــد که به تهيــه اين کارگاه 
در ســال 60 اقدام کردم. واحــد کارخانه هايی هم در 
شهرســتان داشــتيم که آن ها را واگذار کردم و در حال 
حاضر به کار توليد محصوالت بهداشــتی ساختمان از 
پالستيك مشغول هســتم. فعاليت در زمينه پالستيك 
را از سال 60 شــروع کرديم و گســترش داديم و امروز 
چهار واحدی توليد در تهران و جاده کرج داريم. امروزه 
اقالم زيــادی را که قبال از خــارج می آورديم را خود در 
ايران توليد می کنيم. برای اولين بار توانستيم همه اين 

لوازم که فلزی بود را تبديل به پالستيکی کنيم.
 قبل از من انواع فالش تانك ها، کفشــورها، وان ها، 
ســيفون های زير ظرف شويی همه فلزی بودند و همه از 
خارج وارد می شدند که برای اولين بار اين ها را تبديل به 
پالســتيکی کرديم. در اوايل جنگ که کمبود همه چيز 
بود با اين توليدات کمبودها جبران شــد. هر چند که آن 
زمــان کيفيت خوب نبود ولی رفع نياز شــد و کمبودی 
حس نشــد. امروزه 600 قلــم لوازم بهداشــتی توليد 
می کنيم که مجموعه کاملی برای حمام و دستشــويی 
اســت. اســتاندارد ايران و اروپا داريم و به کشــورهای 
مختلف صادرات مســتمر داريم. ارز مورد نياز خودمان 
را تامين می کنيم و الحمداهلل بازارمان با مشکل خاصی 

روبه رو نبوده است.
چه تعداد پرسنل دارید؟

 در کارگاه 180 اصلی نفر ولی با افرادی که در جاهای 
ديگر برای ما کار می کنند بين 700- 800 نفر است.

کار ســختی کردیــد از واردکننده به 

»اگر همه کارخانه ها تعطیل شود من آخرین خواهم بود. باید هر طور شده سنگر تولید را حفظ کرد.« این ها بخشی از صحبت های 
مهندس عیسی غریبی پیشکسوت فعال صنعت پالستیک ایران اســت. می گوید اگر کار تولید نکنم نمی توانم زندگی کنم. 
از بازار سیاه خرید مواد اولیه برای تولیدکنندگان و از سهم از دســت رفته صنایع پالستیک ایران در بازارهای جهانی گالیه 
می کند. از دامپینگ چینی ها در بازار می گوید و از بهره های باالی بانکی بــرای تولیدکنندگان صحبت می کند. گفت وگوی 

همگن پالست را با رئیس و نایب رئیس هیات مدیره دوره پیشین انجمن صنایع پالستیک در ادامه می خوانید.

عيسی غريبی در گفت و گو با همگن پالستيك:

 باید سنگر تولید را حفظ کرد
 راه حل مشکالت صنعت پالستیک در 

صادرات است
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تولیدکننده تبدیل شدید!
 درســت اســت. در وضعيت فعلی عده زيادی به 
علت مشکالت اقتصادی توليد را متوقف کرده و بهره 
بانکی می گيرند و بهره را خرج می کنند. آن هم نوعی 
زندگی است. يك عده ای خودشان را راضی می کنند؛ 
اما من اگر کار توليد نکنم نمی توانم زندگی کنم. کار 
توليد مرا ســرگرم می کند و اين اعتماد به نفس را در 
من به وجود می آورد که من کارآفرين هســتم. سود 
بانکی به من لذت نمی دهــد. من تا حاال به دنبال کار 
ساخت وساز نرفته ام. باور دارم توليدکننده هستم و 
بايد در اين کار بمانم. شــعار نمی دهم می گويم من 
پذيرفته ام کار توليد کنم و اگر ســختی هم در راه بود 
بايد به راهم ادامه بدهم. نبايد توقع داشت اينجا مثل 
ژاپن يا اروپا باشد. از همکاری و همراهی با کارمندان 
و کارگران شرکت لذت می برم. مشتريان مرا دوست 
دارند. نمی گذارم مشــکلی بــرای مصرف کننده و 
يا کارکنان شــرکت بــه وجود بيايــد و از اين روابط 

خانوادگی لذت می برم.
 باور دارم با هر شــرايطی کار را بايــد اداره کرد. 
ما با کارگــران و خريداران محصــوالت خود تعامل 
خوبــی داريم و بــا مهربانی و دوســتی و آرامش کار 
می کنيم اوضاع شيبه دريای متالطمی است که بايد 
با امواج دســت و پنجه نرم کنيم تا غرق نشــويم. اين 
نگرش من به کار توليد و صنعت اســت. کسانی که در 
کار توليد هستند، احســاس خالقيت، اشتغال زائی 
و کارآفرينی را دارند و ايــن افتخار بزرگی برای يك 
توليدکننده اســت. احساسی خوبی است. يك دالل 
يا واســطه هيچ وقت نمی تواند اين احساس را تجربه 
کند. يك واســطه يا دالل يا کســی که بهــره بانکی 
می گيرد نمی تواند بگويد پول را با زحمت به دســت 
آوردم. من توليدکننده چگونه راضی شــوم که راکد 
درکناری بنشــينم و بگويم کار توليد صرف ندارد و 

بخواهم سود بگيرم؟!
 اين مساله موجب افت ارزش های انسان می شود 
که آدمی خود را گوشه نشــين کند و بــا بهره ای که 
از زحمــت ديگران در بانك ها به او می رســد گذران 
عمر کند. برخی متاســفانه پــول دزدی را هم مجاز 
می داننــد. ولی مــن می گويــم توليدکننده ها در 
هميشه چه باغدار يا کشــاورز و صنعتگر، احساسی 
خوبی دارد و می گويد من می توانم توليد کنم و برای 

عده ای هم کار و زندگی بسازم.
 کشاورزو باغدار و دامدار و صنعتگر با ِعرق ملی اش 
توليد می کند و باعث می شود تا ديگر هم وطنانش در 
رفاه باشــند. من اعتقاد دارم وقتی وارد توليد شديم 
نبايد درامــد کار خود را با کارهــای تجاری و داللی 

مقايسه کنيم و مايوس بشوی.
از مجموعه فعالیتتان با همه مشکالت 
موجود که در کار تولید در کشور وجود 

دارد احساس رضایت دارید. این حس 
رضایت از چه چیزی ناشــی می شود؟ 
چگونه توانســته اید بر گرفتاری های 

کار تولید غلبه کنید؟
 من حسابدار هســتم و هيچ وقت پايم را از گليمم 
بيشــتر دراز نکــرده ام؛ و حق هيچ کســی را پايمال 
نکــرده ام. الحمداهلل تا به حال دچار مشــکل مالی و 
غيره نشده ام.توليد کننده ای هستم که تمام اين 70 

سال را با عشق کار کرده و خدا را شاکر هستم.
فرزندانتان هم در کار شما هستند؟

 بله. من ســه فرزند دارم دو دختر و يك پسر که هر 
ســه آن ها در کنار من کار می کند. از اينکه فرزندانم 
در کنار من کار می کنند لــذت می برم. لذت زندگی 
همين هــا اســت که انســان در کشــورش در کنار 
فرزندان و دوستانش باشــد و برای مردمش خدمت 

کند.
 یکی از مشــکالت محصوالت ایرانی 
نبود قدرت رقابت پذیری به نســبت 
محصوالت مشــابه خارجی اســت. 
در چنــد ســال گذشــته برخی از 
با نگاه ســودجویانه  تولیدکنندگان 
کیفیت را قربانی ســود نهایی کرده اند 
و درنهایت نیز بســیاری از بازارها از 
دســت رفته اســت. چگونه می شود 
نگاه ســودجویانه را کم کرد و قدرت 
رقابت پذیری کاالهــای ایرانی را باال 

برد؟
 در يك کشــور همه جور نگرشی وجود دارد. ولی 
مشکل ترين کار ما اين اســت که در ايران وقتی بهره 
باال است در نتيجه توليد اقتصادی به صرفه نمی شود. 
رقبای خارجی ماشــين می خرند يك ميليون دالر و 
دو درصد بهره می دهند. )که آن هم به حساب هزينه 
مالياتی منظور می شــود( ولی ســود بانکی در ايران 
معموال باالی 20 درصد اســت؛ بنابراين ماشــينی 
که می خريم بهره و هزينه ماشــين خريداری شــده 
10 برابر هزينه رقيب ما می شــود. با اين شرايطی که 
به آن اشــاره کردم ما نمی توانيم ماشين گران قيمت 
اروپايی بخريم؛ بنابراين مجبوريم ماشــين چينی يا 
دست دوم خريداری کنيم. در ماشين های ارزان هم 
راندمان توليد پايين می آيند اگر ماشــين با کيفيت 
خوب يك ميليون توليد می کند، اين ماشــين 100 
هزار توليد خواهد داشــت. آن يکــی کيفيت باالتر 

است ولی ما آن پول را نداريم بخريم.
 مطلب ديگر اينکه ايران به عنوان کشــور صادراتی 
شناخته شــده نيســت. از همه جای دنيا سراغ چين 
می روند چون آنجا را مرکز قيمت های خوب شناخته اند 
حتی اگر قيمت ســاخت چين از ما هم گران تر باشد باز 

خريداران آفريقا، اروپا و آسيا از چين می خرند.

 تولیدکننده در هر 
جا از باغدار گرفته تا 

کشاورز و صنعت کار، 
احساسی دارد 
و می گوید من 

می توانم برای خودم 
تولید کنم. لذا من 

می گویم آدم وقتی 
وارد تولید شد دیگر 

نباید مقایسه کند 
که اگر در کارهای 

دیگر بودم این 
میزان سود بیشتر 

می کردم.
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چرا؟
 پاســخ به اين ســوال خيلی طوالنی اســت؛ اما چين در دنيا 
به ارزان فروشــی معروف شده اســت. چين هم دنيا را فلج کرده 
اســت. توليدکنندگان دنيا از دســت جنس های ارزان چينی به 
تنگ آمده انــد يعنی رقابت کردن با چين امــکان ندارد. در چين 
کارگرانشــان راندمان کاری باال دارند و ارزان هســتند. کارگران 
چين راندمان کاری بيشــتری دارند و کمتر نيــز حقوق دريافت 
می کنند. فکر نمی کنم در چين عوارض های مختلف که در کشور 
ما است داشته باشــند. حقوق و عوارض گمرك، شهرداری، بيمه 
و غيره گلوگاه های صنعت کشــور هســتند؛ يعنی هزينه های باال 
موجب می شــود از کيفيت کم شــود. بله. با اين اوضاع بلبشو که 
کســی نمی تواند کاری انجام دهد. اين هــا در بحث نمی گنجند. 
مشــکالت قانون کار و ماليات بر ارزش افزوده بيمه ها حمل ونقل 
بوروکراســی اداری که مــا داريم همه گلوگاه هايی هســتند که 
توليدکننده را خســته و درمانده می کنند و تعدادی توليد را رها 
می سازند. مسووالن اين مشــکالت را از ما بهتر می دانند. من يك 
بار به وزيــری عرض کردم شــما که اين قدر به مشــکالت واقف 
هســتيد پس چرا در رفع آن کاری نمی کنيد؟ چه کسی بايد آن را 
حل کند؟ ما گاليه می کنيم شــما هم که داريد گاليه می کنيد! به 
نظر می رسد مســووالن هم دچار روزمرگی شده اند و می خواهند 
امروزشــان را فردا کنند. خودشان را در دردسر نمی اندازند. با اين 

شرايط واقعا چيزی حل نمی شود.
 در هر حال و با همه مشکالت من می گويم اگر همه کارخانه ها 
خدای ناکرده تعطيل شــوند من آخرين خواهــم بود؛ چرا که فکر 
می کنم بايد ســنگر را حفظ کنــم. کارگران کارخانــه من بايد 
احســاس امنيت کنند. من مثل پدر خانواده احساس مسووليت 
می کنم برای همين تا هفتاد ســالگی هر روز به ســر کار می آيم و 
احســاس لذت می کنم. لذا نگرش من به توليد اين گونه اســت. 
من وظيفه دارم تالش کنم و کاری ندارم سياســت چه است. من 
وظيفه دارم ســازمان خودم را خوب اداره کنم. اگر بتوانم تشکل 

خود را نيز خوب اداره کنم.
 آقای مهندس به ایده تان برای تبدیل لوازم فلزی 
به پالستیکی اشــاره کردید. این ایده چگونه به 

ذهنتان رسید؟
 من ســال 1351 در شــرکت دلتای انگلســتان که در حوزه 
شــيرآالت ســاختمانی فعال بود دوره کارآموزی حسابداری را 
می گذراندم؛ و آنجا حسابدار صنعتی آن شرکت بودم اين شرکت 
انگليسی قصد مشارکت با ايرانی ها را داشت که يك کارخانه توليد 
شيرآالت بهداشتی برای اولين بار در ايران راه اندازی کنند به من 
پيشنهاد کار در اين شــرکت جديد دادند که من قبول کردم و در 
اين شرکت نو پا کارم را شــروع کردم من تا ساعت 10 شب سخت 
کار می کردم و در دو ســال به همه امور مســلط شده بودم. يکی از 
دوســتان که مدير کارخانه بود روزی به من گفت چرا شما که همه 
کارها را ياد گرفته ايد، چرا خودتــان تجارت راه نمی اندازيد؟ يك 
ماه بعد از آن به اين فکر افتادم و به کار تجارت شخصی روی آوردم. 

در کتاب زندگی نامه ام به اين موارد اشاره کردم.
جایگاه صنعت پالســتیک در کشــور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟

 در حال حاضر يکی از بزرگ ترين مشــکل ما در توليد اين است 
که نوآوری نداريم و بيشــتر کپی می کنيم.  برنامه ای برای تحقيق 
و توســعه در اين زمينه نداريم. در حال حاضر اغلب نوآوری ها در 
اروپا است. ســرمايه گذاری ها در بخش پالســتيك در اين اواخر 
چــه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی زياد شــده اســت. 
ماشــين آالت زيادی در ســال های اخير وارد کشور شده است؛ تا 
جايی که گفته می شود چند برابر مورد نياز است؛ توليدات داخلی 
بيشتر از تقاضا شــده و به دليل مشکالت اقتصادی نمی توانند آن 
را بفروشند؛ و به داليل ذکر شــده با وجود انبوهی از ماشين آالت 
صنعتی متاســفانه به دليل نداشــتن قدرت در برابر جنس ارزان 
چين و ترکيه همچنان ناتوان اســت و ايــن ظرفيت برای داخل 

کشور زياد است.
 توليــد پايين و بهره باال هزينه تمام شــده کاال را در کشــور ما 
افزايش داده است. راهکار اين مشــکل افزايش توليد و سرشکن 
کردن هزينه های سربار توليد است. اگر بازار داخل در حال حاضر 
قدرت جذب توليــدات داخلی را ندارد با صــادرات می توان اين 
مشــکل را حل کرد. توليــد صنعتی در تيراژ باال به صرفه اســت و 
ايــن موضوع بهبود ارتبــاط و افزايش تعامالت با ديگر کشــورها 
را می طلبــد. در حال حاضــر ما بزرگ ترين مشــتری خود يعنی 

عربستان را از دست داده ايم.
 افغانســتان و عراق هم ديگر خيلی کم با ايــران کار می کنند. 
بازارهای شمالی کشور مثل تاجيکستان، ازبکستان و قرقيزستان 
به دليل نزديك بودن به چين و دسترســی به قيمت های ارزان از 
دســت رفته اســت ما برای حفظ بازارهای صادراتی مان در اين 
شــرايط فعلی مجبوريم اجناس خود را با ضرر بفروشيم. در حال 
حاضر بازارهــای خوبی در بعضی از کشــورهای آســيای ميانه 
داريم ولی همان گونه که گفتم ســودی از صادرات آن نمی بريم. 
حفظ بازارهــای صادراتی با اميد به آينده جز اهداف ماســت. راه 
حل مشــکالت صنعت پالستيك در داشــتن صادرات است. لذا 
بايد خيلی ســخت بکوشــيم تا در بازار کشــورهای همسايه را با 

محصوالت ايرانی پر بکنيم.
 صنعت پالســتیک چه ســهمی در اشتغال زایی 

پایدار در کشور دارد؟
 بــا وجود اينکــه صنعت پالســتيك، پتانســيل بااليی برای 
اشتغال زايی در کشــور دارد، اما متاســفانه در کشور ما سياست 
و برنامه های راهبردی در اين زمينه نيســت کــه بتوانيم از نفت 
و گازی کــه در مملکت داريم درســت اســتفاده کنيم. بر عکس 
هميشه گران ترين نرخ دنيا را داشته ايم اگر قيمت صادراتی مواد 
اوليه پتروشــيمی ايرانــی 3500 تومان هر کيلو بــرای چينی يا 
ترکيه ای باشد برعکس به توليدکنندگان داخلی  هر کيلو 4500 
تومان فروخته می شــود بنابراين دولت بايد اين ها را کنترل کند 
تا بازار ســياه توليد نشود. ما هيچ زمان نمی توانيم از بورس چيزی 
بخريم و معموال از بازار ســياه خريداری می کنيم. در حالت کلی 
انتظار می رود که کشــوری که روی منابع نفــت و گاز قرار گرفته 
مواد اوليه ارزان تری داشــته باشــد. اما در کشور ما برعکس است 
مــواد اوليه به چينی ها 3500 تومان و بــه ايرانی ها 4500 تومان 
فروخته می شــود. تصور کنيد که چينی ها با اين رقم اگر هم 500 
تومان هزينه توليد مواد کنند هزينه تمام شده شان 4500 تومان 
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می شــود. اين در حالی است که هزينه تمام 
شــده برای توليدکنندگان داخلی 5500 
تومان می شود. اين مســاله را هزاران بار به 
مســووالن گوشــزد کرده ايم ولی اتفاقی 
نيفتاده اســت. شــرکت های پتروشيمی 
حاضر نيســتند با قيمتی کــه به خارجی ها 
می فروشند به ما توليدکنندگان داخلی هم 

به همان قيمت بفروشند.
 به این ترتیب دودش در چشم 

مصرف کنند داخلی می رود.
 اين روند باعث می شــود که قيمت تمام 
شــده محصول در کشــورمان گران تر تمام 
شــود. برای مثال وقتی خريداری به دنبال 
قيمت لولــه پلی اتيلن اســت و قيمت آن را 
از توليدکننــدگان داخلی جويا می شــود 
می بينــد که قيمت جنس ما از ســازندگان 
ترکيه گران تر اســت؛ در اين شــرايط بازار 
کشورمان از دســت می رود. از طرفی ديگر 
با گران تر تمام شــدن محصــوالت برخی از 
توليد کنندگان برای جبران هزينه های باال 
با ترفندهايی مواد ضايعاتی داخل پالستيك 
اضافــه می کنند کــه ايــن روش نيز باعث 
می شــود کيفيت محصوالت پايين بيايد و 
بــه تبع آن نيز بازار داخلــی از حالت رقابتی 
در بيايد. در واقع مسايل به صورت ريشه ای 
حل نمی شــود. چرا بايد آبروی کشــورمان 
با صــادرات محصول غيراســتاندارد از بين 
برود؟ يعنــی مي خواهم ايــن را بگويم که 
اين هــا زنجيروار به هم مربوط هســتند. در 
حال حاضر نظــم همه چيز بــه هم خورده 
اســت. من بعضی اوقات می گويم اگر وزير 

بودم بايد چه کاری انجام می دادم.
ما مشــکالت را می دانیم ولی 
اختالفات را چگونه می شــود 

حل کرد؟
 ما کم همديگــر را می بينيم. وقتی دو 
نفــر همديگر را می بيننــد اين يك حالت 
رو درواســی و اتحاد و همدلــی به وجود 
مــی آورد. ما وقتــی انجمن را بــه وجود 
آورديم می خواستيم محلی داشته باشيم 
برای اتحــاد، تعامل و اينکــه نيروهايمان 
را در کنار هم قرار دهيم تا قدرتی داشــته 
باشــند. اگر من به عنوان يك واحد صنعت 
پالستيك شــکايتی از جايی داشته باشم 
خيلی به حســاب نمی آيم ولی اگر از طرف 
هــزار واحد مراجعه کنيــم در واقع امکان 
رســيدگی به آن افزايش پيــدا می کند. 
به نظر می رســد يك مقــدار خودمان به 

هــم ريخته ايــم و همه از همديگــر ايراد 
می گيريــم. تعامل را خوب بلد نيســتيم. 
هر کسی می خواهد حق خودش را بگيرد. 
اين ها باعث شــده همه تشــکل ها در اول 
تاسيسشــان دچار مشکل شــوند و اعضا 
دلسرد شــوند. نتوانســتيم واقعا هم رای 
هم دل و هم صدا باشــيم. اشتباه تك تك 
همه ما اســت. به هر حال بــا درك نکردن 
همديگر نتوانســته ايم فضای لطيفی را به 
وجود بياوريم. اين ها همه مشــکل است. 
ما در صنعت پالســتيك نمی توانيم بدون 
کمك هم مشــکالت را حل کنيم. ولی هر 
کســی تا خودش به مشکلی برنخورده فکر 
می کند تافته جدا بافته است و مشکل برای 
ديگران اســت. اين که قديمی ها جديدها 
را قبول ندارند، ســنتی ها دانشگاهی ها را 
قبول ندارند. روابط گسســته شده است. 
من واقعا دوستی و اخالق و کمك ياری به 

همديگر نمی بينم و اين خيلی بد است.
 کدام دوره انجمــن بهتر بوده 

است؟
 انجمن تا به اينجا کارنامه موفقی داشــته 
است. حتی در يك دوره ای تعيين سهميه مواد 
اوليه با انجمن بود و اعضا بك باره زياد شــدند 
حتی قرار بود صدور مجوز  توليد، تاييد ســهم 
مواد اوليه نيز از طريــق انجمن صورت گيرد 
می خواهم بگويم که انجمن در دوران طاليی 
نيز بوده اســت. دوره ای که پتروشــيمی ها 
نمی توانستند هر کاری که می خواهند انجام 
دهند.  انجمن آن زمــان قوی بود و همه حرف 
ما را قبول می کردند. ولی وقتی ضعيف شــد، 
تخلف نيز زياد شــد. در حال حاضر تشــکلی 
نيست که رو به روی تخلفات بايستد. چرا بايد 
برای خريد مواد اوليه بازار سياه داشته باشيم؟!

 يعنــی لياقت مديران ايرانی اين اســت 
که همه چيز را در بازار ســياه بفروشــند؟! 
مديران ما خود را ارزشــمند می دانند، ولی 
آيا لياقتشان اين اســت که بعد از 37 سال از 
گذشــت انقالب همه چيز را در بازار ســياه 

بفروشند.
حرف پایانی دارید؟

 در مملکت مــا که منايع عظيم نفــت، گاز و 
پتروشــيمی داريم صنايع پالستيك می تواند 
اشتغال زايی باال داشته باشد اگر بخواهيم مقايسه ای 
بين ميزان هزينه ايجاد شغل در صنعت پالستيك 
در مقابل ســاير صنايع داشــته باشيم، صنعت 
پالستيك چاره ســاز و بی بديل است مشکل رفع 

بيکاری کشور در گرو صنعت پالستيك است.

به نظر من صادرات برای همه 
تولیدکنندگان الزم است و 

در این مسیر انجمن باید روی 
صادرات ارزان راه حل هایی 

پیدا کند. چون راه حل 
مشکالت صنعت پالستیک 

در داشتن صادرات است. 
حداقل در بازارهای اطراف 

باید تالش کنیم تا حقمان را از 
بازار بگیریم.

با همه مشکالت من می گویم 
اگر خدای نا کرده همه 

کارخانه ها هم تعطیل شوند 
من آخرین خواهم بود؛ چرا 
که فکر می کنم باید سنگر 

را حفظ کنم؛ و کارگران مثل 
اوالد ما باید احساس امنیت 

کنند.
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 در چند ســال اخیر بخش صنعت بــه عنوان یکی 
از اولویت های دولت برای رفع مشــکل بیکاری و 
همچنین خروج از رکود مطرح بوده اســت. به نظر 
شما دلیل عمده مشکالت بخش صنعتی کشور در 

چیست و چگونه می توان آنها را برطرف کرد؟
يکی از عمده ترين داليل اين مشــکل بــه رقابتی نبودن صنايع 
کشــور بر می گردد. در کشــور ما در حال حاضر صنايع به دو دسته 
تقسيم شده اند. دســته اول آن هايی که با روش علمی و  با استفاده از 
تکنولوژی های جديد و متناســب با نيــاز بين المللی کار می کنند و 
برخی ديگر با روش سنتی تر و تکنولوژی قديمی تر مشغول به فعاليت 
هســتند.  اين دو  در وضعيت مشابهی قرار ندارند. درست است که هر 
کدام کار می کنند و هر دو درآمد، سود  و ارزش افزوده توليد می کنند  
اما به هر حال موقعيتشــان فرق می کند. زمانی که بحرانی در اقتصاد 
به وجود می آيد مثل بحران های سال 2008 که در دنيا اتفاق افتاد يا 
بحران رکودی  که االن در ايران است، اختالف در بنگاه ها خود را نشان 
می دهد. يك عده از بنگاه ها می روند به سمت ورشکسته شدن و جمع 
شدن و عده ای ديگر می مانند و پايداری می کنند و جلو می روند. اين 
اتفاقی است که در دوره های بحران پيش می آيد، حاال نه فقط در ايران 
بلکه در همه جای دنيا. يعنی اين گونه نيســت که بنگاهی که متولد 
شد ديگر نابود نشود. در طول يك سال ميليون ها شرکت  ورشکسته 
می شــوند و ميليون ها شــرکت ديگر از نو متولد می شــوند و شکل 
می گيرند. االن در کشــور ما اين گونه است. نمی شود حکم عمومی 
را برای صنعت پالســتيك يا صنايع ديگر داد. در همه کشورها برخی 
شرکت ها رو به ورشکستگی هستند و برخی ديگر رو به رشد هستند. 
منتهی وضعيت بحران رکود فعلی باعث شده است تفاوت ميان اين ها 
برجسته شــود و ديده شــود. به همين دليل تعداد زيادی از مديران 
را می بينيد که از وضعيت فعلی شــان ابراز نارضايتی و گله می کنند 
و می گويند که در رکود هســتند و برخی ديگر اين گونه نيست. البته 

آنها که کمتر شکايت می کنند تعدادشان کم است و بيشتر آن هايی 
هستند که شکايت می کنند. به نظر می آيد صنعت ما در جريان بحران 
اقتصادی که قرار گرفته در حال پوســت اندازی اســت و وارد مرحله 
جديد می شود. در سال های اخير شرکت های دانش بنيان و جوانان 
تحصيل کرده ای داريم  که کارشان را خوب شروع کرده اند و  به خوبی 

نيز پيش می برند.
 برای اینکه ایــن کار ادامه پیدا کند چه الزاماتی الزم 

است؟
اول اينکه بايد ارتباط آنها را با سرمايه گذاران بهتر کرد.  دوم اينکه 
پروژه هايشان تجاری سازی شــود و در آخر اينکه محصوالتی توليد  
شود که به استانداردهای جهانی نزديك باشد. اگر اين الزامات رعايت 
شود برخی از اين شرکت ها در ســال های آينده به صورت برندهای 

بزرگ می توانند نماينده ايران در کشورهای ديگر باشند.
یعنی می شود مشکالت موجود را به نفع پیشرفت 

صنعت تمام کرد؟
پيش از اين که بخواهم بگويم به نفع است يا ضرر می خواهم بگويم 
طبيعت اين کار است. طبيعت اين است وقتی گل می کاريد آن را آب 
بدهيد، کود دهيد تا بزرگ شود و گل دهد و بعد از آن هم طبيعتش اين 
اســت که اين گل بريزد و تبديل به ميوه شود و برخی ديگر هم حتی 
تبديل به ميوه نشــود. بنابراين اگر  گل از بيــن رود نبايد بگوييم چه 
فاجعه ای اتفاق افتاده اســت بلکه اين طبيعت گل است. صنعت هم 
همين گونه است. اگر نتواند خود را با نياز روز تطبيق دهد ورشکست 
می شود و به جای آن يك گل ديگری در می آيد. می خواهم بگويم نه 

خوب است نه بد. يك طبيعت است.
با این تفاســیر نقش فناوری هــای جدید برای 

ماندگاری یک صنعت بسیار پررنگ است.
اگر روش های مديريت را جز فناوری بياوريد بله. ولی اگر مديريت را 
از حوزه فناوری جدا کنيم در اين صورت مديريت های جديد و مدرن در 

در گفت وگو با »مهدی پورقاضی«، عضو هيات مديــره دوره اول انجمن صنايع 
همگن پالستيك مطرح شد

تامین مواد اولیه و قوانین سلیقه ای دو مشکل 
بزرگ تولیدکنندگان صنعت پالستیک

حل مشکالت بیرونی انجمن آسان تر از مشکالت داخلی است 
در چند سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از مشکالت سر راه تولید گالیه و 

شکایت دار ند. تامین مواد اولیه، قوانین سلیقه ای، بوروکراسی های پیچیده اداری، سود 
بانکی باال، عوارض های سنگین وارداتی و بســیاری دیگر از این موارد از مشکالتی هستند 

که ایران را به بهشت قوانین مزاحم برای کســب و کار تبدیل کرده است. با این وجود برخی از 
کارشناسان ریشه اصلی این مشکالت را در ســوء مدیریت مدیران چه در بخش دولتی و چه در 

بخش خصوصی عنوان می کنند و معتقدند این مشکل در کنار عدم استفاده از تکنولوژی های نوین دو 
معضل بزرگ صنایع کشور است. به باور آنها برطرف شدن این مشکالت در گرو داشتن مدیرانی کارآمد 

و رایزنیهای قوی و البی های انجمن هایی اســت که با قدرت پیگیر مطالباتشان هستند. بررسی وضعیت 
صنایع پالستیک در کشور و انتخابات انجمن همگن پالســتیک بهانه گفتگویمان با مهدی پورقاضی، عضو 

هیات مدیره دوره اول انجمن صنایع همگن پالستیک و مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر شد که در ادامه آن را 
می خوانید.
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مقابل مديريت سنتی قرار می گيرند و در نهايت 
آنها هســتند که دوام می آورند. امروز الزاماتی 
وجــود دارد که اگر مديران آنهــا را طی نکنند، 
دچار مشکل می شوند. در همه صنايع، بعضی 
رشــد و برخی افول می کنند. مديران ما عادت 
دارند که از ماليات و کارگر گاليه کنند  و درست 
در همين وضعيت يك عده رشد می کنند. بايد 
به خودمان نگاه کنيم. ما مســير مديريت را بلد 
نيستيم. بخش خصوصی بايد به مشکالت خود 
واقف باشد و خود را دور از  اشتباه نداند. الزم است 
اصول مديريت را ياد بگيريم. مديريت يك علم و 
دانش جدايی است. بايد مديران به جای انتظار 
حمايت های دولتی، الزامات مديريتی و دانش 
آن را فراگيرند. اميدوارم مديران خوب انجمن 
ملی به ايــن روش کمك کنند تــا بنگاه ها در 

مديريتشان ارتقا يابند و در رکود دوام بياورند.   
در حــال حاضــر بزرگ ترین 
مشــکل صنعت پالســتیک 
چیست و چگونه می شود آن را 

حل کرد؟
بخشــی از مشــکالت بيرون بنگاه است و 
بخشی د ر درون. بيرون بنگاه مشکالت مربوط به 
تامين مواد اوليه و مسائل ارتباط با سازمان های 
دولتی مثل تامين اجتماعی، ماليات، دارايی و از 
اين قبيل است که مطرح می شود. ولی در ارتباط 
با مشکالت داخلی مســائل مربوط به سرمايه، 
بهره وری، بهره وری نيروی کار، نحوه مديريت 

منابع انسانی و مسائلی از  اين قبيل مهم ترين مشکالت هستند 
که به هر طريق هر بنگاهی کم و بيش با آنها مواجه است.

انجمــن صنایع همگن پالســتیک چگونه 
می تواند در جهت حل مشکالت کمک کند؟

انجمن در خصوص مشکالت بيرونی می تواند کمك کند تا 
خريد مواد اوليه برای بنگاه ها آسان تر باشد. و همين طور مسائل 
مربوط به ماليات و تامين اجتماعی سليقه ای نباشد و ضابطه ای 
داشته باشــد به گونه ای که شــرکت ها و اعضای انجمن کمتر 
مشکل داشته باشند. اما در بخش داخلی اعضا خيلی از برطرف 
کردن مشکالت استقبال نمی کنند. خيلی از اعضا فکر می کنند 
که انجمن ندارند و آنجا همان جا نقطه شــروع مشکل است. اما 
کارهای آموزشی توسط انجمن برای شرکت ها می تواند مفيد 

واقع شود.
بسياری از توليدکنندگان در بخش پالستيك از مشکالت 
زياد در خصوص تامين مواد اوليه گاليــه دارند. به عنوان فعال 

بخش صنعتی چگونه می توان اين مشکالت را برطرف کرد؟
بسياری از شرکت های پتروشيمی عالقه دارند که بازار مواد 
اوليه نوسان داشته باشد. برای اينکه آنها ذی نفع واقعی اين نوسان 
هستند. در اين نوسان است که می توانند گران تر از معمول مواد 
اوليه شان را بفروشند. لذا به تازگی طرح هايی پيشنهاد شده تا 
بر اســاس آن معافيت های مالياتی صادرات برای مواد پليمری 
لغو شود. يعنی اگر پتروشــيمی ها نتوانند بازار داخلی را تامين 
کنند نتوانند به راحتی صادرات انجام دهند. با اين روش نتيجتا 
عالقه پيدا می کنند  که اول بازار داخــل را تامين کنند. در اين 
صورت اميدواريم يك کمی از مشکالت توليدکنندگان صنعت 

پالستيك کاهش پيدا کند.
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 نمی شود حکم 
عمومی را برای 

صنعت پالستیک 
یا صنایع دیگر داد. 

در همه کشورها 
برخی شرکت ها 

رو به ورشکستگی 
هستند و برخی 
دیگر رو به رشد 
هستند. منتهی 
وضعیت بحران 

رکود فعلی باعث 
شده است تفاوت 

میان این ها 
برجسته شود و 

دیده شود. 
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با توجه به اين که انجمن صنايع همگن پالســتيك استان 
تهران به چند قدمی ششــمين دوره انتخابات مجمع نزديك 
می شود، روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق تحصيلی 
و کاری کانديدای اين دوره مجمع کرده است. از اين رو، سابقه 
اســرافيل قنبری، يکی از کانديدای دوره پيش رو به شرح ذيل 

می آيد.
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی رشته محل تحصيل
کارشناسی دينی عربی دانشگاه پيام نور واحد شهرری

کارشناســی مترجمی زبان انگليســی دانشــگاه آزاد واحد 
اسالمشهر

کاردانی ماشين ابزار دانشگاه علم و صنعت ايران
کاردانی قالب ســازی دانشــگاه علمی کاربردی قالبسازان 

وابسته به وزارت صنايع و معادن
ديپلم طبيعی دبيرستان اتابکی تهران

سوابق پژوهشي و فعاليتهای علمی و عملی
نوع پژوهش توضيحات

تأليف کتاب روشهای توليد چوپ پالست
ساخت و مهندسی معکوس انواع ماشين آالت پالستيك

2
طراحی و بومی سازی قالب توليد نايلکس با انتقال تکنولوژی از 

شرکت پالکو )ژاپن(
طراحی و بومی ســازی قالب های توليد ســه اليــه با انتقال 

تکنولوژی از شرکت کهنه آلمان
طراحی و ســاخت خط بازيافت لوله های فشار قوی با سيستم 

فيلتر اتوماتيك
طراحی و ساخت دستگاه نايلون عريض 8 متری

طراحی و ساخت دستگاههای توليد نايلون چنداليه

طراحی و ساخت ماشــين آالت توليد ايزوگام در شهرستان 
دليجان

طراحی و ساخت آسيابهای چکشی و شمشيری
طراحی و ساخت دستگاه های خط بازيافت نايلون

ABA ساخت و توليد توليد کيسه زباله سه اليه به روش
ساخت و راهاندازی ماشين آالت خط بازيافت در کشور قطر
ساخت و راهاندازی ماشين آالت خط بازيافت در خرمشهر

ساخت و راهاندازی دستگاه توليد فيلتر جهت پرورش ماهی 
در اراك

سنگين shredder ساخت و راهاندازی آسياب پالستيك از 
نوع

ساخت و راهاندازی اکسترودر گرانول جهت بازيات پالستيك
ساخت و راهاندازی بيش از پانزده خط بازيافت در شهرستان 

رامشه اصفهان
ساخت و راهاندازی دستگاه توليد نايلون عريض در سلفچگان

راه اندازی خط بازيافت شهرستان خرم آباد
تعمير و راهاندازی انواع دستگاههای تراش، فلز، دريل

تعمير و بازسازی ماشــين آالت گونی بافی شرکت افرابافت 
قزوين

شرکت در نمايشگاههای بين المللی آلمان، چين، هند، ترکيه، 
ايتاليا و امارات متحده عربی

شرکت در نمايشگاههای داخلی ايران پالست، مشهدپالست 
و اصفهان پالست
مشارکت در پروژه

با شرکت آسيما پالستيك قطر جهت پروژه بازيافت پالستيك 
و توليد نايلون در دوحه

قطر
ســوابق اجرائي )بيش از 40 ســال تجربه و تالش مستمر در 

صنعت پالستيك (
عنوان فعاليت محل خدمت تاريخ

مديرعامل شرکت توليدی هماپالستيك 1358 تا کنون
رئيس هيئت مديره شــرکت تعاونی توليدی نصر کوشــای 

شهريار 1379 تا کنون
عضويت در انجمن محلی شهرك

غرب تهران
شهرك غرب 1372

3
تأسيس شرکت شرکت توليدی طوفان نمك 1363

عضو انجمن همگن پالستيك استان تهران
سهامدار شرکت توليدی وست

پالست همدان
همدان 1354

اسرافیل قنبری ممان
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1350- قائم مقام مدير عامل شرکت فارس پالست 53
نماينده فروش )در زمينه مواد اوليه

و ماشين آالت پالستيك(
MARUBENI, CHORI, ، شرکتهای ژاپنی

 SUMITOMO, PLACO, ASAHI,
,TAIYO

CHIMPORT آلمان
اتريش PCD شرکت
FLENER ايتاليا

Kabra ،PolyBlend هندوستان
تايــوان )گيربکس، ســيلندر و مارپيــج( NunYun و 

SunLung
BiMetal و FLY چين

58-1354
عضو اتحاديه ماشينسازان و فلزتراشان تهران 1374 تا کنون
عضو ماشينسازان وزارت صنايع استان تهران 1374 تا کنون

عضو اتاق بازرگانی استان تهران 1354 تا کنون
عضو صنايع استان البرز 1374 تا کنون

عضو اتاق بازرگانی استان آذربايجان شرقی 1358 تا کنون
عضو صنايع استان آذربايجان شرقی 1358 تا کنون

عضو جامعه مهندسين قالبساز تهران 1381 تا کنون
عضو گروه تجاری ايران و عربستان

عضو تعاونی پالستيك سازان استان تهران
عضو شورای پالستيك بازار تهران بعد از پيروزی انقالب

آشنائی و تخصص
عنوان ميزان تسلط/توضيحات

بازرگانی خارجی
حسابداری بازرگانی

امور گمرکی
حمل و نقل

بيمه
آشنايی کامل

4
آشنايی کامل )Incoterm( قانون تجارت بين الملل

تراشکاری
فرزکاری

جوشکاری
کارشناس

توليد فيلم پلياتيلن )سنگين و سبك( کارشناس
ماشين آالت چاپ و بستهبندی کارشناس

ICDL تسلط بر نرمافزارهای Word, Power point
جستجو در اينترنت

زبان انگليسی صحبت کردن، خواندن و نوشتن : عالی
زبان آذری صحبت کردن، خواندن و نوشتن : عالی

زبان عربی صحبت کردن، خواندن : خوب
پروانههای کسب
عنوان توضيحات

پروانه بهره برداری از اداره کل صنايع استان
آذربايجان شــرقی جهت توليد نايلون نايلکس سلفون با 

ظرفيت 2500 تن
مجوز اداره کل صنايع اســتان تهــران جهت توليد نايلون 

نايلکس سلفون با ظرفيت 300 تن
کارت شناســايی از وزارت صنايــع اســتان تهران 
جهت ســاخت و توليد ماشــين آالت پالســتيك، 
دســتگاه دوخت، اکســترودر نايلــون و نايلکس، 

پرس مالمين
پروانه کسب ماشين ســاز و فلز تراش تهران جهت ساخت 

قطعات صنعتی
سوابق سیاسی و فرهنگی

موســس انجمن ياری رزمندگان انقالب اسالمی سالهای 
اوليه انقالب اسالمی

مشارکت فعال در پيروزی انقالب اسالمی
توليد نايلون های عريض کشاورزی جهت پشتيبانی ارتش 

جمهوری اسالمی ارسال به جبهه های جنگ
توليد نايلونهــای کشــاورزی جهت تعاونيهــای جهاد 

کشاورزی
فعاليت در انتخابات نمايندگی مجلس شورای اسالمی به 

عنوان رييس ستاد انتخابات
مهندس قنبری )نماينده شهرســتان ميانه در دوره های 

چهارم و پنجم(
دور سوم تا ششم

5
رييس ســتاد انتخابات رياســت جمهوری آقای ناطق نوری 

شهرستان ميانه
رييس ستاد انتخابات مجلس شورای اسالمی خانم دکتر 

اکرم قنبری حوزه شهريار
رييس ستاد انتخابات مجلس شــورای اسالمی مهندس 

قنبری حوزه رباط کريم
رييس ستاد انتخابات مجلس شورای اسالمی دکتر قنبری 

دوره هشتم و نهم، شهرستان ميانه
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سوابق تحصيلی و کاری 16 آذر 1395 
با توجه به اين که انجمن صنايع همگن پالســتيك اســتان 
تهران به چنــد قدمی ششــمين دوره انتخابــات مجمع 
نزديك می شــود، روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق 
تحصيلــی و کاری کانديدای اين دوره مجمع کرده اســت. 
از اين رو، ســوابق گوناگون عليرضا ترك، يکی از کانديدای 

دوره پيش رو به شرح ذيل می آيد. 
ب( خالصه سوابق حرفه ای 

موســس و مديرعامل شــرکت توليدی پايدار پليمر اوژن  
1393 تاکنون 

 قائم مقام مديرعامل و عضو هيات مديره شــرکت توليدی 
فجر پالستيك 1387 تا 1393 

عضو کميســيون فنی و نايب رييس کميســيون آموزش 
انجمن ملی پالستيك ايران

عضو کميســيون فنی و کميســيون بازرگانی و اقتصادی 
انجمن همگن پالستيك تهران

رييس برنامه ريزی اســتراتژيك شرکت امداد خودرو ايران 
1386 تا 1387

قائم مقام مديرعامل شــرکت کاالی کودك مولود 1383 تا 
1385

مشاور تعالی سازمانی شرکت مجتمع فوالد خراسان 1387 
تا 1392

ارزياب و ارزياب ارشــد جايزه ملی تعالی ســازمانی از سال 
1382 تا کنون

ارزياب ارشد در ارزيابی شــرکتهای تحت پوشش سازمان 
گسترش در سالهای متوالی

مشــاور تاييد صالحيت شده سازمان اســتاندارد در زمينه 
سيستم مديريت کيفيت

سر مميز ثبت شده ISO9001:2000با سابقه همکاری با 

علیرضا ترک

شرکتURSانگلستان در فاصله سالهای 82تا84
مميــز ISO/TS16949:2002  بــا ســابقه همکاری با 

شرکت URSانگلستان در فاصله سالهای 82تا84
مشــاور و مــدرس دوره های تعــال ســازمانی ،مديريت 
استراتژيك ، سيستم های مديريت کيفيت و سرمميز ثبت 

  ISO شده
سابقه ارزيابی بيش از 50 سازمان بزرگ و متوسط کشور در 
فاصله سالهای 1382 تا کنون به عنوان ارزياب ارشد جايزه و 
ارزيابی های دوستانه نظير مپنا و شرکت های تابعه ، ساپکو ، 
فوالد خوزستان ، گمرك ايران ، سازمان امور مالياتی ، شاتل 
، ايدم ، پتروشيمی خراسان ، پتروشيمی شيراز ، پتروشيمی 

اصفهان ، سايپا و دهها شرکت ديگر
ج( سوابق آموزشی

 ســابقه حضور در حدود 27 دوره آموزشــی با حدود 450 
ســاعت آموزش مرتبط بــا موضوعات مديريــت کيفيت ، 
اســتراتژيك و تعالی سازمانی و ... که به دليل تعدد دوره ها از 

معرفی آنها خودداری می گردد.
د( سوابق تاليف 

ترجمه و تاليف يــك مورد مطالعه موردی جهت تدريس در 
دوره های تربيت ارزياب جايزه ملی تعالی سازمانی.

ه( خالصه سوابق تخصصی
مدير پروژه تغيير ســاختار شــرکت الکتريك ايران رشت 

شامل زير پروژه های زير :
تدوين برنامه راهبردی توسعه و استراتژيهای کالن شرکت

تدوين طــرح تغيير ســاختار و پروژه انتقــال ) طراحی 8 
کارخانه جديد (

نياز سنجی آموزشی و تدوين طرح آموزشی ساختار جديد
تدوين طرح توجيهی فنی و اقتصادی و مالی پروژه 

تدوين سيستم پاداش افزايش توليد و بهره وری
طراحی و اجرای پروژه تخصيص شــامل نيروی انســانی، 

ماشين آالت ، قالبها و ابزارها و مدارك فنی
تهيه و تدوين طــرح توجيهی اصالح ســاختار گروه ملی) 

کفش ملی (
طراحی سيســتم پاداش افزايش توليد و بهره وری شرکت 

صنايع قالبسازی تکوين
طراحــی و تدوين طــرح توجيهی فنی ، اقتصــادی و مالی 

مجتمع شمش فوالد خزر
استقرار پروژه ISO9001 : 2000 در شرکتهای 

گــروه ملی صنعتی فــوالد ايــران / لعاب مشــهد / نيکان 
پالستيك/ فجر پالســتيك / موسسه مالی و اعتباری جهاد 
تحقيقات/ مسکن سازان شرق / شيميايی االرنگ / خدمات 

سوابق کاری و تحصیلی کاندیداهای دوره ششــــــــــم مجمـــع انجمن همگن پالستیک
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فنی و مهندســی کانی مس / لوله و پروفيل افشــان اراك / 
حنيفارم / قطعات خودرو بادپا آسيا / و ....

SAPCO/, 2002: ISO/TS16949 اســتقرار پروژه
QS9000 در شرکتهای :

فجر پالســتيك / نيکان پالستيك / صميم بهراد / الکتريك 
خودرو شرق / قطعات خودرو بادپا آسيا / و....

مدير پروژه اســتقرار نظام جامع برنامــه ريزی و مديريت 
استراتژيك در شرکت امداد خودرو ايران

مديــر پروژه طراحــی نظــام مديريت فرآيند براســاس 
چارچوب APQCدر شرکت امداد خودرو ايران

مدير پروژه برنامه ريزی اســتراتژيك و طراحی نظام جاری 
سازی اســتراتژيها با رويکرد BSC در شرکت مهندسين 
مشاور ساحل ) از موسسات قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا (

مدير پروژه تدوين اظهارنامه و اســتقرار نظام خود اريابی 
براســاس مدل EFQM در موسســه مشــاور ساحل ) 
از موسســات قرارگاه ســازندگی خاتم االنبيا ( ســالهای 

82،88و92
مدير پروژه تدوين اظهارنامه )ســطح تنديس ( و استقرار 
نظام خودارزيابی براساس مدل EFQM در شرکت امداد 

خودرو ايران
مشــاور در پروژه تدوين اظهارنامه )سطح تنديس ( و استقرار 

نظام خودارزيابی براساس مدل EFQM در گروه مپنا
مدير پروژه تدوين اظهارنامه )ســطح تقدير ( و استقرار نظام 

خودارزيابی براســاس مدل EFQM درشرکت اروند گاما 
خودرو 87

مدير پروژه تدوين اظهارنامه )ســطح تقدير ( و استقرار نظام 
خودارزيابی براساس مدل EFQM درشرکت گداز قطعه 87

مدير پروژه تدوين اظهارنامه )ســطح تنديس ( و استقرار 
نظام خودارزيابی درشــرکت مجتمع فوالد خراســان در 
فاصله ســالهای 1387 تا 1392، با ســابقه 5 سال متوالی 
همکاری بــه عنوان مشــاور پــروژه از مرحلــه دريافت 
گواهينامه تا جايزه در سالهای سطح تنديس بلورين و اخذ 

تنديس بلورين جايزه ملی در سال 1391
مشاور در پياده سازی و استقرار نظام خودارزيابی ) براساس 

مدل EFQM ( در شرکتهای :
صنام الکتريك / نيرو محرکه/ گــروه مپنا ) مديريت پروژه 
های نيروگاهی ايران ( / شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ايران / سر بی خزان
آمــوزش دوره هــای مختلــف مدل EFQM شــامل ) 
دوره های آشــنايی ، خودارزيابی ، تربيــت ارياب و تدوين 

اظهارنامه( در شرکتهای : 
گروه مپنا / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران / امداد 
خودرو ايران / ســايپا پيستون / مکو / نصب نيرو / سرو بی خزان 
/ مجتمع فوالد خراســان / گداز قطعه کيا / مهندسين مشاور 

ساحل / شرکت شهرکهای صنعتی شيراز، قم ، کرمان و....
ارزيابی براساس مدل EFQM مطابق جدول زير :

نقشکارفرمای ارزيابینوع ارزيابینام شرکترديف

ارزيابجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تنديسسايپا1

ارزيابجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهپاکشو2

ارزيابجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهسيمان اردبيل3

ارزيابسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهتراکتورسازی تبريز4

ارزيابجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهپتروشيمی اصفهان5

ارزيابسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهکشتی سازی و صنايع فراساحل ايران6

ارزيابسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهمجتمع صنعتی فوالد اسفراين7

ارزيابسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیتوسعه صادرات صنعتی8

ارزيابگروه مپناپرسشنامه 50 سوالیمکو9

ارزيابگروه مپناپرسشنامه 50 سوالیپرتو10

ارزياب ارشدگروه مپناپرسشنامه 50 سوالیتوسعه 112
ارزياب ارشدگروه مپناپرسشنامه 50 سوالینصب نيرو12
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهماشين سازی پارس13
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیمواد مغناطيسی تابان14
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیمهندسی سطح15
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیپژوهش و مهندسی جوش ايران16
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیلوله گستر اسفراين17
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیصنايع کشتی سازی اروندان18
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ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهجمکو19
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیماشين سازی لرستان20
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهحرير خوزستان21
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهامداد خودرو ايران22
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهپارس خزر23
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهلطيف24
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهپتروشيمی خراسان25
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهپتروشيمی شيراز26
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهچرخشگر27
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهصنايع آموزشی ايران28
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهمجتمع فوالد خراسان29
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تنديسکربن ايران30
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهسازمان امور مالياتی شهر تهران31
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تنديسشرکت ايدم32
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهصنايع ريلی ايران خودرو )ايرکو(33
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهپااليشگاه آبادان34
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهنيروگاه برق شهيد منتظر قائم35
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهپتروشيمی مبين36
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - گواهينامهگمرك ايران37
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تنديسرايان سايپا38
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیشرکت گسترش کارآفرينی39
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیپرسشنامه 90 سوالیشرکت توسعه نفت و گاز سرو40
ارزياب ارشدسازمان گسترش و نوسازیشبيه سازی جايزهشرکت نوسازی صنايع ايران41
ارزياب ارشدجايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانیجايزه - تنديسشرکت توربين سازی مپنا )توگا(42
ارزياب ارشدجايزه ملی تعالی سازمانیجايزه - تنديسشرکت فوالد خوزستان43
ارزياب ارشدجايزه ملی تعالی سازمانیجايزه - تقدير نامهشرکت شاتل44
ارزياب ارشدجايزه ملی تعالی سازمانیجايزه - تنديسشرکت مپنا مادر45
 

ارزياب ارشدجايزه ملی تعالی سازمانیجايزه - تنديسشرکت بيمه ايران46
ارزيابشرکت ساپکو - ارزيابی دوستانهشبيه سازی جايزهشرکت ساپکو47
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با توجه به اين که انجمن صنايع همگن پالســتيك استان 
تهران بــه چند قدمــی ششــمين دوره انتخابات مجمع 
نزديك می شود، روابط عمومی انجمن اقدام به نشر سوابق 
تحصيلی و کاری کانديدای اين دوره مجمع کرده است. از 
اين رو، سابقه عليرضا خليلی، يکی از کانديدای دوره پيش 

رو به شرح ذيل می آيد.
تحصيالت : کارشناسی مهندسی مواد، متالورژی صنعتی 

1379 تا 1384
دوره های آموزشی از قبيل مديريت منابع انسانی، بازرگانی 
و فــروش، مديريت بحران، دوره های تخصصی بازرســی 
جوش، دوره های قالبسازی و ريخته گری  الياژهای خاص 

فلزی و ...
سوابق عملکردی:

شرکت توليدی گرانول رباط)شماره عضويت همگن 394( :
•  مدير توليد از سال 1383 تا 1386 
•  مدير عامل از سال 1392 تا امروز 

شرکت تجهيزات پزشکی سامسونگ مديکال کره جنوبی
•  مشاور 1381 تا 1386

•  مدير کارخانه ) راه اندازی اولين خطوط توليد کنســولهای 
بيمارستانی، کنسولهای اتاق عمل و تجهيزات وابسته( 1386

9001:2000 iso مميزی دريافت استاندارد  •
13485 iso مميزی دريافت استاندارد  •

موسسه چاپ و طرح رهام 
•  تاسيس و راه اندازی 1380 تا امروز

- تجربه ی  حدود 12 ســال در سمت مشاور و مشاور ارشد 
ارزيابی بازار، بازرگانی فروش ، مديريت برنامه ريزی توليد 
 ،)C.R.M (منابع انســانی، مديريت ارتباط با مشتريان ،
ســر مميزی اســتاندارد ايزو، تبليغــات، مديريت فنی و 

خدمات ، مديريت انبار و ايجاد اتوماسيون های سازمانی و 
...  در بيش از 30 شــرکت  و موسسه داخلی و خارجی موفق 

که همچنان در حال کار و رونق ميباشند.
اهداف کوتاه مدت: 

•  تالش برای جذب حداکثری اعضا و افزودن بر تعداد 
•   ايجاد يك تريبون برای شــفاف ســازی و اعالم گزارش 

عملکرد انجمن بصورت هفتگی
ميان مدت و بلند مدت:

•   ايجاد کميســيونهای تخصصی در جهت شناخت و رفع 
مشکالت اعضا

•   ايجاد دوره های اموزشــی شامل مديريت منابع انسانی، 
مديريت و بازاريابی فروش و بهينه سازی توليد .

•   تعامل با دارايی و تالش برای ســاماندهی بهينه وضعيت 
دريافــت مالياتها و اصالح درصد ســود توليد کننده های 
صنايع پالســتيك در کتــاب مالياتها با توجــه به حضور 

واسطه ها در بازار .
•  ايجاد هسته اعتباری نزد سيســتم بانکی جهت اعطای 

تسهيالت به اعضا
•  تشــکيل کميته های حمايتی جهــت راه اندازی مجدد 

واحدهای فاقد فعاليت
•   تعامل با رسانه های اجتماعی برای اطالع رسانی صحيح 

در خصوص محصوالت توليدی اعضا به مردم 
•   تعامل بــا وزارت صنعت، معدن، تجــارت و تالش برای 
تامين بهينه مواد اوليه از پتروشيمی ها برای اعضا و تسهيل 
مراحل صــادرات محصول و واردات ماشــين االت و مواد 

اوليه.
•  برگزاری نمايشــگاههای تخصصی داخلی و ايجاد امکان 

برای اعزام گروههای صنفی به نمايشگاههای خارجی

  علیرضا خلیلی
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همزمان با برگزاری ششــمين دوره انتخابات انجمن همگن پالستيك 
ذکر چند نکته برای انتخاب هيات مديره ضروری به نظر می رســد. يکی از 
مهمترين نکات مورد توجه برای تکميل هيات مديره ای پويا،  فعال، با انگيزه 
و کاردان انتخــاب افرادی تحصيلکرده  و جوان اســت. اين نکته ازآن لحاظ 
حايز اهميت است که جهان، هر روزه به سمت استفاده بيشتر از فناوري های 
جديد و اســتفاده از علم روز پيش می رود و همين مســاله لــزوم توجه به 
افرادی کاردان و با اطالع از علم روز را ضروری می سازد. به نظر می رسد برای 
گزينش نيروی کارآمد بايد از افرادی بهره مند شد که دارای تحصيالت عالی 
و حداقل کارشــناس ارشد باشند. دنيای امروز دنيای علم است و به طبع آن 
افرادی که دارای ســواد باال نباشــند نه تنها نمی توانند کمکی به پيش برد 
اهداف حرفه خود کنند بلکه در برطرف کردن مشکالت مربوط به کارشان 
نيز ناتوان هســتند. اگر عضو هيــات مديره به هر طريــق نتواند از حداقل 
علم روز دنيا از جمله آشــنايی با کامپيوتر و سيســتم های حداقلی فناوری 
در جهان برخوردار باشــد، ديگر انتظار موفقيت انتظاری بيهوده است. اما 
نکته ای ديگر که الزمه انتخاب هيات مديره کارآمد اســت، حضور چند فرد 
با تجربه و در عين حال باسواد در بين اعضا است. چرا که حضور افراد کاردان 
و تحصيلکرده موجب می شود که اختالفات به حداقل برسد. در فضايی که 
علم و دانش و تخصص حرف اول را بزند بدون شــك پيش برد اهداف نيز به 
راحتی صورت می گيرد. در حال حاضر ما مهندســان تحصيلکرده زيادی 
در حوزه صنعت پالســتيك داريم که بهتر است از حضور آنها بهره مند شد. 
بايد به جوانان فرصت دهيم و برای ورود افراد تحصيلکرده به انجمن کورس 
بگذاريم. البته آنچه مشــخص اســت اعضای انجمن در دوره های قبل نيز 
تمامی تالش خود را انجام داده اند در حــال حاضر نيز افرادی حضور دارند 
که انصافا حضورشان باعث دلگرمی اعضا اســت. اما در کنار آن هم افرادی 
که فرصت کافی برای حضور هميشگی و دلسوزانه در فضای انجمن ندارند 
نيز بهتر است ضمن اعالم مشــکالت خود از حضور در هيات مديره انصراف 
دهند. چرا که انجمن در حال حاضر نياز به همدلی، وفاق و افرادی ســالم و 
کارآمد دارند که خدمت رسانی را در اولويت کار خود قرار دادند. در اين دوره 
آنچه ضروری به نظر می رسد دوری از جوسازی و برخوردهای غيرصادقانه 
است. همان گونه که در ابتدا هم به آن اشاره شد آنچه ضروری به نظر می رسد 
حضور افرادی تحصيلکرده اســت که دلسوزانه به دنبال احقاق حق صنعت 

پالستيك ايران باشند. 

برای ورود افراد تحصیلکرده به 
انجمن رقابت کنیم

سیدحسین رضوی نیا
مدیرعامل کارخانه پالستیک رضوی
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آنچه در کنار ساير مشکالت و شايد هم مقدم بر تمامی موضوعات، حتی چيزی از جنس حمايت 
دولت و پرداخت ماليات و ســود باالی وام های بانکی، جملگــی صنعت گران برآن اجماع دارند، 
فقدان کنش های درست فرهنگی و انســانی از جانب برخی صنعت گران در حوزه های گوناگون 
صنعتی ست. تا جايی  که برخی معتقدند در حوزه صنعت و توانمندی جوانان مان، همه چيز خوب 
است و تنها مانده سالم ســازی فرهنگ رفتاری مان.به گزارش نشريه صنايع همگن پالستيك، 
گرچه سوز تند آن روز خبر از برف روز قبلش می داد، اما برعکس آن روز برفی، جمعه شانزدهمين 
نمايشــگاه بين المللی لوازم خانگی، خود را پر از جمعيتی می ديد که به تماشا و خريد تجهيزات و 
کاالی خانگی از حال و آشيزخانه تا چوبی و پالســتيکی آمده بودند. به همين بهانه ما نيز فرصت 
غنيمت شمرديم تا بعد از رصد کلی نمايشــگاه، سری هم به برخی شرکت های فعال پالستيکی 
حاضر در اين آوردگاه صنعتی بزنيم. گرچه غرفه هر يك از آن ها آمد و شــد مهمانان و خريداران 
ريز و درشــت بســياری را به خود می ديد، اما با اين حال هرگونه که بود موفق به اخذ گفت وگو با 
تنی چند از آنان شديم. آنچنان که برخی از پزشکان مشکل اصلی جامعه و علم پزشکی ايران را در 
»اخالق« می بينند، شايد باورش ســخت و البته تامل برانگيز باشد که صنعت گران، جدی ترين 
معضل حوزه صنعت کشور را در »فرهنگ« جستجو می کنند. آنچنان که از آرای ايشان برمی آيد، 
بسياری از مشکالت ما نه از ايده و خالقيت و حتی عقب ماندگی از علم روز، که نشات گرفته از نبود 
فرهنگ همگرايی و خوش وعدگی اســت. و البته موضوعات ديگری از اين دست که خواندن اين 
سطوح را خالی از لطف نمی گذارد. موضوعاتی چون بررسی رقبای ترکی و چينی، ارزيابی کاالی 

پالستيکی داخلی و خارجی و »دل« هايی که صاف نيست.

فقدان فرهنگ، گريبان گير صنعت
وقتی همه خوابیم

سید محمد حسین لواسانی



تولید و مشکلی به نام نیروی انسانی
»مســئله صادرات بســيار 
پيچيده اســت. بــه هرحال بايد 
در قيمــت و کيفيت رقابت کنيم 
و همچنين مســئله انتقال پول 
هم مطرح اســت که متاســفانه 
کشــور ما دچار مشــکالتی در 
اين زمينه اســت.« ايــن را فريد 
فاطمــی مديرعامــل شــرکت 
همــارا می گويد. او کــه يکی از 
توليــد کننــدگان محصوالت 
لوازم خانگی به شــمار می رود تا 

حدودی در حوزه توليد قطعات خــودرو نيز فعاليت 
دارد. فاطمی در گفت وگو با خبرنگار نشــريه صنايع 
همگن پالســتيك به مشــکالت موجود در توليدات 
داخلی و بررسی کيفی شــانزدهيمن دوره نمايشگاه 

بين المللی لوازم خانگی پرداخته است.
اين فعــال عرصه پالســتيك، درمــورد ارزيابی 
خــود از شــانزدهمين دوره نمايشــگاه بين المللی 
لوازم خانگی  که اوايل آذر ماه برگزار شــد، اين چنين 
توضيــح می دهد:  »ابتدا بايد به اين نکته اشــاره کنم 
که ســومين دوره  حضور ما در اين نمايشگاه بود، چرا 
که  پيــش از آن در حوزه خــودرو فعاليت می کرديم. 
اما با مشکالتی که به علت ســوءمديريت و تحريم ها 
در ســال های 91 -90 برای صنعت خودروســازی 
کشــور به وجود آمد، تصميم گرفتيم وارد حوزه لوازم 
خانگی شــويم؛ بنابراين شايد ســه دوره حضور برای 
ارزيابی نمايشگاه کافی نباشــد. اما اگر صرفا بخواهم 
اين دوره را با دو دوره قبل مقايسه کنم، بايد بگويم که 
اين دوره نســبت به دوره های قبل پيشرفت داشته و 
حتی شرکت کنندگان بيشــتری در اين دوره حضور 
داشتند. هرچند امســال به واسطه برف سنگينی که 
در نخستين روز نمايشگاه باريد، تا حدود زيادی مانع 

از حضور کافی و مناسب بازديدکنندگان شده بود.«
او دربــاره هدف خود از شــرکت در نمايشــگاه 
يادشده و البته موارد مشــابه آن با بيان اين که هدف 
ما برای شــرکت در چنين برنامه هايــی صرفا جذب 
مشــتری های خارجی اســت، می گويد البته از سال 
اول اينگونه نبود، چون  در ســال اول صرفا حضور در 
نمايشــگاه برای مجموعه من جذابيت داشت. بعد از 
آن و در ســال دوم برای جذب مشتری های بيشتر به 
نمايشــگاه آمدم، تا اين که امسال کامال مشتری های 
خودم را می شناسم و تنها برای اين که بگويم هستم و 
بتوانم  ارتباطم با مشــتری ها را حفظ کرده و گسترش 
دهم در نمايشــگاه شرکت کرده ام. اما همانطور که در 
ابتدا عرض کردم، من به دنبال مشتری خارجی هستم 
و يکی از مزيت های نمايشگاه های بين المللی، حضور 

بازديدکنندگان خارجی است.

فاطمی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر موضوع 
صــادرات و مشــکالت پيرامون 
آن اظهار می کنــد: »همانطور که 
می دانيد مســئله صادرات بسيار 
پيچيده اســت. به هرحــال بايد 
در قيمت و کيفيــت رقابت کنيم 
و همچنيــن مســئله انتقال پول 
هــم مطرح اســت که متاســفانه 
کشور ما دچار مشــکالتی در اين 
زمينه اســت.  به عنــوان مثال من 
شهريور ماه امســال برای حضور 
در نمايشــگاهی به روســيه رفته 
بودم. خيلی هــا تمايل به تجارت با ما يــا به طور کلی 
با بعضی شــرکت های ايرانی داشــتند اما فقط تعداد 
کمی می توانستند پروســه انتقال پول را انجام دهند. 
به همين خاطر بسياری از مشتری ها از داد و ستد با ما 

منصرف می شدند.«
پرســش بعدی ما از فريد فاطمی درباره رقابت در 
قيمت و کيفيت و در کنار آن ميزان توان رقابت کاالی 
پالســتيکی ايرانی با رقبای ترکی و چينی خود است 
که او ضمن اشاره به نمايشگاه فرانکفورت آلمان، اين 
چنين به ما پاســخ می دهد. » ببنيــد من مدتی قبل 
برای بازديد به نمايشــگاه لــوازم خانگی فرانکفورت 
آلمان رفتم که يکی از معتبرترين نمايشگاه های اين 
حوزه شناخته می شــود. در آن جا، نکته بسيار مهمی 
که به چشــم می خورد اين بود که مــا از لحاظ کيفی 
فاصله چندانی با توليــدات خارجی نداريم اما آن چه 
آن ها دارند و ما از آن بی بهره هستيم، برندسازی است. 
بعضی از آن ها زمانی برندســازی در سطح بين المللی 
انجــام دادند که اصال ما نبوديــم.  بنابراين رقابت ما با 
اين شرکت های قديمی و شناخته شده بسيار سخت 
اســت. زيرا ما اصال در ايران برند بين المللی نداريم. از 
سوی ديگر با وجود اين مســائل  شرکت های داخلی 
که گردش مالی 150 -100  ميلياردی دارند، لزومی 
نمی بينند که وارد عرصه صادرات شوند. ضمن اين که 
ما رقبــای چينی داريم. چينی ها بنا به شــرايطی که 
دارند، نســبت به ما بهتر عمل می کنند. مثال دولت از 
آن ها حمايت می کند و قيمت تمام شده کاالهايشان 
نسبت به ما کمتر است، راندمان کاری نيروی انسانی 
آن ها بيشــتر اســت. در کنار اين ها تنها مشکلی که 
چينی ها دارند اين اســت که بدنام هستند. البته بايد 
بــه اين نکته هم اشــاره کنم که يــك برتری ديگری 
که چينی ها نســبت به ما دارند بــه موضوع طراحی 
بازمی گردد. متاسفانه در ايران روند پيش رو، طراحی 
به لحاظ هزينه به صرفه نيســت و مــا مجبوريم صبر 
کنيم تــا آن ها طراحی و توليد کننــد و بعد ما با کمی 

تغيير مشابه آن را توليد کنيم.«
اين فعال عرصه پالســتيك، چرايی ارزان تر بودن 

 من مدتی قبل 
برای بازدید 
به نمایشگاه 
لوازم خانگی 

فرانکفورت آلمان 
رفتم که یکی 
از معتبرترین 

نمایشگاه های 
این حوزه 

شناخته می شود. 
در آن جا، نکته 

بسیار مهمی که 
به چشم می خورد 

این بود که ما 
از لحاظ کیفی 

فاصله چندانی 
با تولیدات 

خارجی نداریم 
اما آن چه آن ها 
دارند و ما از آن 

بی بهره هستیم، 
برندسازی است
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توليدات چينی نســبت به محصوالت ايرانی را در دو نکته جســتجو 
می کند؛ نخست اين که تيراژ آن ها باالست و دوم اين که نيروی انسانی 
فعال تــری دارند. او در اين باره يادآور می شــود که بــه عنوان نمونه 
توليدات ما در ماه به پنج هزار تيراژ می رســد و اين درحالی اســت که 
چينی ها طی يك ماه 50 هــزار تيراژ توليد دارند. بنابراين هزينه های 
ما تقسيم بر پنج هزار می شود ولی هزينه های آن ها تقسيم بر  50هزار. 
دربــاره دليل دوم نيز بايد بگويم که متاســفانه در ايران به علت وجود 

برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی در اين مقوله ضعيف هستيم.
مدير عامل شــرکت همارا با بيــان اين که نکته بعــدی به تامين 

مســائل مالی بازمی گردد، می افزايد: »در چين با ســود سه درصد به 
توليدکنندگان وام داده می شــود که در اين صورت اگر آن ها يك کاال 
را با سود پنج درصد هم عرضه کنند، برنده هستند. اما اين جا دريافت 
وام فقط حدود 25 تا 30 درصد هزينه بر می دارد. حدود 20درصد هم 
ســود بايد پرداخت کنيم. عالوه بر اين ها ما در ايران يك بحثی داريم 
تحت عنوان »چك« که به مفهوم سوخت شــدن پول اســت. به اين 
شــکل که ما هرچه توليد می کنيم بايد چك دريافت کنيم. خب اين 
چك زمان دارد و گاهی حتی پاس نمی شــود. همه اين موارد موجب 

می شود که هزينه توليد در ايران باالتر باشد.

صنعت ایران مشکل فرهنگی دارد
پرنيان مقصودی با دفــاغ از توانايی و 
تخصص صنعت گر ايرانی، فرهنگ تربيتی 
و فرهنگ توليد و تجاری سازی مان را فقير 
می خواند و می گويد: هر وقت فرهنگ مان 
را پرورش داديم، مطمن باشــيد پيشرفت 

خواهيم کرد.
پرنيان مقصودی، رييس هيات مديره 
شرکت آرياســان نيز در حاشيه برگزاری 
شانزدهمين نمايشــگاه بين المللی لوازم 
خانگی دربــاره زمينه فعاليت آرياســان 
به خبرنگار مــا می گويد: »اين شــرکت 
بازرگانــی - توليــدی ابتدا بــا بازرگانی 
محصوالت پالستيکی آغاز به کار کرد. اما 
هم اکنون ســه ماهی می شود که توليد را 

آغاز کرده است.«
او با بيان اين که شرکت آرياسان ضمن 
واردات ماشــين آالت تزريق، مشــغول 
قالب ســازی در کشــور چين نيز هست، 
درمورد سابقه اين شــرکت و زمان ورود 
آن به عرصه توليد محصوالت پالســتيکی 
اظهــار می کنــد: »گرچه خانــواده بنده 
سابقه 50 سال توليد در عرصه محصوالت 
پالســتيکی را دارد اما با برند آرياســان 
چند ماهی می شــود که وارد فــاز توليد 

شده ايم.«
مقصــودی دربــاره ارزيابــی خود از 
نمايشگاه شــانزدهم لوازم خانگی با اشاره 
به اين که ما با آرياســان سه سالی می شود 
کــه در نمايشــگاه لــوازم خانگی حضور 
داريــم، اين دوره را بهتر از دوره گذشــته 
می خواند و می افزايد: »شــرکت ما سعی 
کرده اســت در قيمت نهايــی و کيفيت با 

ساير رقبا متفاوت باشد.« 
با توجه به صادرات اين شرکت به آفريقا 
و کشــورهای حوزه دريای خــزر، عراق و 
افغانســتان، مقصودی دربــاره ارزيابی 

خــود از قيــاس کيفيت 
کاالی پالستيکی ايرانی با 
خارجی با تاکيد بر اين که 
ما نســبت به آن ها خيلی 
ضعيف تر هســتيم، فاصله 
ايران بــا اروپا و حتی چين 
را فاصله معناداری عنوان 
می کنــد و ادامه می دهد: 
محدوديت هايــی  »مــا 
داريم که رقابــت را برای 

ما سخت می کند.« 
رييس هيات مديره شــرکت آرياسان 
با بيان اين کــه ما نيروی انســانی خوبی 
نداريم، فرهنگ تربيتــی و فرهنگ توليد 
و تجاری ســازی ما را فقير می خواند و در 
ادامــه از کيفيــت مواد و حتــی تخصص 

متخصصان ايرانی دفاع می کند.
مقصودی در ادامــه صحبت های خود 
درباره چگونگــی امکان ورود به بازار اروپا 
می گويد: »تــا زمانی که ترکيــه و چين 
هســتند مــا نمی توانيم وارد بــازار اروپا 
شــويم. چون برای اروپايــی همه چيز از 

کيفيت تا قيمت، مهم است.«
او دربــاره فقدان هــا و مشــکالت 
صنعت گــران و حوزه هــای مرتبــط با 
صنعت ايرانــی که راه را بر پيشــرفت و 
حرکت رو به جلوی ما بســته اند، تصريح 
می کند: »يکی از مشــکالت ما اين است 
که دروغ گو هســتيم. مثال قالب ساز قول 
می دهــد يك ماهــه کار را برســاند اما 
دســت کم ســه ماه طول می کشد. هر 
وقت فرهنگ مــان را پــرورش داديم، 
مطمن باشــيد پيشــرفت خواهيم کرد؛ 
چون اســتعداد صنعتی کشور ما و ايده 
و خالقيــت جوانــان ما خوب اســت و 
تنها مشــکل ما اين اســت که دل خوبی 

نداريم.«

یکی از مشکالت ما 
این است که دروغ گو 

هستیم. مثال قالب ساز 
قول می دهد یک 

ماهه کار را برساند 
اما دست کم سه ماه 

طول می کشد. هر وقت 
فرهنگ مان را پرورش 

دادیم، مطمن باشید 
خواهیم  پیشرفت 

کرد؛ چون استعداد 
صنعتی کشور ما و 

ایده و خالقیت جوانان 
ما خوب است و تنها 

مشکل ما این است که 
دل خوبی نداریم
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کاالی پالستیکی ایرانی را با 
سربلندی بخرید

يك فعال حوزه پالســتيك و 
پليمر با بيان اين که با ســربلندی 
می توان کاالی پالستيکی ايرانی 
را خريــد، می گويــد محصوالت 
ايرانی به راحتی بــا چين و ترکيه 
قابل رقابت هســتند و بايد سعی 
کنيم خود را به رقابت با اروپايی ها 

نزديك کنيم.
محمدرضــا خليلــی، مدير 
شرکت ايران پالســتيك تابا درباره زمان آغاز فعاليت 
صنعتی اين شرکت در حوزه پالستيك با بيان اين که 
از ســال 82 توليد کاالی پالســتيك لوازم خانگی را 
آغاز کرديــم، به خبرنگار صنايع همگن پالســتيك 
می گويد: »در ابتدا بيشــتر روی لــوازم صنعتی کار 
کرديم و از ســال 86 يکســری محصوالت را از مالزی 

و ژاپن وارد کرديم.« 
او با اشاره به اين که از 90 تن تا 1300 تن امکان 
تزريق پالســتيك داريم، ادامه می دهــد: »البته 
کار اصلی مجموعــه ما بازرگانی يعنــی واردات و 
صادرات مواد اوليه اســت.«خليلی درباره کيفيت 
مــواد اوليه در ايران با اشــاره به اين که متاســفانه 
در کشــورمان مواد اوليه شــفف توليد نمی شود، 
اظهــار می کنــد: »به هميــن خاطر مــا مجبور به 
خريد اين نوع مواد از کشــورهايی چــون تايلند و 
مالزی هســتيم. البته امکان توليد مواد اوليه شفاف 
وجــود دارد اما برای شــفاف شــدن آن مجبور به 
اســتفاده از مواد ديگر هســتيم.« خليلــی با بيان 
اين که بخش توليد مجموعــه ما بيش از 50 درصد 
کاالی پالســتيکی خــود را به افغانســتان، آفريقا 

و آســيای ميانه صادر می کنــد در ارزيابی خود از 
مقايســه کيفيت محصوالت داخلی و خارجی، اين 
چنين توضيح می دهد. » ايــران توليد کننده مواد 
اوليه اســت و چون صنايع باال دســتی آن را داريم، 
می توانيم در بخش صادرات هم موفق باشيم. اما در 
صنايع پايين دســتی نياز به کار بيشــتر و ايده بهتر 
داريم. البته حمايت دولت هم در اين بين نياز است 
که اگر خوب پيش برويم به راحتی شــرايط رقابت 
با ترکيه و چين را خواهيم داشــت. پيشرفت ايران 
در بخش صنايع پايين دســت پتروشيمی می تواند 

حامل ارزش افزوده خوبی برای دولت باشد.« 
ايــن فعال حوزه پالســتيك ادامــه می دهد: 
»کيفيت پالســتيك درگرو دستگاه تزريق و مواد 
اوليه اســت که ما چــون در مواد اوليه شــرايط 
مناســب و مطلوبــی داريــم، می توانيــم رقابت 
کنيم. به لحاظ کيفی شــايد ما ماشين آالت مان 
فقط قديمی باشــد امــا در حوزه های ديگر خوب 
هستيم. ما به خاطر نوع دســتگاه ها در تايم توليد 
از کشوری مثل ترکيه عقب هســتيم که نيازمند 
ســرمايه اوليه برای تهيه ماشين آالت بروز است 
تا بتوانيم توان و ميزان توليدمان را با کشورهايی 

مثل چين و ترکيه يکســان کنيم.«
خليلی، کيفيــت محصوالت پالســتيکی لوازم 
خانگی موجود در ايران را بســيار مناســب می داند 
و با بيان اين که با ســربلندی می تــوان آن ها را خريد 
می افزايد: »به نظر من محصــوالت ايرانی به راحتی 
با چين و ترکيه قابل رقابت هســتند و بايد سعی کنيم 

خود را به رقابت با اروپايی ها نزديك کنيم.«
او در پايــان صحبت هــای خود، شــانزدهمين 
نمايشــگاه لوازم خانگی را مثبــت ارزيابی می کند و  

می گويد: »به نظر من دورهمی خوبی بود.«

کیفیت پالستیک 
درگرو دستگاه 

تزریق و مواد 
اولیه است که ما 

چون در مواد اولیه 
شرایط مناسب 

و مطلوبی داریم، 
می توانیم رقابت 

کنیم. به لحاظ 
کیفی شاید ما 

ماشین آالت مان 
فقط قدیمی باشد 

اما در حوزه های 
دیگر خوب 

هستیم
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تیراژ باال، یکی از شاخصه های مهم تولید است
کاوه ســليمی با اشــاره به اين که ايــران از نظر 
توليد دســتگاه تزريق شــرايط خوبی ندارد، يکی از 
شاخصه های بسيار مهم در توليد را تيراژ باال می خواند 
و می افزايد: »با توجه بــه اين که در ايران امکان تيراژ 
باال وجود ندارد، عمال ساخت دســتگاه های تزريق 

برای توليد کننده به صرفه نيست.«
کاوه ســليمی، مدير اجرايی شــرکت نکو بهينه 
ماشين با بيان اين که استقبال خوبی از شانزدهمين 
نمايشــگاه لوازم خانگی شــده بود، بــه خبرنگار ما 
اظهــار می کند: »گرچه ما در دوران گذشــته خيلی 
فعال نبوديم و حضور نداشتيم اما يکی از برنامه های 
مــا حضور بيشــتر و فعاليت گســترده تر در ســاير 
نمايشــگاه های مرتبط با حوزه پليمر اســت که به 

همين خاطر در اين نمايشگاه حضور پيدا کرديم.«
او با بيان اين که حضور در نمايشگاه لوازم خانگی 
تجربــه خوبی برا ی نکو بهينه ماشــين بــود، ادامه 
می دهد: »اين دوره اولين دوره حضور ما نيســت اما 
می توان گفت اولين دوره ای است که پر قدرت ظاهر 

شديم.«
سليمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که در اين 
دوره از نمايشــگاه چه محصولی ارائه داده ايد، اظهار 
می کند: »چون محور اصلی فعاليت ما دستگاه تزريق 
پالستيك است که نقش بسزايی در توليد محصوالت 
لوازم خانگی دارد، يك محصول پالســتيکی با يك 
ربــاط را معرفی کرده ايم که يك ظرف پالســتيکی 

توليد می کند.«
مدير اجرايی شــرکت نکــو بهينه ماشــين 
در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر رونــد فعاليت 
دســتگاه های تزريق و چگونگی رسيدن آن ها به 
توليد، اين گونه توضيح می دهد. »همان طور که 
همــه می دانيم، صنعت پالســتيك زير مجموعه 
نفت و پتروشــيمی اســت. پتروشــيمی ها مواد 
اوليه پالســتيك را توليد می کنند که بايد توسط 
يکسری دســتگاه ها تبديل به محصولی شود که 
در اختيار مشــتری قرار می گيرد. در اين مسير 
مثال ظرفی که در ماکرويو گذاشته می شود ماده 
اوليه آن را پتروشــيمی می سازد که در ادامه از 
طريق دســتگاه و قالب مواد پالستيك ذوب شده 
تا در قالب مورد نظر محصول توليد شــود. بعد از 
آن نيز آن محصول توسط شــرکت هايی به بازار 

عرضه می شود.«
ســليمی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر کيفيت 
دســتگاه های ايرانی با اشــاره به اين که ايران از نظر 
توليد دستگاه شرايط خوبی ندارد تا جايی که بيشتر 

دســتگاه را وارد می کند، يکی از 
شاخصه های بسيار مهم در توليد 
را تيراژ می خوانــد و می افزايد: »با 
توجه بــه اين که در ايــران امکان 
تيراژ باال وجود نــدارد، عمال برای 

توليد کننده به صرفه نيست.«
او با بيان اين کــه اگر بخواهيم 
دســتگاه تزريق توليد کنيم بايد 
بخش هــای تحقيــق و توســعه 
داشــته باشــيم، اذعان می کند: 
»متاســفانه بخاطر تيــراژ پايين 

اين اتفاق نمی افتد. در نظر داشــته باشيد بسياری از 
صنايع مــا بخاطر تيراژ پايين اين مشــکل را دارند و 
چون تيراژ آن ها پايين اســت، نمی توانند بخش های 
تحقيق و توســعه راه اندازی کنند. بــه عنوان نمونه 
گوشی های موبايل همين گونه است تا بخواهند خط 
را راه اندازی و در ادامه توليد کنند، گوشی های جديد 
به بازار آمده اســت. بايد تيراژ توليد آنقدر باال برود تا 
برای توليد کننده ارزش داشته باشد. متاسفانه تدرو 
حوزه پالستيك به همين عللی که گفتم نمی توانيم با 

کشوری مثل چين رقابت کنيم.«
ســليمی درباره راهکار برون رفت از اين مشکل با 
بيان اين که خروج از اين مشــکل به استراتژی کالن 
مملکت باز می گردد، تاکيد می کنــد: »بايد ببينيم 
سياســت کالن مملکت می خواهد صنعت را به کدام 

سو سوق دهد.« 
او يکی از پيش نيازهای برون رفت از اين مشــکل 
را حمايت با در نظر گرفتن پتانســيل کشور می داند 
و می افزايد: »بايــد با توجه به اين دو نکته يادشــده 

سياست گذاری کرد.«
ســليمی دراين باره ادامه می دهــد: »با توجه به 
اين که ايران در حوزه پتروشــيمی بضاعت پيشرفت 
دارد، بايد در آن عمال از خام فروشــی خارج شــويم 
تا نفــت را خام نفروشــيم، در اين صورت اســت که 
می توانيم مواد پتروشــيمی داشــته باشيم، موادی 
که به توليد قطعات پالســتيکی به ما کمك شايانی 

می کند.«
او با تاکيد بر اين که ايران در حوزه پليمر پتانسيل 
بااليی دارد که اميدوارم سرمايه گذاری شود تا بتوانيم 
در حوزه توليد به رتبه خوبی برسيم، يادآور می شود: 
»در حالی که اين روزها در تمامی عرصه های صنعتی 
از لوازم خانگی تا خوردو مصرف پالســتيك باال رفته 
اســت، بايد بيش از پيش خود را در اين حوزه تقويت 
کنيم. البته در نظر داشــته باشيد که مصرف قطعات 

پالستيکی باالتر هم می رود.«

صنعت 
پالستیک زیر 

مجموعه نفت و 
پتروشیمی است. 

پتروشیمی ها 
مواد اولیه 

پالستیک را 
تولید می کنند 
که باید توسط 

یکسری 
دستگاه ها تبدیل 
به محصولی شود 

که در اختیار 
مشتری قرار 

می گیرد. 
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تحریم، زور واسطه گران را زیاد کرد
»يکی از انتقادهايی که درباره اين دوره مطرح 
است، تاخير در تحويل غرفه ها بود. بنابراين کار 
برای شرکت هايی که مانند زيباسازان طراحی 
و ساخت غرفه داشــتند، تاحدود زيادی سخت 
شــد. عالوه براين به دليل کم بودن مســاحت 
سالن ها، متراژ غرفه ها را کمتر کردند تا بتوانند 
شرکت های بيشــتری حضور داشته باشند که 
اين موجب شد کمی اختالل در نمايشگاه ايجاد 
شــود.« اين را رضا مزينانی مدير روابط عمومی 
شرکت زيباسازان کرمان می گويد. او که معتقد 
است نمايشــگاه امثال تا حدودی بهتر از سال های 
قبل برگزار شــد، تاکيد می کند مشکالتی در اين 

برنامه وجود داشت که الزم است رفع شود. 

او در ارزيابی خود از شانزدهمين دوره نمايشگاه 
بين المللی لــوازم خانگی که مدتــی قبل برگزار 
شد می گويد: »امســال زمان برگزاری نمايشگاه 
بسيار مناســب بود. هرچند ســرما و بارش برف تا 
حدودی مشــکالتی را برای شــرکت کنندگان و 
بازديدکننــدگان به وجود آورد اما با اين حال زمان 
برگزاری توانســت اين مشــکالت را جبران کند. 
زيرا در ســال های گذشته به هيچ عنوان پنجشنبه 
و جمعه لحاظ نمی شــد. اما يکی از انتقادهايی که 
درباره اين دوره مطرح اســت، تاخيــر در تحويل 
غرفه ها بــود. لذا کاربرای شــرکت هايی که مانند 
زيباسازان طراحی و ساخت غرفه داشتند، تاحدود 
زيادی سخت شــد. عالوه براين به دليل کم بودن 
مســاحت ســالن ها، متراژ غرفه ها را کمتر کردند 

معضلی به نام کپی کاری
يکــی ديگــر از شــرکت های حاضــر در 
شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللــی لوازم 
خانگی شرکت کارانديشــه راه نوين)کارن( 
بود که چندسالی است با انشعاب از يکی ديگر 
از واحدهای توليدی، تاســيس شده و مشغول 
فعاليت است. دلشاد، مديرداخلی اين شرکت 
در گفت وگو بــا خبرنگار ما عالوه بر توضيحات 
درباره شرکت خود به نکته ای اشاره کرد قطعا 
يکی نقاط ضعف اين صنف محسوب می شود. 
ضعفی که صرفا به دليل کاهش هزينه صورت 

می گيرد.
او در ابتدا شرکت کارانديشه راه نوين)کارن( را اين گونه معرفی 
می کند. »شرکت ما به مدت سه سال است که وارد عرصه توليدات 
محصوالت خانگی با جنس پالســتيك شده ايم. در گذشته آقای 
کورس مهرانفرد به عنوانی يکی از شرکای مهم شرکت بيتا بودند. 
اما طی سه ســال اخير به صورت مستقل شرکت کارن را تاسيس 
کرده اند. در طول اين سه ســال هم از افتخارات شرکت اين است 
که عالوه بر اينکه به هيچ وجه کپی کاری انجام نمی شــود بلکه با 

بهترين متريال موجود در ايران ساخته می شود.«
دلشاد درباره ارزيابی خود از کيفيت نمايشگاه شانزدهم لوازم 
خانگی می گويد: »متاســفانه صنف ما به نوعی کهنه شده است. 
يعنی متاســفانه به جای اينکه برای طراحی هزينه و زمان صرف 
کنند ترجيح می دهنــد از کارهای ديگر شــرکت ها کپی کنند. 
نمونه اين مســئله در نمايشگاه بســيار بود و حتی در راهرويی که 
ما مستقر بوديم، شاهد نمونه های کپی شده از کاالهای خودمان 
توسط شرکت های ديگر بوديم. متاسفانه الگوسازی های فعاالن 
اين حوزه تا حدود زيادی اشــتباه است. مجموعه ما تمام مدت که 
در شرکت کارن و قبل از آن در بيتا مشغول بودند، تمام تالش خود 
را به کار بســتيم که طراحی محصوالت ما برای خودمان باشــد. 
البته ما هم گاهــی از توليدات خارجی نمونه بــرداری می کنيم 

اما قطعا در طرح های آنهــا به نوعی تغييرات 
ايجاد می کنيم تا با ســليقه و فرهنگ ايرانی 
همخوانی پيــدا کند. با اينحــال به نظر من 
اين دوره نمايشــگاه با توجه به حضور توليد 
کنندگان و استقبال خوب باازديدکنندگان 
نسبت به سال گذشــته، از لحاظ کيفی روند 

صعودی داشته است.«
ايــن فعال عرصه پالســتيك در پاســخ 
به پرسشــی مبنی بر اين که کپــی کاری را تا 
چه اندازه برای صنف پالســتيك خطرناك 
می دانيد، بــا تاکيد بر اين کــه اين موضوع، 
مقوله  آزاردهنده ای است، می افزايد: »ضمن اينکه اين تمام ماجرا 
نيست. زيرا حوزه لوازم خانگی به گونه ای است که بعضا افرادی که 
هيچ تخصص خاصی در اين زمينــه ندارند و صرفا به دليل فروش 
خوب برخی کاالها، وارد اين عرصه شــده اند و يك يا دو دســتگاه 
قديمی خريــداری کرده و با متريال های بی کيفيت اقدام به توليد 
کرده اند. البته اين افراد نمی توانند زياد در اين حوزه دوام بی آورند. 
زيرا سياســت و توانمندی های افرادی که تخصص کافی در اين 

حوزه دارند مانع از رشد چنين افرادی می شوند.«
دلشاد در پاســخ به اين پرســش که بنا به گفته برخی فعاالن 
اين حوزه، بيشــتر دســتگاه های موجود، نهايتا در سال 2000 
متولد شــده اند که آيــا اين موضوع مشــکلی در عرصــه توليد 
محســوب می شــود يا خير، اذعان می کند: » ما سعی می کنيم با 
وجــود هزينه های زياد مانند حمل و نقل و قيمت دســتگاه ها و... 
از تکنولوژی روز اســتفاده کنيم. زيرا کيفيت محصوالت برای ما 
اولويت بســياری دارد. تا اين حد که ما تمامی قالب سازان خود را 

فعال نگه داشتيم و به هيچ عنوان با چين همکاری نمی کنيم. «
اين فعال حوزه پالستيك در پايان و در ارزيابی خود از کيفيت 
محصوالت داخلی، تاکيد می کند که شك نکنيد ما جز بهترين ها 
هســتيم و به جرات می توانم بگويم که کم کم به گريدهای چهار و 

پنج نزديك می شويم.
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تا بتوانند شــرکت های بيشتری حضور داشته باشند که اين موجب 
شد کمی اختالل در نمايشگاه ايجاد شود.«

اين فعــال عرصه پالســتيك دربــاره صادرات شــرکت 
زيباســازان اظهار می کند: »ما به برخی از کشورهای آسيايی 
به خصوص خاورميانه صادرات داريم. عالوه بر اين برای ورود 
به بازار اروپا هــم اقداماتی انجام داده ايم برای شــروع، وارد 
بازرار اروپای شــرقی شــديم. همچنين در آفريقا هم حضور 
داريم و اين از کشــورهايی نظير نيجريه آغاز شــده و به دنبال 

هستيم.« پيشروی 
مزينانی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اين که تا چه حد کيفيت 
کاالهــای ايرانــی را دربرابر توليــدات چينی و ترکيــه ای موجه 
و موردقبول می دانيــد، اذعان می کند: »ببينيد شــايد االن من از 
کاالهای خودمان تعريف کنمف نوعی خودســتايی به نظر برسد اما 
واقعيت اين است که ما يك سر و گردن از اين دو کشور باالتر هستيم. 

آنچه که باعث می شــود بازار جهانی آشنايی بيشــتری به کاالها و 
بازار اين دو کشور داشته باشند اين اســت که دسترسی آنها به اين 
جايگاه ها نســبت به ايران فراهم تر اســت. ضمن اينکه تحريم ها تا 
حدود زيادی دســت و بال توليدکننده ايرانی را بســته است. البته 
اينکه می گويم يك ســر و گردن باالتر از ترکيه و چين هستيم به اين 
معنی نيســت که در تمامی مسائل پيش هســتيم اما قطعا در ايده، 

رنگ و تنوع محصوالت ما جلوتر هستيم.«
او در پايان صحبت های خود با تاکيد بر اين که متاسفانه در بخش 
تامين مواد اوليه با مشکالت زيادی مواجه هستيم و اوضاع مناسبی 
نداريم، ادامه می دهد: »به علت وجود برخی مسائل نظير تحريم ها، 
طی ســال های اخير فضا برای ورود و حضور دالل ها مناســب شد، 
به همين علت شــرکت های توليد کننده ای نظير مــا نمی توانند با 
شــرکت های توليدکننده مواد اوليه ارتباط بگيرند . به همين خاطر 

مواد اوليه به ميزان مناسب تامين نمی شود.

پیشرفت صنعتی در گرو ارتقای فرهنگی
علی شبســتری، مديرعامل شرکت آوا يکی 
ديگــر از صنعت گرانی بود که با او از نمايشــگاه 
و صنعت پالســتيك گفتيم. او نيز بســان ديگر 
همتايــان خــود، فقــدان فرهنــگ را يکی از 
جدی تريــن مشــکالت صنعــت می خواند. اما 
صحبت چنــد دقيقه ای مــا با اين فعــال حوزه 
پالســتيك با بررســی نمايشــگاه لوازم خانگی 
آغاز شــد. نمايشگاهی که او شــانزدهمين دوره 
برگزاری آن را به لحاظ محتوا بهتر از ســال های 
قبل عنــوان می کنــد و آن را از نظــر مديريت 

ضعيف می خواند. 
شبستری می گويد: »از نظر محتوايی باتوجه 
به اينکــه صنعت گــران ما بســيار زحمت کش 
هستند، همواره ســعی کردند بروز باشند و چون 
توليد کنندگان هــم حتی در بدترين شــرايط 
ســعی خود را می کنند تا کار خــوب ارائه دهند 
مــا به لحاظ محتوايی شــاهد نمايشــگاه خوبی 
بوديــم، آن هــم در شــرايطی کــه از هيچ کجا 

حمايت نمی شويم.«
او با اشــاره به اين که کيفيــت محصوالت را با 
همه مشــکالت و محدوديت هــا مطلوب ديدم، 
می افزايد: »بــا اينکه ما از واردات برخی از چيزها 
نظير مواد اوليه و دســتگاه تزريــق ناگزيريم، اما 
شما بدانيد ما نه تنها از تايلند که از چين هم هيچ 

چيزی کم نداريم.«
مديرعامل شرکت آوا با بيان اين که عمر ورود 
ما به عرصه پالســتيك به چهار ســال می رسد، 
اظهار می کند: »در قالب ســازی بخاطر بدقولی 
قالب ســازان علی رغم ميل باطنی ام مجبور شدم 
ايــن بخش را به چينی ها بســپارم کــه آنان نيز 

و  خوش وعدگــی می کننــد 
هميــن خوش وعدگــی باعث 
می شود تا ما کار خوب تحويل 

دهيم.«
شبســتری بــا تاکيــد بر 
يکســری مشــکالت  اين که 
مــا به دولــت باز می گــردد و 
يکسری از مشکالت به فرهنگ 
شــخصيتی مــا، می افزايــد: 
»ما بايــد بپذيريم کــه در کار 
صنعتی اميدوارم و اين دســت 

صحبت ها معنا نمی دهد. يعنی بايد خوش وعده 
و دل سوز باشــيم. به عنوان نمونه قالب سازان ما 
غالبا بدقول هســتند در صورتی که قالب سازان 
خارجی اين چنين نيســتند و ســر وقت به ما کار 
را تحويــل می دهنــد. ای کاش ما هــم فرهنگ 
رفتاری مــان را پيش از هر چيز درســت کنيم تا 

صنعت کشور هم پيشرفت کند.«
ظــروف فريزری شــفاف از جمله محصوالت 
پالســتيکی شــرکت آوا به شــمار مــی رود که 
مايعات از آن نشــر نمی کنــد و قابليت نگهداری 
ســبزيجات و ميوه جات در مدت زمان طوالنی را 
دارد؛ همين محصول باعث شــد تا از شبســتری 
دربــاره ارزيابی او از کيفيــت محصوالت داخلی 
در مقايســه با هم نوعان خارجی آن ها بپرسيم. » 
کيفيت محصوالت پالستيکی ايرانی خوب است 
اما تنوع نداريم که به مشــکل سياست خارجی ما 
بازمی گردد. فراموش نکنيم که داد و ســتد مالی 
در ايران با ساير کشورها ســخت و مشکل است، 
آن هم با توجه بــه اين که مدل تجارت جهانی هم 

تغيير کرده است.«
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پیشرفت مان را مدیون چین هستیم
در پايان نيز به ســراغ 
مجيد بختياری مديرعامل 
شــرکت تك پالســتيك 
رفتيــم. او در خصــوص 
مقايسه توليدات داخلی و 
خارجی می گويد: »با وجود 
زياد طی  پيشــرفت های 
ســال های اخير همچنان 
توليدات داخلی نســبت 
به کشــورهايی نظير چين 
و ترکيه يــك گام عقب تر 
است. زيرا آنها عالوه بر اينکه به ماشين آالت 
به روزتر مجهز هســتند بلکه از لحاظ صنعت 

قالب سازی نيز از ما جلوتر هستند.« 
بختياری ادامه می دهد: »متاســفانه ما 
در کشور برای ساختن يك قالب با مشکالت 
جدی مواجه هستيم. زيرا هيچ وقت از لحاظ 
زمانی به صرفه نيســت. ما برای ساختن يك 
قالب در چين نهايتا ســه مــا زمان صرف می 
کنيم اما به عنوان مثــال در ايران من تير ماه 
سال گذشته سفارش يك قالب داده ام و هنوز 

به دست من نرسيده است.«
اين فعال حوزه لوازم خانگــی با تاکيد بر 
اينکه ما عالوه بر مشــکالت فنی با مشکالت 

فرهنگی مواجه هســتيم، می گويد: »مسئله 
تاخير در تحويل سفارش به دو عامل مربوط 
می شود. يك از لحاظ فرهنگی و دوم به لحاظ 
فنی ايــن تاخير صورت می گيــرد. در چين 
قالب ســازی يك خط توليد است اما در ايران 
اينگونه نيســت. لذا با توجه به اينککه زمان 
برای ما بســيار مهم اســت و رقابت ها شدت 
گرفته اند نمی توانيــم اينگونه فعاليت کنيم. 
شــرکت ها هر روز به دنبــال توليدات جديد 
هســتند که البته ما اين را هم مديون چين و 
کاالی چينی هســتيم. زيرا از وقتی وارد بازار 
شــده اند ما از لحاظ کيفی ، رنگ و... پيشرفت 
کرده ايم. بطوری که به جرات می توان گفت 

ما بعد از ترکيه در جايگاه دوم قرار داريم.«
همچنين او در پاســخ به اين ســوال که 
چگونه می توان زمينه پيشرفت بيشتر را برای 
توليدات داخلی فراهــم کرد، اظهار می کند: 
»متاسفانه يك بخشی از اين مشکالت دولتی 
است و به دليل اينکه در بازار ثبات وجود ندارد 
و هر روز ما با نوسانات قيمتی مواجه می شويم، 
فعاليت دشــوار می شــود. از ســوی ديگر 
فروشــنده های داخلی مانند فروشگاه های 
زنجيره ای در کشــور، به کاالهــای وارداتی 
تمايل بيشتری دارند و اين مسئله مشکالتی 

را برای ما ايجاد می کند.«
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نمايشگاه بين المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو امسال در حالی افتتاح شد و به پايان 
رسيد که برخالف پيش بينی ها آنچنان که انتظار می رفت، مخاطبان قابل توجهی به خود نديد. اما با 

اين حال نمايندگان پليمری به نظر از اين رويداد صنعتی راضی به نظر می رسيدند. 
به هرحال نمايشگاه بين المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو اين دوره خود را  با حضور 
470 شرکت داخلی و 540 شرکت خارجی  با زير گروه های  تخصصی نظير قطعات و مجموعه های 
خودرو، ماشين آالت و تجهيزات قطعه سازی، تحقيقات و طراحی مهندسی، اتوسرويس،مواد اوليه 
و تجهيزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، لوازم تزئيناتی خودرو،تعمير و نگهداری 
خودرو،محصــوالت پاك کننده خودرو، نشــريات تخصصی صنعت خــودرو و... در محل دائمی 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار کرد. اين نمايشگاه که قطعا يکی از بزرگ ترين رويدادهای 
صنعتی و بازرگانی کشور است از ابتدا با هدف ارائه قابليت ها و توانمندی های شرکت ها و هدايت آنها 
به بازارهای گسترده تر کليد خورد و  به عنوان فرصتی برای صنعتگران خالق جهت معرفی آخرين 

محصوالت مدرن و نيز آشنايی با صنعت قطعات خودرو ساير کشورها شناخته می شد.

يازدهمين دوره نمايشگاه بين المللی
 قطعات خودرو چگونه گذشت

رضایت بخش اما خلوت



اين نمايشگاه که هر ســال در آبان ماه در تهران برگزار می شود، 
شرکت بازرگانی بين المللی ايدرو ميزبان آن در هر دو بخش داخلی 
و خارجی است. اين شرکت بازرگانی بين المللی يکي از با سابقه ترين 
واحدهاي برگزار کننده نمايشگاه هاي صنعتي بين المللي در ايران 
اســت. اين شرکت در سال 1368 تاســيس و عمده فعاليت آن در 
زمينه برگزاری نمايشگاه هاي مختلف صنعتي و بازرگاني در سطوح 
داخلي و بين المللي بوده است. درهر صورت  نمايشگاه بين المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو که ســال گذشــته  با حضور 
گروه های کااليی نظير قطعات و مجموعه های خودرو، ماشين آالت 
و تجهيزات قطعات ســازی، تحقيقات و طراحی مهندسی، موارد 
اوليه و تجهيزات جانبی خودرو و....  توسط رئيس سابق کميسيون 
صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی، افتتاح و برگزار شد، امسال 
يازدهمين دوره خود را با حضور محســن صالحــی نيا معاون امور 
صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت و حسين اسفهبدی مديرعامل 
شرکت نمايشــگاه های بين المللی، شــروع کرد و 540 شرکت 
خارجی از 23 کشــور آرژانتين، آلمان، اتريش، اســتراليا، اسپانيا، 
امارات متحده عربی، انگليس، ايتاليا، بلژيك، بلغارستان، بنگالدش، 
تايوان، ترکيه، تونس، ژاپن، دانمارك، سوئد، فرانسه، چين، هلند، 
هند، مالت و کره جنوبی در آن حضور داشــتند.همچنين برخی از 
شــرکت های صنعت پليمر نيز در اين نمايشگاه حاضر بودند که در 
ميان آن ها می توان از آذين پليمر مهر، ســنتام، بارز، کيمياجاويد، 
پليمرکاران، آرياپالست آذين، صنايع الستيك و پالستيك پويا، 
شــفق دانا، چراغ اتومبيل مدرن، پيشروپليمر طبرستان، نيپکو، 
دانا بسپار، آسيابسپارگســتر، صنايع الستيك توس، نيوساپليمر 
ايرانيان، پليمر پيشــرفته دانا، جعفری پالست، پارس پليمر گوهر 
ايرانيان، گروه صنعتی عظام، الستيك سازی گيالن، مهرآرياپليمر 
پارس، پارت الســتيك، نيرومند پليمر پارس و ... ياد کرد.  عالوه بر 
اين ها به دنبال همکاری های بين المللی در بخش صنعت خودرو و 
امضای توافق نامه ها و قراردادهايی با شرکت های خودروساز بزرگ 
ايران با شرکت هايی همچون پژو، رنو و سيتروئن، تامين کنندگان 
)قطعه سازان( خودروســازان ايرانی و طرف های خارجی با حضور 
در اين نمايشــگاه  به دنبال آن بودند که به نوعی همکاری های خود 
را گسترش دهند. بطوری که بنا بر گفته رضا رضايی رئيس انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو »اکنون برخی قطعه 
سازان داخلی قادرند تا 60 درصد قطعات مورد نياز برای محصوالت 
مشترك خودروسازان داخلی و خارجی را تامين کنند.« صحبت 
های وی از اين رو بود که  براســاس برنامه ريزی های انجام شده و با 
توجه به سياست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو 
کشور در سال 1404 بايد به ســه ميليون دستگاه در سال افزايش 
يابد و يك سوم آن صادر شود. نکته قابل توجه درباره اين نمايشگاه 
مذاکراتی بود که معموال در روزهای فعاليت نمايشگاه ميان مسوالن 
شرکت های قطعه سازی صورت می گرفت. زيرا همين مذاکرات در 
سال گذشته موجب امضای تفاهم نامه ها يا قراردادهايی شده بود. با 
اين وجود برخالف انتظارها از اين نمايشگاه و شرايط پسابرجام که 
پيشبينی می شد نسبت به سال های گذشته تعداد بيشتری بازديد 
کننده در آن حضور داشته باشند، نتوانست انتظارها را برآورده کند. 
البته گرچه کم و بيش مورد اســتقبال قرار گرفــت اما همچنان با 

پيشبينی ها فاصله معناداری داشت.

لطفا در ابتدا درباره ماهیت و فعالیت شرکت خود 
توضیح دهید؟

اين شرکت در ســال 1347 توســط پدر بنده تاسيس شده 
اســت و عمده فعاليت ما هــم توليد قطعات صنعتی اســت. به 
عنوان مثال در همان ســال ها با کارخانه هــای ارج، جنرال و... 
که در حوزه لوازم خانگی فعاليت داشــتند، همکاری می کرديم. 
البته کم کم وارد حوزه بســته بندی هم شــديم و با چند شرکت 
دارويی قرارداد بســتيم و بســته بندی توليدات آن ها را برعهده 
گرفتيم. اما در ســال 68 که شــرکت ايران خودرو برای رسيدن 
به خودکفايی برنامه ريزی و اقدام کــرد، ما وارد حوزه توليدات 
قطعات پالســتيکی شــديم و بعد از افزايش ميزان توليد ايران 
خودرو، تمامی ظرفيت شــرکت ما به قطعات خودرو اختصاص 

پيدا کرد و تا امروز ادامه داشته است.
به عقیده شــما کیفیــت مناســب تولیدات 
پالســتیکی، تا چه میــزان می تواند نشــانگر 

عضو هيــات مديره انجمــن صنايع همگن 
پالستيك استان تهران:

همچنان فاصله زیادی 
با استانداردها داریم

همچنان با وجود پیشــرفت ها و اقداماتــی نظیر توافق 
هسته ای که طی چند ســال اخیر صورت گرفته است، اما 
صنعتگران معتقدند شرایط اقتصادی به مراتب می تواند 
بهتر از وضعیت فعلی باشــد و فضا برای فعالیت بیشــتر 
واحدهای تولیدی فراهم شود. در همین خصوص با شهروز 
ضرابی ها مدیرعامل شــرکت َمپ و عضــو هیات مدیره 
انجمن صنایع همگن پالستیک استان تهران به گفت وگو 
نشستیم. وی که معتقد است برای پیشرفت به یک محیط 
اقتصادی شفاف، سیستم بانکی مناسب و یک افق روشن 
برای سرمایه گذاری نیاز داریم، در این گفت وگو به بررسی 
راهکارهایی برای بهبود شرایط موجود و ارزیابی وضعیت 

فعلی پرداخته است:
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پیشرفت ایران در حوزه پلیمر باشد؟
 ببينيد بحث کيفيت، مقوله گســترده ای است. اما آنچه که 
شما می توانيد آن را به عنوان يك شــاخص مدنظر قرار دهيد، 
اين اســت که ضايعات قطعات توليدی به سمت »صفر« پيش 
برود. زيرا ما تا زمانی که نتوانيم روی تجهيزات توليد، تخصص، 
نوع مواد اوليه، دقــت در توليد به جايگاهی برســيم که ميزان 
ضايعات صفر باشــد، حرفی برای گفتن نخواهيم داشــت. اگر 
نگاهی به داليل مشکالت مالی برخی واحدهای توليدی نگاهی 
بی اندازيم،  متوجه می شــويم که بخش عمده اين مشکالت به 
دليل غيرقابل کنترل بودن ضايعات آن ها اســت ودر کنار اين 

مسئله بازدهی کاهش می يابد.
از این مقوله کــه بگذریم، فکر می کنید حضور 
در نمایشگاه ها تا چه حد می تواند برای معرفی 

شرکت ها وکاالهای آن ها مفید باشد؟
خب به هرحال نمايشــگاه ها به نوعی فرصت به حســاب 
می آيند. فرصتی که می توان با استفاده از آن، اقدام به معرفی 
و نمايش کاالهــای خود کنيم. ما در نمايشــگاه ها به بازديد 
کنندگان و شــرکت ها ديگر توانمنــدی، کيفيت توليدات و 
ميزان توســعه خودمان را نشــان می دهيم. از ســوی ديگر 
حضور در نمايشــگاه باعث ايجاد ارتباط ميان شــرکت های 
ديگر که می تواننــد به نوعی به افزايش کيفيت مجموعه های 

ما کمك کنند هم می شود.
اخیرا شــرکت شــما در یازدهمیــن دوره 
نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعه 
های خودرو  حضور داشــتید. ارزیابی شما از 

این نمایشگاه چگونه بود؟
به نظرم نمايشــگاه امســال نســبت به دوره های قبل به 
مراتب بهتر بود و دليل اين اتفاق هم مثبت شــدن نگاه ها به 
اقتصاد طی يك ســال گذشــته بود. به هرحال خروج از رشد 
اقتصادی منفی که طی چند ســال اخير همــه صنعتگران و 

فعاالن اقتصادی را آزار داده بود، بســيار خوشــايند اســت. 
ضمن اينکه با توجه به افزايش تيراژ توليدات خودرو در 6ماه 
اول ســال و پيشبينی ادامه روند صعودی در اين مقوله، باعث 
شده اســت که شــرکت ها تا حدود زيادی حضور در چنين 

نمايشگاه هايی را جدی تر بگيرند.
شــما در میان صحبت های خود بــه افزایش 
کیفیت اشاره کردید. اما همچنان در بازار مردم 
بنا به دالیــل مختلف ترجیح می دهند تولیدات 
خارجی خریــداری کنند. دلیل ایــن اتفاق 
چیست؟ آیا مشکل از کیفیت تولیدات داخلی 

است یا بدبینی عمومی بر جامعه حاکم شده؟
خب برای پاســخ به سوال شــما من از حوزه خودرو مثال 
می آورم. بعضی کشــورها از لحاظ قطعه ســازی مشخصا از 
ايران جلوتر هســتند. مثــال کره جنوبی به واســطه جايگاه 
بين المللی و بازارهايی که دراختيار دارد، نســبت به ما بهتر 
عمــل می کند. اما درباره توليدات چيــن بايد قبول کنيم که 
درســت اســت تنوع دارند اما درباره کيفيت حــرف و انتقاد 
بســيار اســت. حاال شــما اين خودروها را با توليدی داخلی 

مانند دنا مقايســه کنيد. قطعا دنا قابل قبول تر است.
این مثال ها درباره قطعه ســازها هم صدق می 

کند؟
قطعه ســازان انعطاف پذيرتر هســتند و اگر قرار باشــد 
تحولــی رخ بدهد در ايــن صنف زودتر به چشــم می آيد. به 
هرحال به نظر من ما برای پيشــرفت به يك محيط اقتصادی 
شــفاف، سيســتم بانکی مناســب و يك افق روشــن برای 

سرمايه گذاری نياز داريم.
از این موارد کدام درحال حاضر وجود دارد؟

االن در مسير بهبود قرار داريم و همه اين موارد به سمتی 
حرکت می کنند که بهتر شوند و واقعا بهتر از قبل هستيم، اما 

همچنان فاصله زيادی با استانداردها داريم. 
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مديرعامل شرکت صنايع چراغ اتومبيل مدرن:

آسمان صنعتگران آبی تر شده است
علی چنگی، مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن با اشاره به دوران پیش و پسا برجام معتقد 
است بعد از به نتیجه رسیدن برجام، آسمان تا حدودی برای صنعت گران آبی تر شده است تا جایی که 

شاهد تمایل شرکت های خارجی برای ورود به ایران هستیم.

در ابتدا یک توضیح خالصه از شرکت خود 
بفرمایید...

شــرکت ما در حوزه روشــنايی  و آيينه های خودرو 
فعاليت می کند در  ســال 69 تاســيس شــد و سال 73 
به بهره برداری رســيد. طی اين ســال ها توانسته ايم با 
شرکت های بزرگ خودرو ســازی مانند ايران خودرو، 
ســايپا قرارداد ببنديم و قطعات مورد نياز آنها را تامين 

کنيم.
ارزیابی شما از یازدهمین دوره نمایشگاه 
بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 

خودرو  که اخیرا برگزار شد، چیست؟
بطورکلی حضور در نمايشــگاه ها موقعيت مناسبی 
را بــرای توليدکنندگان ايجــاد می کنند تــا به نوعی 
محصوالت خــود را به نمايش بگذارنــد و معرفی کنند. 
ضمــن اينکه بــا حضور در چنيــن نمايشــگاه هايی با 
دستاوردهای روز جهان آشنا می شــويم و می تواند در 

ارتقاع سطح کيفی توليدات داخلی کمك کند.
شما در این نمایشگاه از محصوالت جدید 

خود هم رو نمایی کردید؟
خير. زيرا تقريبا تا چند ماه آينده شرکت ايران خودرو 
از » دنا«ی جديدی رونمايی خواهد کرد و به توليد انبوه 
خواهد رســيد و برای تمامی قطعات روشنايی و آينه ها 
از محصوالت ما استفاده شــده است. اما به دليل اينکه تا 
پيــش از رونمايی ما اجازه نداريم ايــن محصوالت را به 

نمايش بگذاريم، در نمايشگاه امسال رونمايی نشدند.
با توجه به اینکه یازدهمین دوره نمایشگاه 
بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو، از اولین نمایشــگاه های بعد از 
توافق هسته ای و لغو تحریم ها است، آیا 
این مسئله باعث تغییرات مثبت در حرفه 

شما شده است؟
اگر بخواهم منصفانه به پرسش شما پاسخ بدهم بايد 
بگويم، شرايط نســبت به قبل از برجام به مراتب بهتر و 
روان تر شده اســت. عالوه بر اين طی اين مدت ما شاهد 
افزايش تمايل شــرکت های خارجی ها برای حضور در 

ايران و عقد قرارداد بوديم.
شــرایط صادرات محصوالت شما به چه 

صورت است؟
تا همين چند ماه پيش اطالع داشــتيم که بر اساس 
آمارها بيش از 6ميليون خودروی 206 که با محصوالت 
ما صادر شده بود، فروخته و فعال شده بودند. عالوه بر اين 
مــا محصوالت خودمان را به ترکيه صــادر می کنيم و از 
آنجا به اروپا فرستاده می شود. همچنين حدود يك و نيم 
ميليون ماهانه به کشورهای شاخ آفريقا صادارت داريم. 
عراق يکی ديگر از کشــورهای طرف قرار داد ما است که 

هر دوهفته سفارشات آنها ارسال می شود.
یکی از مســائلی که معموال مورد بحث 
قرار می گیرد، بســترهای مورد نیاز برای 
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پیشــرفت و موفقیت صنعت گران است  . به عقیده 
شما این بسترها چه چیزهایی هستند؟

به نطر من همين که تنشــی وارد سيستم نشود می تواند تا حدود 
زيادی به صنعتگران کمك کند. اين تنش ها هم به يك حوزه محدود 
نمی شوند. منظور من تنشهای بانکی، مقرراتی، اجتماعی و... است. 
همين که آرامش نســبی که اين اواخر به وجود آمده اســت را حفظ 
کنيم، تاثير بسياری در صنعت کشور خواهد داشت. اگر اين آرامش 
وجود داشته باشد، توليدکننده زمان و انرژی بيشتری صرف واردات 

تکنولوژی و کاهش هزينه و افزايش کيفيت و.. می کند.
سال گذشــته تقریبا چند هفته بعد از توافق هسته 
ای ما گفت وگویی با شما داشتیم و به این نکته اشاره 
کردید که در زمان تحریم ها هم با تمام توان و ظرفیت 

فعالیت میکردید. بعد از توافق چه اتفاقی افتاد؟
ما همچنان هم با همان شــرايط کار می کنيم. يعنی با تمام توان و 
ظرفيت مشغول توليد هســتيم. اما آنچه که بعد از توافق اتفاق افتاد 
اين است که موجب شــده شــرايطی به وجود بی آيد که ما بتوانيم 
فعاليتها و کشورهای طرف قرارداد خود را چه از لحاظ واردات و چه از 

لحاظ صادرات گسترش بدهيم.
اصال بطورکلی محصوالت شما تا چه حد در رقابت با 

محصوالت خارجی موفق عمل کرده است؟
 اگر بخواهم به صورت ســاده به اين پرسش شما پاسخ بدهم بايد 
بگويم که ما بگونه ای عمل کرديم کــه حتی چينی ها امکان حضور 

در بازار ما را ندارند. اين هم به دليل کيفيت و ارائه خدمات ما است.
در محصوالت شــما چه میزان پلیمر اســتفاده می 

شود؟
 محصوالت ما 100% پليمر هســتند. البته نسل اول توليدات ما 

از شيشه بود اما امروزه به صورت کامل از پليمر استفاده می کنيم.

تا همین چند ماه پیش اطالع 
داشتیم که بر اساس آمارها 
بیش از 6میلیون خودروی 

206 که با محصوالت ما صادر 
شده بود، فروخته و فعال 

شده بودند. عالوه بر این ما 
محصوالت خودمان را به ترکیه 
صادر می کنیم و از آنجا به اروپا 

فرستاده می شود. همچنین 
حدود یک و نیم میلیون ماهانه 

به کشورهای شاخ آفریقا 
صادارت داریم. عراق یکی 

دیگر از کشورهای طرف قرار 
داد ما است که هر دوهفته 

سفارشات آنها ارسال می شود
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یازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی قطعات، لــوازم و مجموعه های خودرو 

می شود؟را چگونه ارزیابــی می کنید چون به هرحال این دوره در ایام پســا برجا برگزار 

ما معموال در تمامی نمايشــگاه هايی که در سراسر کشــور برگزار می شود، حضور داريم. با توجه 

به اينکه ما عمده فعاليتمان لوازم و قطعات  خودرو اســت، در اکثر اين نمايشگاه ها شرکت داشته ايم. 

تفاوتی که اين دوره با دوره های قبل دارد به نظر من اين است که اوال بزرگتر شده و ثانيا به نظر می آيد 

نسبت به سال های گذشته قوی تر عمل کرده اند. واقعيت اين است که ما و حتی شرکت های خودرو 

سازی طی ســال های 90 تا 93 تمايلی برای حضور در اين نمايشگاه نداشتيم. اما امسال اينطور که 

ديده می شــود نه تنها انگيزه توليدکنندگان بيشتر شده اســت بلکه مصرف کنندگان بيشتری هم 
برای بازديد به نمايشگاه آمده اند.

این افزایش انگیزه به چه دلیل اتفاق افتاده است؟

 من فکر می کنم اتفاق های خوبی در حال رخ دادن هســتند. البته شايد فعال کوچك يا کم باشند 

اما نشان دهنده اين اســت که می توان به آينده اميدوار بود و رويدادهای خوب بزرگی در راه است. به 

عنوان مثال در حوزه کاری ما توليد افزايش پيدا کرده اســت. البته درست است که هنوز نقدينگی به 

ميزان کافی افزايش پيدا نکرده است اما همين افزايش توليد می تواند يك گام رو به جلو باشد.

شما در حوزه واردات هم فعالیت دارید؟

بله ما معموال برخــی از مواد اوليه را از چين و ترکيه وارد می کنيم.ببينيد در صنعت پالســتيك 

تعداد زيادی مواد با يکديگر ميکس می شــوند. اين تعداد، چند مورد در داخل توليد می شود و مابقی 
را بايد از کشورهای ديگر وارد کنيم.

چرا؟به هرحال ما از لحاظ صنعت پتروشــیمی در شرایط مناسبی هستیم. چرا 

تولیدات به صورت محدود انجام می شود؟

دقيقا ما شرايط مناسبی داريم بايد حداقل از ترکيه جلوتر باشيم اما متاسفانه اينگونه نيست و ما 

نفت را می فروشــيم و بعد فراورده های نفتی را با قيمت بيشتر خريداری می کنيم.به عنوان مثال در 

وارد کنيم.ايران فقط  SPR و دوده توليد می شــوند و موادی مانند MBR، MR و... را بايد از کشورهای ديگر 

مدير بازرگانی شرکت نيوسازپليمرايران:

اتفاقات خوبی در راه است
محمودرضا علی نقیان، مدیر بازرگانی شرکت نیوسازپلیمرایران در گفت و گو با خبرنگار 

اسوپالست، معتقد اســت که اتفاق های خوبی برای صنایع و تولیدکنندگان  در راه است. 

او که از فعاالن حوزه تولید انواع قطعات الســتیکی، پالستیکی در زمینه های خودرویی، 

نفت و گاز، لوازم خانگی، صنعت ســاختمان و.... اســت در گفت وگویی که برشی از آن را 

می خوانید، مشکالت پیش روی تولیدکنندگان را تشریح کرده است.
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کجاها انجام می شود؟بعد از این مســائل شــما صادرات محصوالتتان  به چه صورت و به 

صادرات ما به کشــورهايی مانند عراق، آذربايجان، تاجيکســتان و امثال اين ها 

اســت. البته ما خيلی تمايل داريم وارد بازارهای ديگر بشويم اما متاسفانه بازرگانی 

ايران ضعيف عمل می کند.من مدتی قبل به يکی از شهرهای نزديك ايران سفرکرده 

بودم اما حتی يك کاالی ايرانی نديدم بيشتر بازار در اختيار کشورهايی مانند ترکيه 
بود.

شما در البه الی صحبت هایتان به این نکته اشاره کردید که نفت را 

می فروشــیم و فراورده های آن را با قیمت باال خریداری می کنیم. 
دلیل این اقدامات چیست؟

 اين را بايد مسوالن صنعت پتروشيمی پاسخ دهند. زيرا اگر نياز به سرمايه گذاری 

دارد که ايران کشــور فقيری نيست و اين مسئله قابل حل است. اگر نياز به تکنولوژی 

دارد که خداروشــکر امروزه دسترســی به اين قبيل موارد مانند دهه های گذشته 

سخت نيســت و کافی است يك تيم مهندسی از کشــورهای ديگر استخدام شوند و 

تکنولوژی مورد نياز را وارد کنيم. ضمن اينکه  ما طی ســال های اخير پيشرفت های 

چشمگيری داشتيم و کاالهايی)مانند پکينگ های ترمز خودروها( که حتی جرات 

ساختن آنها را نداشــتيم را با کيفيت مناسب و قابل قبول توليد کرديم. شايد بتوانيم 

را گسترش بدهيم.بگويم اين يکی از مزايــای تحريم ها بود که مارا مجبور کرد توليدات داخلی خودمان 

با توجه به این نکته که اشاره کردید پس حاال که تحریم ها لغو شده 

است آیا تولیدات داخلی آسیب می بینند؟

به نظر من تا حدودی آســيب خواهند ديد. زيرا بطور کلی ايران به سمت بازرگانی 

شــدن پيش می رود. شــما اگر يك نگاه کلی به غرفه های نمايشــگاه بی اندازديد، 

ميبينيد که بسياری از توليدکنندگان، وارد حوزه بازرگانی شده اند.

برای اینکــه تولیدکنندگان داخلی بتواننــد موفق عمل کنند و 

واردات آســیبی به محصوالت یا فعالیت آنها نرساند، چه بستری 

مورد نیاز است که باید دولت و نهادهای مربوطه آن را فراهم کنند؟

خيلی مسائل اســت که جدا از موارد اوليه، دست به دســت يکديگر می دهند و 

موجب می شود يك توليد کنند بتواند کااليی را توليد کند. به عنوان مثال برق. واقعا 

اين صحيح نيســت که صرفا به دليل پرداخت نکردن دو يا سه ماه هزينه برق، مامور 

مربوطه اقدام به قطع برق واحد توليدی کند.اين تنها يك مثال اســت. حاال شــما در 

کنار اين ماليات، شهرداری،  سودهای بانکی و....

البته شاید فعال کوچک یا حال رخ دادن هستند.  اتفاق های خوبی در 
کم باشند اما نشان دهنده 

رویدادهای خوب بزرگی به آینده امیدوار بود و این است که می توان 
تولید افزایش پیدا کرده مثال در حوزه کاری ما در راه است. به عنوان 

است. البته درست است 
میزان کافی افزایش پیدا که هنوز نقدینگی به 

یک گام رو به جلو باشدافزایش تولید می تواند نکرده است اما همین 
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مديرعامل شرکت »پايون فام آراد«:
دولت با رفع موانع کمک 

بزرگی به صنعت خواهد کرد
»واردات نه تنها به تولید داخلی  آســیب نمی زند بلکه موجب می شــود که به واسطه 
رقابت، کیفیت محصوالت داخلی بهبود یابد.« این را بهروز توحیدی، مدیرعامل شرکت 
»پایون فام آراد« می گوید. او که معتقد اســت صنعتگری که مشــکل بیمه و مالیات و 
شــهرداری و.. نداشته باشد می تواند به نحو احســنت کار خود را انجام دهد، در گفت 

وگوی پیش رو به بررسی شرایط صنعت و مشکالت موجود در این حوزه می پردازد.

لطفا درباره فعالیت  و سابقه شرکت خود کمی توضیح دهید...
ما تقريبا از هشت سال پيش در زمينه تزريق پالستيك و دکوريشن روی پالستيك، 
کار خود را آغــاز کرديم. البته در ابتدا در حوزه لوازم خانگی فعاليت می کرديم و آرام آرام 
وارد صنعت خودرو شــديم. يعنی تالش کرديم در صنعت تزريق پالســتيك به صورت 
دقيق و حرفه ای فعاليت کنيم. نکته ای که الزم اســت به آن اشــاره کنم اين است که ما 
می دانستيم بعد از صنعت تزريق پالســتيك، بايد کورتينگ هم انجام دهيم. البته االن 
در ايران صرفا آبکاری انجام می شــود. اما آنچه که مد ظر قــرار داديدم اين بود که روش 
جديدی را آغاز کرديم که با اســتفاده از آن هرگونه طرح و فيلم که مد نظر مشتری باشد 
را می توانيم، بر روی پالســتيك چــاپ کنيم. به عنوان مثال همين دکوريشــن داخل 

خودروها از اين دست هستند.
کدام بخش از فعالیت و محصوالت شما در حوزه صادرات بیشتر فعال 

هستند؟
ببينيد ما هيچ وقت نمی توانيم به صورت مستقيم صادرات انجام دهيم. اما به عنوان 
مثال زانی که ما در نمايشــگاه استاندارد حضور داشــتيم نماينده برخی از کمپانی های 
خودرو سازی مانند فولکس واگن و... به ما سفارش کار دادند. اصال بطور کلی بايد اين را در 
نظر داشته باشيد که فعاليت ما به شکلی است که فقط برای قطعه سازان، انجام می شود 
و هرکس بخواهد روی نمای داخلی يا بيرونی کار کند، بايد از اين روش استفاده کند. لذا 
ما در تالشيم که با وجود شــرکت های محدود در اين زمينه، خودمان را به شرکت های 
خودرو سازی جهانی معرفی کنيم تا درصورتی که کيفيت کار ما مورد تائيد باشد، بخشی 

از سفارشات خود را به ما بسپارند. 
با توجه به حوزه فعالیتتان که قاعدتا از شــرایط موجود بیشتر آگاهی 

دارید، فکر می کنید ما تا چه حد پیشرفت داشتیم؟
   خب تزريق پالســتيك در ايران ساليان سال است که در ايران انجام می شود و به نظر 
من در اين حوزه، کارخانه هايی که در ايران وجود دارد آنقدر حرفه ای هســتند که گمان 
نمی کنم کاری باشــد که نتوانند انجام دهند.يعنی هم دستگاه های مورد نياز درايران 

وجود دارند و هم مهارت کافی .

 تزریق پالستیک در 
ایران سالیان سال است 
که در ایران انجام می 
شود و به نظر من در این 
حوزه، کارخانه هایی 
که در ایران وجود دارد 
آنقدر حرفه ای هستند 
که گمان نمی کنم 
کاری باشد که نتوانند 
انجام دهند.یعنی هم 
دستگاه های مورد نیاز 
درایران وجود دارند و 
هم مهارت کافی
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دستگاه های شــما و مواد مصرفیتان وارداتی 
هستند؟

دســتگاه ها بله وارداتی هســتند اما مواد مصرفی خير و ما 
ترجيح می دهيم از مواد ايرانی اســتفاده کنيــم. زيرا معموال 
کيفيت هايشــان مناسب اســت. البته  مواد خاصی هم در کار 
ما وجود دارد که بعضا نمونه های ايرانی آنها توليد نمی شــود و 
مجبوريم از محضوالت خارجی استفاده کنيم. بنابراين هيشه 

اولويت اول ما محصوالت داخلی است.
به نظر شما محصوالت شــما تا چه حد با نمونه 

کارهای رقبای خارجی قابل مقایسه است؟
همانطور که که خدمتتان عــرض کردم زمينه فعاليت ما به 
گونه ای است که تمامی شــرکت هايی که در اين حوزه حضور 
دارند مانند شــبکه به يکديگر وصل هستند.ما برای آموزش به 
خارج رفتيم و بعضا آنها به ايــران آمدند. لذا هه ما برای آموزش 
با يکديگر در ارتباط بوديم و همين مســئله موجب شــده که 
کيفيت کارها فاصله چندانی با يکديگر نداشته باشد و به عقيده 
من ســطح کيفی کار ما به گونه ای است که می توانيم با شرکت 

های مطرح خودرو سازی جهان همکاری داشته باشيم.
 یکی از دغدغه های تولید کنندگان داخلی این 

اســت که آنها می گویند بعد برجام رفع موانع 
واردات، ممکن اســت به صنعت داخلی آسیب 

وارد کنند. شما تا چه حد با این مسئله موافقید؟
من به طور کلی با اين مســئله موافق نيســتم و معتقدم که 
واردات نه تنها به توليد داخلی  آســيب نمی زند بلکه موجب می 
شــود که به واســطه رقابت، کيفيت محصوالت داخلی بهبود 
پيدا کنند. امــا در حوزه فعاليت مــا واردات تاثيری ندارد. زيرا 
کال انجام تزريق پالســتيك در خارج از ايران به لحاظ هزينه، به 

صرفه نيست.
به عقیده شما برای بهبود شرایط فعالیت صنعت 
گران دولت یا نهادهــای مربوطه، چه اقداماتی 

باید انجام دهند؟
به نظر من اصال نيازی نيســت اقدامی انجــام دهند . يعنی 
نيازی نيست کمك خاصی کنند. همين اندازه که موانع موجود 
را برطــرف کنند، کمك بزرگی به صنعت گــران کرده اند. زيرا 
صنعتگری که مشکل بيمه و ماليات و شهرداری و.. نداشته باشد 
می تواند به نحو احسنت کار خود را انجام دهد. منتهی متاسفانه 
اين موانع آنقدر زياد هســتند که بخش عمــده زمان و درآمد 

صنعتگر به آنها اختصاص پيدا می کند.  
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نگاهی به چگونگی تولید و کاربردهای کربنات کلسیم
فعاالن حوزه پالستيك بررسی کردند

با کربنات کلسیم؛ از معدن تا قرص های خوراکی

نقش قالب سازی مدرن در ارتقاء صنعت پالستیک ایران
توصيه های عليرضا ميربلوك درباره استفاده از ظروف يکبار مصرف

چگونه از سالمت محصوالت پالستیکی مطمئن شویم؟



اما کوارد استفاده از کربنات کلسيم؛ »از کربنات کلسيم در صنايع 
کاشی و ســراميك مخصوصاً صنعت لعاب سازی استفاده می شود. 
به دليل تشــکيل يوتکتيك، نقطه ذوب مجموعــه را پايين آورده و 
به هنگام اســتفاده در لعاب، ضريب انبســاط حرارتی لعاب را پايين 
می آورد. کلســيم کربنات يکی از پرکاربردترين مواد معدنی است 
که در صنايع کاغذ، پالســتيك ها، رنگ ها و پوشش ها هم به عنوان 
پرکننده و هم پوشش رنگی)به علت رنگ سفيد مخصوصش( کاربرد 
دارد. در صنعت کاغذ ســازی به خاطر روشــنايی باال و پراکندگی 
نورش در تمام دنيا با ارزش اســت و از آن به عنوان يك پرکننده ارزان 

استفاده می شود تا سطح کدر کاغذ را روشن کند.«
در ادامه اين يادداشــت درباره چگونگی ساخت مواد و ساخت و 
ساز و نقش کربنات کلســيم د راين دو می خوانيم. » کربنات کلسيم 
در ساخت و ساز هم برای ســاختن مواد و هم به عنوان اجزاء و ذرات 
ســيمان مهم و ضروری می باشــد. هم چنين در ساخت مالت برای 
چينش آجرها روی هم، بلوك های بتنی، ســنگ ها، پوشش سقف، 
ترکيب رزين و کاشــی ها مورد اســتفاده قرار می گيــرد. کربنات 
کلســيم، کربن دی اکســيد و آهك را تجزيه می کنــد تا يك ماده 

اساسی در ساخت استيل، شيشه و کاغذ را بوجود آورد.«
در ايــن بين از کاربرد کربنات کلســيم در داروســازی نيز نبايد 
غافل شد. »کربنات کلســيم خاصيت آنتی اسيدی دارد و در نواقص 
کليوی و درمان اســتئوپروزيس به کار رفته و مکمل کلســيم است. 
کربنات کلســيم در بيماران مبتال به هايپرفســفات همراه با نقص 
کليوی توصيه می شــود. کربنات کلســيم در داروهای هوميوپاتی 
)Homoepathic نوعی دارو درمانی( و در افزودنی های خوراکی 
هم کاربرد دارد. به عالوه با توجه به دارا بودن خاصيت جذب سطحی 

کربنات کلسيم ، در داروهای ضد اسهال نيز به کار می رود . از کلسيت 
برای تهيه کلريد کلســيم CaCl2 ، بروميد کلسيم CaBr2 ، يديد 
کلسيم CaI2 و اکسيد کلســيم CaO استفاده می شود که هريك 
دارای مصارف متعددی در صنايع داروســازی هستند و حتی برای 

تهيه داروهای دامپزشکی نيز کاربرد دارد.
از کلسيت برای تهيه کلريد کلســيم CaCl2، بروميد کلسيم 
CaBr2 ، يديد کلســيم CaI2 و اکسيد کلســيم CaO استفاده 
می شــود که هريك دارای مصارف متعددی در صنايع داروســازی 
است. حتی برای تهيه داروهای دامپزشکی نيز کاربرد دارد. از کلريد 
کلســيم CaCl2 دارويی تهيه می کنند که در بدن توليد اسيد می 
کند و در مواردی که يون کلسيم در بدن کم باشد، برای تأمين سريع 
کمبود آن از کلريد کلســيم استفاده می شــود. از ترکيبات دارويی 
کلريد کلسيم در درمان عوارض حساسيت هايی مانند کهير، تنگی 

نفس، خارش و ساير التهابات ناشی از حساسيت استفاده می گردد.
کلريد کلسيم باعث سرعت در انعقاد خون شده و برای جلوگيری 
از خونريزی های شديد استفاده می شود. به عالوه اين ماده در درمان 
بی نظمی های ضربان قلب )آريتمی( بــه عنوان مکمل به داروهای 
مربوط به نارســايی های قلبی افزوده می شــود. از کلريد کلســيم 
برای درمان عوارض اســهال ، استفراغ و در عرق کردن مسلولين نيز 

استفاده می گردد.
از بروميد کلسيم CaBr2 به عنوان ضد تشنج در درمان بيماری 
صرع اســتفاده می شود. اين ماده در تسکين دردهای معده نيز تأثير 

دارد.
از يديد کلسيم CaI2 برای تهيه پمادهای ضدبيماری پوستی و 

ورم مفاصل مزمن استفاده می شود.«

نگاهی به چگونگی تولید و کاربردهای کربنات کلسیم
وجیهه زمانی
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فعاالن حوزه پالستيك بررسی کردند
با کربنات کلسیم؛ از معدن تا قرص های خوراکی

اظهارات اخیر برخی از کارشناســان در خصوص اثرات مخرب کربنات کلسیم با 
واکنش هایی از سوی فعاالن و کارشناسان صنعت پالستیک  روبه رو شده است.  
منتقدان در حالی وجود کربنات کلســیم را عاملی مخرب برای سالمتی عنوان 
می  کنند که در مقابل، بسیاری دیگر از کارشناســان این حوزه معتقدند که این 
ماده معدنی نه تنها برای ســالمتی و محیط زیست آسیبی ندارد بلکه استفاده از 
آن را یک ضرورت عنوان می کنند. کارشناسان با بیان اینکه کربنات کلسیم یک 
ماده خوراکی است که برای بدن انسان مفید است و حتی پزشکان مصرف آن را به 
صورت مکمل برای سالمتی انسان توصیه می کنند و می گویند در همه جای دنیا 
اســتفاده از این ماده به دلیل اثراتی که در سرعت بازیافت پالستیک در طبیعت 

دارد، ضروری است. 

سعیده زمانی

نگاهی به کربنات کلسیم
کربنات کلسيم يا سنگ آهك يکی از پرمصرفترين ماده معدنی 
در صنايع کشور به خصوص صنعت پالستيك کشور است. اين سنگ 
به صورت مســتقيم از معدن استحصال شده و در صنايع مختلف به 
کار برده می شــود. اين ماده معدنی به دليــل قابليت مش بندی در 
ســايزهای مختلف در تمامی صنايع قابل اســتفاده است. »مش« 
در علم خاك شناســي به دانه بندي خاك بــراي الك کردن اطالق 
می شود. کلســيم کربنات از نظر دانه بندی يا مش بندی قابل توليد 
در سايز های ميکرو تا نانو است به همين دليل در تمام صنايع مصرف 
می شود. از پودر کلسيم کربنات در توليد قرص های کلسيم، خمير 
دندان، بســياری از مواد غذايی، توليد لوزام آرايشــی و بهداشتی، 
توليد ســيمان، توليد آهك زنده، مواد نســوز و بسيار صنايع ديگر 
استفاده می شــود. اما اين ماده معدنی در صنايع کشور نيز کاربرد و 
نقش پررنگی دارد. از کربنات کلســيم به عنوان يك ماده »پر کن« 
در صنايع مختلف استفاده می شود و بيشتر در افزايش وزن و حجم 
توسط توليد کنندگان و کارخانجات به کار گرفته می شود. کربنات 

کلســيم از گذشته های دور توسط بشــر به عنوان يك ماده معدنی 
بسيار پر کاربرد شناخته شده بود. کربنات کلسيم امروزه در صنايع 
دارو سازی، ساختمان سازی، مواد غذايی، متالورژی، ذوب فلزات،  
آزمايشگاهی و بسياری صنايع توليدی ديگر کاربرد دارد. از اين ماده 
در صنايع فوالد برای کمك بــه ذوب  در صنايع متالوژی برای ذوب 
کردن بعضی از فلزاتی همچون مس، در  صنايع شيميايی برای توليد 
کربنات سديم و بی کربنات ســديم، کاربيد کلسيم، هيدروکسيد 
کلسيم، نيترات سديم و اتيلن و پروپيلن استفاده می شود. همچنين 
در صنعت داروسازی نيز از اين ماده برای درمان بيماری های کليوی 
و درمان اســتئوپروزيس به کار می رود. البتــه از اين ماده به عنوان 
پر کن در توليد مواد آرايشی و بهداشــتی، آنتی اسيد و مکمل های 
کلسيمی  در صنعت داروســازی و تصفيه قند در کارخانجات توليد 

قند از نيشکر در صنايع غذايی مورد استفاده قرار می گيرد. 
کربنات کلسيم نياز واضح صنايع جهانی

کربنات کلسيم به علت خاصيت پايين بودن ميزان جذب روغن، 
پخش سريع، ارزان بودن، درخشندگی خوب و سختی کم  در صنايع 
پالســتيك والســتيك مورد مصرف فراوان قرار می گيرد. اگرچه 
سخت بودن اين ماده موجب شده که انتقاداتی در خصوص احتمال 
آسيب  رساندن اين ماده به دستگاه ها را افزايش دهد اما با اين وجود 
به گفته بســياری از فعاالن اين صنعت می توان با ارائه راهکارهايی 

اين آسيب را به حداقل رساند. 
 يك فعال صنعت پليمر با بيان اينکه  اســتفاده از کربنات کلسيم 
در صنايع، همه جای دنيا اجباری اســت به خبرنگار همگن پالست 
گفت: اظهارات اخير در خصوص آســيب زا بودن کربنات کلســيم 
برای سالمتی ســخنانی غيرکارشناسی است که لزوم توجه بيشتر 

را می طلبد. 
عليرضــا بهزادی، مدير فروش کری پليمــر ضمن بيان اهميت 
اين ماده در صنايع کشور گفت: کربنات کلسيم سنگی معدنی است 
که  موارد مصرف زيادی همچون اســتفاده در قرص ها و مکمل های 
دارويی، لوازم بهداشتی و آرايشی همچون خميردندان، قرص های 
آســپرين و غيره دارد. اين ماده معدنی در انــواع  خوراکی ها و مواد 
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دارويی مورد استفاده قرار می گيرد.
بهزادی با بيان اينکه کربنات کلسيم برای بدن ضروری 
اســت و بنابراين وجود اين ماده نمی تواند آسيب رســان 
باشد گفت: مگر اينکه مثل هر ماده ای ديگر بيش از اندازه 

استفاده شود که خوب آن موضوع ديگری است. 
وی در خصــوص انتقادهای اخيــری که در خصوص 
مضرات اســتفاده از کربنات کلسيم مطرح شده است نيز 
گفت:  بر خــالف اينکه برخی می گويند که اســتفاده از 
کربنات کلسيم آســيب های استخوانی از جمله کوتاهی 
قد را به همراه دارد، اما به عقيده بســياری از کارشناسان 
استفاده از اين ماده به هيچ وجه آسيب زا نيست. اين فعال 
صنعت پالستيك در ادامه گفت: من در جايی اين موضوع 
را يکی از کارشناسان مرتبط مطرح کردم و ايشان گفتند 
که بــرای اثبات اينکه اين ماده آســيب زا نيســت. حتی 
حاضرند مصرف يك هفته خــود را که برای بدن ضروری 

است را در آب حل کنند و بخورند. 
وی در پاســخ به اين ســوال کــه با اين وجــود دليل 
حساسيت های به وجود آمده برای استفاده از اين ماده را 
در چه می دانيد و چقدر از اين اظهارات کارشناسی است، 
گفت: »ممکن اســت از روی ناآگاهی صورت گرفته باشد 
با اينکه هدفی در پشت پرده باشــد. کربنات کلسيم يك 
مکمل برای صنعت پالستيك ســازی است. اين ماده در 
صنعت پالســتيك، پرکننده  و برای توليد ضروری است. 
حتی در همه جای دنيا اســتفاده از آن يك الزام است، چرا 

که موجب تجزيه پالستيك در طبيعت می شود.«
وی همچنين در ادامه گفت: استفاده از کربنات کلسيم 
در  اکثر کشــورها به خصوص در اروپا اســتفاده می شود، 
چرا که با اســتفاده از کربنات کلسيم سرعت بازيافت نيز 

افزايش پيدا می کند. 
وی در واکنش بــه برخی انتقادها مربــوط به ميزان 
مصرف اين ماده اســت؛ مبنی بر اينکه استفاده در حجم 
باالی اين ماده موجب پايين آمــدن کيفيت محصوالت 
می شود، گفت: استاندارد اســتفاده از کربنات کلسيم 5 
درصد است و بنا به ضرروت تا 70 درصد نيز می رسد. اما به 
طور کل آن پنج درصد پايه ضروری اســت. استفاده از آن 
بستگی به جنس و زنگ محصول دارد. همچنين استفاده 

از آن سرعت توليد را هم باال می برد. 
توليد 90درصد قرص های خوراکی با کربنات کلسيم

همچنين يك کارشــناس در حوزه صنعت پليمر در 
اين باره بــا بيان اينکه کربنات کلســيم يك  ماده معدنی 
اســت و کامال بهداشــتی اســت و  در حال حاضر بيش از 
90 درصــد از قرص های خوراکی که مصــرف می کنيم 
از کربنات کلســيم تهيه می شود گفت: در همه جای دنيا 

برای استفاده از اين محصول در رقابت هستند.
 ســيدعليرضا ديباج، مدير بازرگانی شرکت آوا پليمر 
پويا در ايــن باره با بيــان اينکه کربنات کلســيم دارای 

برچسب غذا و دارو است و مورد تاييد است گفت: در دنيا 
بر ســر اضافه شدن کربنات کلســيم مسابقه است. وی 
با بيان اينکه اين اظهارات غيرکارشناســی است گفت: 
در دنيا مســابقه می دهند که به پليمر کربنات کلسيم 
اضافه کنند چرا کــه وجود اين مــاده موجب بازيافت 
پالستيك در طبيعت می شود. ديباج در ادامه در پاسخ 
به انتقاداتی که در خصوص اســتفاده از کربنات کلسيم 
مطرح می شــوند گفت: برای تهيه هــر محصول ميزان 
مشخصی از کربنات کلسيم استفاده می شود و اين گونه 
نيست که بگوييم برای کاهش قيمت می توان هر مقدار 
که بخواهيم به ان اضافه کنيم. وی در ادامه با بيان اينکه 
بيشتر تاکيدات در حال حاضر روی غيربهداشتی بودن 
اين ماده است گفت: اين اظهارات غيرکارشناسی است 
چرا که در همه جای دنيا برای اســتفاده بيشــتر از اين 

محصول در رقابت هستند. 
برای کربنات کلسيم جايگزينی وجود ندارد

در هميــن حال اســرافيل قنبــری نيــز از ديگر 
کارشناســانی است که معتقد اســت برای اين ماده در 
صنعت هيچ جايگزينی وجود نــدارد. وی با بيان اينکه  
کربنات کلسيم از صنايع کشور چيزی نيست که بتوان 
با دســتور يا بخشــنامه آن را حذف کرد، گفت: اعمال 
نظرهای اين چنينی در شرايط سخت رکود و مشکالت 
موجود برای توليدکنندگان آســيب رسان و دلهره آور 
است؛ چرا که ممکن اســت مصرف کنندگان را با شك 
رو به رو کند. اين فعال حوزه صنعت پالســتيك در ادامه 
گفت: اگر کســی دانش فنی ندارد نبايد اظهار نظر کند. 
به طور مثال اگر کســی درباره موشك از من سوال کند 
من نمی توانم اظهار نظر کنــم. لذا هر فردی بايد در حد 
بضاعت خود اعمال نظر کند.  وی در ادامه گفت: نظرات 
کارشناسانه نيست. بهتر است کسانی نظر دهند که ديد 

کارشناسانه در اين باره داشته باشند. 
رييس هيات رييسه انجمن پالستيك با بيان اينکه 
استفاده از کربنات کلسيم در همه جای دنيای از جمله 
هند، چين و اروپا الزامی است گفت: کربنات کلسيم جز 
صنايع زيربنايی است و در همه کشورها از جمله امريکا 

و پاکستان از آن استفاده می کنند. 
قنبــری در ادامه گفت: اهميت کربنات کلســيم تا 
حدی است که  حتی در حال حاضر دستگاه هايی توليد 
شــده اســت که به جای توليد کاغذ از چوب از کربنات 
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کلسيم اســتفاده می کنند. وی با اعالم اين 
خبر گفت: اين دستگاه برای اولين بار در يزد 
راه اندازی شده اســت که اين کاغذ ضد آب 

است و تاخوری عالی دارد. 
وی در ادامــه بــه چگونگــی کاربرد 
کربنات کلسيم اشاره گرد و گفت: کربنات 
کلسيم يا سنگ آهك ســنگی است که به 
صورت معدنی اســت. وی با بيــان اينکه 
يکی از مهمترين ويژگــی اين ماده ارزان 
بودنش است گفت: کربنات کلسيم بيشتر 
در معادن اليگودرز يافت می شــود. وی با 
تاکيد بــر اينکه اين ماده  برای ســالمتی 
ضرر ندارد گفــت:  کلســيم کربنات يکی 
از پرکاربردتريــن مواد معدنی اســت که 
در صنايع کاغذ، پالســتيك هــا، رنگ ها 
و پوشــش ها هم به عنــوان پرکننده و هم 
پوشــش رنگی کاربــرد دارد. از اين ماده 
معدنــی  در صنعت کاغذســازی به دليل 
روشــنايی باال و پراکندگی نور و به عنوان 
يك پرکننده ارزان اســتفاده می شــود تا 
ســطح کدر کاغذ را روشــن کند. کربنات 
کلسيم در ســاخت و ساز هم برای ساختن 
مواد و هم به عنوان اجزاء و ذرات ســيمان 
مهم و ضروری اســت. هم چنين در ساخت 
مالت برای چينش آجرها روی هم، بلوك 
های بتنی، سنگ ها، کاشــی ها و پوشش 

سقف مورد استفاده قرار می گيرد. 
اين فعال صنعت پالستيك با بيان اينکه  
کربنات کلســيم حتی به زخم هم کمك می 
کند گفت: چگونه می توان ماده ای را که اين 
مقدار در صنعت و سالمتی مورد بهره برداری 
قــرار می گيرد را حذف کــرد.  قنبری با بيان 
اينکه کربنات کلسيم زنجيره های توليدی را 
کمك می کند منتها بايد جوری مصرف شود 
که غيرطبيعی نباشــد گفت: بايد بر اساس 
آنچه که اســتاندارد الزم است در محصول 
استفاده شود. لذا وقتی می گويند 20 درصد 
بايد همــان مقدار نيز رعايت شــود.  وی در 
ادامه با بيان اينکه کربنات کلســيم مقاومت 
را باال می برد و اســتفاده از آن  در محصوالت 
گلخانه ای باعث انکســار نور و کنترل اشعه 
مافوق بنفش می شود، گفت: البته ايرادهايی 
از جمله ساييدگی در دستگاه هم دارد که در 
مقابل مزايای آن کمتر قابل اهميت است. 
با همه اين تفاسير نکته ای که که الزم است 
در آخر به آن اشاره شود اين است که  دفاع 
فعاالن حوزه پالســتيك از کربنات کلسيم 
در حالی است که بســياری از کارشناسان 
معتقدنــد در حال حاضر اســتفاده از اين 
محصول اجتناب ناپذير اســت؛ چرا که اگر 
واحد توليــدی از آن اســتفاده نکند نمی 

تواند رقابت پذير باشند. 
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چکیده
قالب سازی از جمله فرایندهای کلیدی و بســیار تاثیر گذار در صنعت تولید قطعات پالستیکی می باشد. طراحی خوب و 
اســتفاده از مواد اولیه با کیفیت در کنار کاربرد تکنولوژی روز دنیا در ساخت قالب، می تواند تضمینی در ارایه یک تولید با 
کیفیت و پر دوام باشد. در کنار ساخت یک قالب خوب، وجود تیراژ قابل مالحظه و تداوم سفارش تولید در صنایع پالستیک 
کاربرد تکنولوژی های جدید را در راستای ارایه قیمت رقابتی توجیه پذیر می کند. در این مقاله سعی بر معرفی قالب سازی 
مدرن و مکانیزم اجرایی آن در صنایع پالســتیک شده است. قالب سازی مدرن با مراحلی چون اخذ اطالعات فنی و نقشه 
ها از مشتری شــروع و با ســاخت نمونه های نهایی یا به اصطالح تولید انبوه خاتمه می یابد. بررسی های انجام شده موید 
این مسئله است که در حال حاضر در صنایع میان دســتی و کوچک بیش از 80 درصد از فرایند های قالب سازی در صنعت 
پالستیک بصورت روش های سنتی انجام شده و بعلت عدم مهارت کافی اپراتورها در بکار گیری  فرایند تزریق پالستیک 
و نامرغوبیت مواد بکار رفته در قالب ســاخته شده عمر مفید قالب ها تا حدود 50 درصد کمتر از حد متعارف است. در اغلب 
موارد عدم رعایت برنامه زمانی در تحویل به موقع  پروژهای قالب سازی سنتی موجب ایجاد نارضایتی در مشتریان و گاهًا 
معطل شدن خطوط تولیدی در شرکتهای بزرگ شده است.  بررسی ها نشــان می دهد که نگاه اصولی و سیستماتیک به 
فرایند قالب سازی مدرن و کاربرد CAD/CAM در صنایع متوسط وکوچک عالوه بر سرعت بخشیدن به فرایند ساخت 

قالب و دقت های الزمه در آن،  موجب جلوگیری از انجام هزینه های اضافی خواهد شد.

ریخته گری تزریق یکی از روشهای تولید، ساخت قطعات بوســیله موادی است که قابلیت تزریق در داخل 
حفره یک قالب را دارند. پلیمرها جزو مواد اصلی هســتند که قابلیت تزریق دارند. پلیمرها شامل: انواع پلی 
مرهای گرما ســخت و گرما نرم رایج در بازار می باشند. این مواد ابتدا داخل یک محفظه گرم شده و با یکدیگر 
ترکیب می شوند سپس با فشار داخل حفره قالب وارد می شوند. مواد مذاب در آنجا سرد شده، سخت شده و 
شکل هندســی حفره قالب را به خود می گیرند. روش کار تولید قطعات تزریق پالستیک به این صورت است 
که ابتدا محصول بوســیله یک طراح یا مهندس صنعتی طراحی شده و ســپس   قالبهای مربوط به آن توسط 
قالبساز ساخته می شود. جنس قالبها فلزی بوده و معموال فوالد یا آلومینیوم می باشد که با  دقت ماشینکاری 
شــده تا به فرم قطعه دلخواه درآید. ریخته گری تزریقی کاربرد گسترده ای در ساخت قطعات مختلف دارد. 
از کوچکترین جز خودرو تا کل بدنه خودرو.  قطعاتی با روش ریخته گری تزریقی تولید می شــوند باید با دقت 
طراحی شــده تا فرآیند قالبگیری را ساده کنند. موادی که قرار اســت در فرایند قالب گیری مورد استفاده 
قرار گیرد باید به لحاظ شــکل ظاهری و خواص قطعه تولیدی بررسی و محاسبه شود. ریخته گری تزریقی در 
ساخت بسیاری از اشیا مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد این اشیا در صنایع مختلفی نظیر: صنایع بسته 
بندی، روکش سیم ها، درب بطری، قطعات و اجزا خودرو، اســباب بازی ها، برخی از آالت موسیقی، صندلی 
یک تکه، میز کوچک، جعبه قابل حمل، قطعات مکانیکی )شامل چرخدنده ها( و بیشتر محصوالت پالستیکی 
که امروزه در دسترس می باشــد. ریخته گری تزریقی رایج ترین روش ساخت مدرن برای قطعات می باشد. 
در عین حال این روش برای تولید انبوه نیز بســیار مناسب است. برای دستیابی به یک تولید پایدار در صنعت 
پالستیک نیاز به انجام اصولی و صحیح  قالب سازی می باشد.  صنعت قالبسازی در ایران را به دو بخش سنتی و 

مدرن میتوان تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها دارای ویژگی ها وخصوصیات خاص خود میباشد. 

حمیدرضا گازر
واحد تحقیق و توسعه شرکت صبوران پلیمر

نقش قالب سازی مدرن در ارتقاء 
صنعت پالستیک ایران

مقدمه 

w w w . a s s o p l a s t . c o m سـال سیزدهم | آذر مــــاه   1395 | شـماره 244

48

PLASTIC 
MAGAZINE



      الف-  قالبسازی سنتی
اين روش مبتنی بر پيشــبرد کار از طريق استاد و شاگردی است و 
عموماً در کارگاههای کوچك و گاهاً در شرکت های نسبتاً بزرگ مشاهده 
می گردد. در اين روش کليه امور توســط يك نفر به عنوان سرپرســت 
راهبری می شود و نقطه اتکای ســازمان به انديشه ها و تصميم گيری 
های همان يك نفر می باشــد و در صورتی که در کار موفقيت يا ناکامی 
حاصل گــردد موفقيت بنام آن يك نفر و ناکامی بنام کل مجموعه ثبت 
می گردد. طبيعی است که بنا به قائم بودن سيستم به وجود يك شخص 
احتمال بروز خطا نيز باال خواهد بود. در اين روش هزينه ها عموماً پايين 
بوده و قيمت تمام شده قالب نسبت به قالبسازی مدرن پايين تر است. 
در اين روش غالباً طراحی روش ســاخت قالب بصورت ذهنی انجام می 
پذيرد و در صورت نبود فرد کل سيستم دچار اختالل و مشکل ميگردد . از 
آنجايی که طراحی و ساخت بصورت ذهنی است گاهاً مشاهده شده که 
قالب های ساخته شده کيفيت الزمه ) از نظر استحکام , مکانيزم , و تيراژ 
توليد ( را ندارند. البته در برخی موارد نيز مشاهده شده که بسيار کيفی 

و خوب بوده اند .  
در خصــوص زمان تحويل قالب هر دو روش ســنتی و مدرن دچار 
مشکالتی هســتند ولی با توجه به تصميم گيری ســريع و امکان رفع 
خطاها و محدوديت در تعداد قالب در دست ساخت، روش سنتی بهتر 
از روش مدرن به لحاظ زمان تحويل عمل می نمايد . در قالبسازی سنتی 
عموماً از ماشين آالت پيشرفته استفاده عملی به عمل نمی آيد و سعی 
در ساده ســازی طرح با امکانات کارگاهی موجود است . لذا استفاده از 
اين روش پاسخگوی ساخت قالب های پيچيده و بزرگ نمی باشد.  عدم 
همخوانی قالب با پرس مورد نياز برای توليد نيز از ديگر مشــخصه های 
اين روش محسوب ميگردد . در اين روش بوروکراسی در حداقل ميزان 
ممکنه وجود دارد . در اين روش )قالبسازی سنتی( الزمه بقای سازمان 
در گروگرفتن کارهای متفاوت است مثال يك کارگاه قالب سازی سنتی  
ساخت انواع قالب های فلزی , پالستيك , باکاليت , دايکاست و ..... را اگر 
تجربه کافی آن را هم نداشته باشد قبول می نمايد . سطح تحصيالت در 
اين نوع قالبسازی عموما در حد متوسط و پايين است و از جهت انگيزه 
کاری از آنجايی که ســود و زيان کار به يك نفــر برميگردد در حد قابل 

قبولی هستند.
ب-  قالب سازی مدرن 

قالب ســازی مدرن به فرايندی اتالق می شــود که دارای مراحل 
مهندســی در طراحی و اجرا  باشد. در قالب سازی مدرن سلسله مراتب 
ســازمانی وجود دارد از اين روش در کارخانه های بزرگ قالبســازی 
مشاهده می گردد. در اين نوع قالبسازی ها برای پيشبرد امور واحد های 
تخصصی مربوط به آن کار خاص به عنوان يك بسته )پکيج( در نظر گرفته 
ميشود يعنی جدای از واحد های غير تخصصی ساخت قالب ،واحد هايی 
چون بازرگانی , طراحی , برنامه ريزی , فرآيند ساخت و قالبسازی بسته 
به اهداف سازمان و بزرگ و کوچك بودن سازما ن ها تعريف می گردند و 
هر واحد محصول کار خود را به عنوان يك بسته )پکيج( در اختيار واحد 
ديگر قرار ميدهد. در اين قالبسازی ها به دليل تعدد واحد ها , گردش کار 
بســيار پيچيده و گاه تداخل وظايف صورت می پذيرد . از اين رو تعريف 
شرح وظايف اجتناب ناپذير خواهد بود. بر خالف روش سنتی که تصميم 
گيرنده يك نفر می باشد , در اينجا ناگزير به تشکيل کميته هايی بسته 
به نياز جهت پيشبرد امور می باشد . عدم همگونی و هماهنگی اعضای 
کميته گاه می تواند در اتخاذ تصميم دردسر آفرين باشد .  از آنجايی که در 
اين قالب سازی ها تکيه بر کار گروهی است , در يك قالبسازی پيشرفته 
موفقيت و ناکامی , گروهی بايد تلقی شود. در قالبسازی مدرن از آنجايی 
که تعداد پرسنل , فضای کارگاهی , تعداد ماشين آالت و مناسب نبودن 
گردش کار , منابع اخذ وام و ..... زياد اســت, عموماً شــاهد هزينه های 
باالسری زياد و در نهايت قيمت تمام شده باالی قالب هستيم . اين هزينه 
های باال سری را بايد با اتخاذ سياست های صحيح مديريتی به حداقل 
ميزان ممکن تقليل داد. در اين روش کار بصورت گروهی تعريف ميگردد 
در مقايسه با روش سنتی سيســتم به طور نسبی وابستگی کمتری به 
افراد دارد و دوام و عمر سازمان به کار گروهی بستگی دارد . از نظر کيفيت 
ســاخت, قالب های ساخته شــده با اين روش دارای کيفيت مطلوبی 
هستند و دارای دوام و استحکام مناسبی می باشند . در اين روش زمان 
ساخت قالب به داليل مختلف از جمله بوروکراسی های زياد , معطلی در 
تصميم گيری ها , حجم کار زياد در ســطح شرکت , کم کاری ها , دوباره 
کاری ها خطا ها و مسائل انگيزشــی و ... بسيار طوالنی بوده و عموماً در 

w w w . a s s o p l a s t . c o m244 سـال سیزدهم | آذر مــــاه   1395 | شـماره

49

PLASTIC 
MAGAZINE



قراردادها شاهد تأخير در تحويل قالب هستيم در اين 
قالب سازی ها از ماشين آالت پيشرفته و بسته های 
نرم افزاری تخصصی زيادی استفاده می گردد , از اين 
رو در طراحی و ســاخت قالب محدوديت کمتری 
مشاهده می گردد. استفاده بی مورد از ماشين آالت 
پيشرفته موجب افزايش قيمت تمام شده قالب نيز 

می گردد. 
قالب های ســاخته شــده در اين قالب سازی ها 
عموماً با پرس ارائه شده توسط مشتری مطابقت دارند 
مگر آنکه اطالعات ارائه شده پرس صحيح نباشد يا در 
طراحی اشتباهی رخ داده باشد در اين قالب سازی ها 
عموماً کار به صورت تخصصی پيگيری می شود و از 
پذيرش تنوع قالب )مانند آنچه در قالب سازی های 

سنتی شرح داده شده ( اجتناب می گردد. 
الزامات اولیه برای استفاده از قالب سازی 

مدرن 
به منظور استفاده شايســته  از يك روش  يا يك 
ابــزار نياز به آشــنايی با مراحل کار و دســتوالعمل 
هايی اجرايی در هر کدام از مراحل کاری می باشــد 
تا بر موضوع تســلط الزم ايجاد شــود. پس از احراز 
صالحيت فنی و کاربــردی در يك صنعت گر برای 
شروع يك فرايند مهندسی نظير قالب سازی مدرن، 
يکی از مهم ترين الزامات برای  قالب ســازی مدرن 
آموزش پرســنل ذيربط  در واحد های کوچك  می 
باشد. بر اين اساس ابتدا  بايد اجزاء قالب سازی مدرن 
مشخص شده و بر مبنای اجزای معين شده مراحل 

اجرايی در فرايند ساخت يك قالب تعريف گردد. 
اجزاء یک قالب سازی مدرن 

اجزاء يك قالب سازی مدرن عبارتند از : 1- واحد 
طراحی  و نقشه کشی  2- واحد ساخت نمونه و قالب

در واحد طراحی و نقشه کشی کليه امور مربوط 
به در يافت مدارك فنی از مشــتری، طراحی  و ايجاد 
CAD/ نقشه های اجرايی و سه بعدی با استفاده از

CAMو ارايه يك برنامه قابل اجرا در ماشــينهای 
واحد ســاخت نمونه و قالب انجام می شود. بديهی 
اســت کليه اصالحات پيشــنهادی در هر کدام از 
مراحل طراحی تا ســاخت نمونه و قالب بايستی در 
واحد طراحی و نقشه کشــی نهايی شده و براساس 
تاييد واحد ذکر شــده اقدامات ساخت انجام گردد. 
اين واحد حتی بر روی نوع مواد اوليه و آلياژ های بکار 
رفته در ســاخت قالب نيز بايستی اعالم نظر نموده و 
براســاس نظر ايشان فرايند ســاخت نمونه و قالب 

نهايی شود. 
در واحد ســاخت نمونه و قالب براساس مدارك 
فنی و نقشه ارايه شده از واحد طراحی پروسه ساخت 
قالب ابتدا بايستی بصورت مســتند تهيه و در مورد 
نحوه ســاخت، مکانيزم بکار گرفتــه در قالب و بکار 
گيری آلياژ های مناســب در ســاخت قالب ضمن 

مشورت و رايزنی با واحد طراحی بهترين و سريعترين روش ساخت را نهايی نمايند. 
در مرحله بعدی  مدل های ساخته شده و نمونه های اوليه مجدداً به واحد طراحی ارايه 
و اشکاالت احتمالی آن رفع گردد. در نهايت به منظور آخرين مرحله ساخت قالب و 

عمليات سخت کاری تاييديه واحد طراحی روی فرايند توليد قالب لحاظ گردد. 
    مراحل اجرایی در یک قالب سازی مدرن

قالب سازی مدرن به فرايندی اتالق می شود که دارای مراحل اجرايی ذيل باشد: 
1- اخذ نمونه و مدارك فنی و نقشه از مشتری 
2-  ارايه برنامه زمانی طراحی و ساخت قالب 

3- تهيه نقشه های سه بعدی و مدل از قطعه مورد نظر در کامپيوتر 
4- اخذ تائيديه از مشتری برای مدل طراحی شده و مواد مصرفی 

CAD/ 5- تهيه نقشــه های اجرايــی  و طراحی قالب و مدل در نــرم افزارهای
  CAM

 CNC 6- تهيه مدل اوليه با استفاده از دستگاه
7- ايجاد حفره های قالب با استفاد ه از مدل تهيه شده و دستگاه اسپارك 

8- آماده سازی قالب و تهيه نمونه اوليه از  عملکرد قالب
9-  رفع اشکاالت احتمالی و سخت کاری قالب 

10- تهيه قالب نهايی  برای خط توليد
مشکالت صنعت قالبسازی در ایران 

صنعت قالبســازی در ايران در هر سه زمينه کيفيت , زمان تحويل و قيمت قالب 
دچار مشکل و نابسامانی است . علت نابسامانی های فوق را به صورت زير ميتوان دسته 
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بندی کرد: 
1- عدم وجود نقدينگی کافی

2- پايين بودن سطح تخصص و تجربه
3- پايين بودن آموزشهای حرفه ای

4- مشکالت کار تيمی
5- ماشين آالت فرسوده و مستهلك

6- پايين بودن انگيزه کاری
7- خطاها و دوباره کاری ها

8- بوروکراسی های طوالنی و بی مورد
9- ساخت انواع قالب های کوچك , متوسط , بزرگ , ساده , پيچيده و 
.... در يك واحد قالبسازی يا بيان ديگر تخصصی نبودن کار قالبسازی در 

يك زمينه خاص
10- مديريت قالبسازی

11- تعدد و ترديد در تصميم گيری های مهم
12- پايين بودن بهره وری

13- واسطه ها
14- پايين بودن راندمان کاری

15- رقابت ناسالم ميان قالبسازان
الزامات ارتقاء صنايع پالستيك و جايگاه قالب سازی مدرن در ايران

يکی از کليدی ترين شــاخص ها در ارتقاء صنايع ميان دستی، تيراژ 
توليد و تدوام سفارش می باشد. هنگامی که تيراژ توليد در حد قابل قبولی 

بوده و توليد پايدارباشــد زمينه رشــد برای صنايع ميان دســتی 
فراهم خواهد بود. و در اين راســتا می توان از قالب ســازی مدرن 
برای افزايش تيراژ وســرعت توليد استفاده نمود.  لذا  اهميت قالب 
ســازی مدرن  در کاهش زمان و هزينه هــای توليد، کاهش ميزان 
خرابی قالب و توقف خط توليد و در نهايت ارايه قيمت رقابتی نمود 

پيدا خواهد کرد. 
شــواهد مصداقی در صنايــع مختلف منجملــه توليد قطعات 
خودرو در  بيســت ساله گذشته حاکی از  شــيب ماليمی در رشد و 
توسعه قالب سازی مدرن و نيمه مدرن کشور می باشد. هرچند که 
نيروی جوان و استفاده از تکنولوژی های جديد  در دهه اخير رشد 
صنعتی کشــور را در اين زمينه اندکی افزايش داده ولی تا رسيدن 
به جايگاه مطلوب در اين حرفه فاصله زياد می باشــد. توليد پايدار 
مســتلزم داشتن ابزار مناسب و سيســتم پويا می باشد. در صنعت 
قالب سازی صنايع پالستی در  کشــور کاربرد اصول مهندسی در 
فرايند ساخت قالب های تزريق پالســتيك موجب ارتقاء کيفيت، 
کاهش هزينــه های توليد و خرابی های ضمن توليد خواهد شــد. 
تمامی موارد ذکر شــده در قالب يك قالب سازی مدرن در صنايع 
ميان دســتی و کوچك قابل انجام می باشــد کــه در انجام اين امر 
مستلزم تقســيم بندی وانجام آموزشهای کاربردی برای آن دست 
از قالب ســازان جوان، متخصص و عالقه مند می باشــد که در اين 

صنعت مشغول به کار هستند. 
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معموال دغدغه ها و سواالتی زیادی درباره بسته 
بندی برخی مواد غذایی یا بطورکلی ظروف یکبار 
مصرف مطرح می شود . به عنوان مثال اینکه آیا 
ممکن است سالمتی جامعه را به خطر بی اندازد 
یا خیر؟ یا چگونه باید از مرغوبیت و بهداشــتی 
بودن این کاالها اطمینان حاصل کرد؟ در همین 
خصوص  علیرضــا میربلــوک، دانش آموخته 
صنعت پلیمر که در دایره پژوهشگران این حوزه 
نیز قرار دارد طی گفت وگویی  به توصیه هایی در 
زمینه استفاده از ظروف یک بار مصرف پرداخته  
و با تاکید بر این که ظــروف یک بار مصرف باید 
نشان اســتاندارد داشته باشــندبه سواالت و 
دغدغه های موجود در جامعه پاسخ داده است. 
آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی وی در این 

خصوص است:
یکی از صحبت هایــی که درباره پلیمرها 
میان عموم مردم مطرح می شــود، این 
اســت که آیا کاالهایی که از جنس پلیمر 
ســاخته  شــده اند بیماری زا هستند یا 

خیر؟ نظر شما در این باره چیست؟
اگر بخواهم به اين ســوال پاســخ بدهم بايد ابتدا به 
چند نکته اشــاره کنم. چرا جنس کيســه های خوب از 
پليمر اســت، چرا لوله های آب آشــاميدنی در سراسر 
جهــان از پليمر اســت يا چــرا پروتزهــا و حتی قلب 
مصنوعی از پليمر ســاخته می شود. اگر به اين سواالت 
به درســتی پاســخ دهيم به اين نتيجه می رســيم که 

پليمرهــا به ميزان قابل توجهی خنثی هســتند و حتی 
موجب آلودگی های خونی و ناپاکی آب آشــاميدنی هم 
نمی شــوند. بنابراين با اين ســه مثال اميدوارم نگاه به 

پليمر تا حدودی واقع بينانه تر شود.
با توجه به اینکه یکی از محصوالت پلیمری 
ظروف یکبار مصرف هستند و معموال همه 
مردم با این کاالها ســر و کار دارند، برای 
اینکه از کیفیت ایــن محصوالت مطمئن 
بشــموند چه راهکارهایی را باید مد نظر 

قرار دهند؟
در وهله اول بايد توجه داشــته باشيم، محصوالتی 
که خريداری می کنيم دارای نشــان استاندارد باشند. 
مشخصه بعدی، دارا بودن پروانه ساخت است. بنابراين 
مصرف کنندگان بهتر اســت محصوالتی را خريداری 
کنند که از برندهــای معتبر باشــند. نکته ديگری که 
بايد به آن توجه داشــته باشــيم اين اســت که ظروف 
يکبار مصرف را در بسته بندی خريداری کنيم. يعنی به 
عنوان مثال زمان خريد تمامی يك بســته را خريداری 
کنيم. زيرا به هرحال مســئله آلودگــی اين ظروف هم 
مطرح است، چون نمی توانيم کااليی را خريداری کنيم 
که چندين روز خارج از بســتهبندی در کنار خيابان يا 
توی فضای باز قرار داشــته است. يکی ديگر از اقداماتی 
که در زمان خريد بايد انجام دهيم اين اســت که حتما 
داخل بسته ظروف را بو کنيم. اگر بو نداد، از آن استفاده 
کنيم. همچنين زمانی که يك کاال نشــان اســتاندارد 
دريافت ميکند، همراه آن يك بارکد به دســت ميآورد. 

توصيه های عليرضا ميربلوك درباره استفاده از ظروف يکبار مصرف
چگونه از سالمت محصوالت پالستیکی مطمئن شویم؟



توصیه می کنم 
که به جای 
استفاده از 

اصطالح نایلون و 
نایلکس از کیسه 
های پالستیکی 

استفاده شود. 
ثانیا در پاسخ به 
این پرسش باید 

بگویم بهتر است  
نان را قبل از قرار 

دادن در کیسه 
های پالستیکی 

خنک نموده و 
سپس در کیسه 

قرار دهند
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همچنين بــرای اطمينــان از معتبر بودن 
محصول روش هــای گوناگونی وجود دارد 
که به عنــوان مثال جســتجو در اينترنت 

يکی از آن ها به شمار می رود.
در بازار ظــروف یکبار مصرف 
رنگی هــم وجــود دارد آیا 
اســتفاده از ایــن ظــروف، 

مشکل ساز است یا خیر؟ 
در پاسخ به اين پرســش بايد بگويم که 
تا امروز مورد خاصی وجود نداشــته است 
که نشــان دهد اســتفاده از ظروف رنگی 
مشکل ساز اســت اما من ترجيح می دهم از 

ظروفی استفاده کنم که بی رنگ هستند.
آیا قرار دادن نان در بسته های 
پالستیکی درست است؟ زیرا 
معتقدند کــه حرارت  برخی 
نان ممکن اســت با پالستیک 

سازگاری نداشته باشد...
اوال توصيه می کنم که به جای استفاده 
از اصطالح نايلون و نايلکس از کيســه های 
پالستيکی اســتفاده شود. ثانيا در پاسخ به 
اين پرســش بايد بگويم بهتر اســت  نان را 
قبل از قرار دادن در کيسه های پالستيکی 

خنك نموده و سپس در کيسه قرار دهند.
معموال اين ســوال مطرح می شود که 
آيــا ريختن چايی يا شــير داغ در ليوانهای 
پالســتيکی منعی دارد يا خيــر ؟ چون با 
توجه به اينکه حرارت ممکن اســت موجب 
بروز آلودگی در ليوان ها بشــود تا حدودی 

موجب نگرانی شده است...
اين اقدام درصورتی کــه طعم را تغيير 
ندهــد، منعــی ندارد. عــالوه بــر اين راه 
ديگری که می توان از ســالمت ليوان های 
پالســتيکی اطمينان حاصل کرد اين است 
که يکی از آنها را با فنــدك آتش بزنيم. اگر 
شــعله آبی با بوی شمع داشــت، مطمئن 
باشــيد که کــه محصول مــورد نظر کامال 
سالم و مرغوب است. البته ممکن است دود 
سياه بدهد اما اين به معنی نامرغوب بودن 
نيست. همين که بوی شــمع بدهد و طعم 

چايی يا شير را تغيير ندهد، کافی است.
این مســئله درباره لیوان های 

کاغذی هم صدق می کند؟
اوال  اين يك تصور اشــتباه است که در 
ميان مردم جا افتاده اســت، زيرا تنها اليه 
بيرونی ايــن ليوانها کاغذی هســتند و در 
داخل آنها از پليمر اســتفاده شــده است. 
ثانيا بلــه درباره اين نــوع ليوان هام صدق 

می کند.

با توجه بــه اینکــه یکی از 
محصــوالت یکبارمصــرف، 
سفره اســت، با توجه به مهم 
بــودن این کاال آیــا راه هایی 
وجود دارد که از مرغوبیت آنها 

اطمینان حاصل شود؟
ببينيــد در قديــم ســفره هايی توليد 
می شدند که مانند لواشك بودند. درحالی 
که امروزه ســفره ها از جنس کيسه فريزر 
هســتند. درباره اين سفره ها بايد بگويم که 
ترجيحا اگر چاپ و رنگ نداشــته باشــد، 
مناســب تر هســتند. دو م اين که اگر اين 
سفره ها بوی خاصی داشــتند، از استفاده 

آنها خودداری شود.
بــه عنــوان آخريــن ســوال لطفــا 
کمــی دربــاره بطری هــای آب معدنــی 
و نوشــيدنی های ايــن چنينــی توضيح 
دهيد. زيرا عــالوه بر اين ها مــواد غذايی 
ديگری هم در فروشــگاه ها وجــود دارند 
که در بســته بندی های پالستيکی عرضه 

می شوند.
طبق اطالعيه سازمان ملی استاندارد که 
امسال منتشر شد، حتماً در هنگام خريد مواد 
غذايی بسته بندی شده، به شرايط نگهداری 
نوشته شــده روی برچســب محصول دقت 
شــود، چون حفظ کيفيت مواد غذايی بسه 
بندی شــده در اين ظروف با رعايت  شرايط 
نگهداری نوشته شده روی برچسب محصول 
امکان پذير است. همچنين مواد غذايی بسته 
بندی شده، بايد در جای خشك و خنك و دور 
از تابش مستقيم نور آفتاب نگهداری شود و از 
قرار دادن اين مواد غذايی بيرون از مغازه، کنار 
پياده روها و زير نور آفتاب پرهيز شود.عالوه 
بر اين آب آشاميدنی و آب معدنی بسته بندی 
شــده  نبايد در دمای فريزر )دمای زير صفر 
درجه(  قرار داد و از يخ زدگی آب در اين ظروف 
بايد پرهيز شــود .در ادامه اين اطالعيه آمده 
است که از خريد آب ليمو ترش  که در  ظروف 
پت  رنگی بسته بندی شده باشد، پرهيز شود، 
چون عرضه در ظروف رنگی ممنوع است.  در 
آخر بــه اين نکته هم اشــاره کنم که مصرف 
کنندگان حتما به صورت بســته ای ظروف 
را خريداری کنند، چرا کــه اين روش باعث 
می شــود از نبود آلودگی در آن ها اطمينان 
حاصل شــود، همچنين ممکن اســت روی 
برخی محصوالت نشــان اســتاندارد وجود 
نداشته باشــد که در بســته بندی قطعا اين 

نشان درج شده است.
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تجربه چند ســال حضور در اتــاق بازرگانی اين 
را نشــان داده اســت که نگاه راهبردی برای توسعه 
صنعــت در دولت ها وجود نداشته اســت. زيرا اصوال 
نگاه دولت ها طی چند دهه اخير غالبا سياســی است 
و نگاه حرفه ای و علمی به توســعه ندارند. به ويژه اگر 
مســووالن دولت مشاوران زبده و مســلط به مسائل  
انتخاب نکنند، نمی توان انتظار داشــت که گام های 
موثری در راستای توسعه بردارند. يکی از اشتباهاتی 
که در راهبردهای توســعه صنعتی کشور وجود دارد، 
اين اســت که ما مرحله بندی يا بــه عبارتی فازبندی 
مشخصی برای توســعه صنعتی، مشخص نکرده ايم. 
يعنی به طور مشخص در زمانی تصميم  گرفته شد که 
در طول برنامه سوم اقتصادی، صنعت پتروشيمی در 
کشور توســعه پيدا کند. در همين راستا نيز اقدامات 
مناسبی انجام شد. حتی شــايد به جرات بتوان گفت 
که  يکی از معدود کارهايــی اصولی و اقداماتی که در 
يك دولت به فرجام رسيد، همين توسعه صنايع مادر 
پتروشيمی بود. اما از همان ابتدا مشخص نبود که بعد 
از گام اول چه بايد کرد. حتی مشــخص نبود که دليل 
توسعه صنايع پتروشــيمی چيست. هيچ کس پاسخ 
اين ســواالت را نمی دانست که آيا صنايع پتروشيمی 
را توســعه داديم تا گاز را به صنايع پتروشيمی تبديل 
و صادر کنيم؟ يا چه ميزان ارزش افزوده از آن حاصل 
کنيم؟ يا اينکه پيشرفت پتروشــيمی را پايه توسعه 
صنعت کشور کنيم؟ اين صرفا يك نمونه بود. نمونه ای 
که مانند آن در بخش ها، نهادها و.. از جمله انجمن ها 

ديده می شود.
دولت در يك بازه زمانی مشــخص برای توســعه 
يك صنعت امتيازاتــی را تعريف می کند و پس از اين 
که صنعت مورد نظــر  به خوداتکايی و توانمندی الزم 
رســيد، طبيعی اســت که اين امتيازات يا بايد تغيير 
شــکل پيدا کنند يا متوقف شــوند. حال ســوال اين 
اســت که چگونه بايد اين کار را انجــام دهد؟ يکی از 
تصميماتی که دولت بايــد اتخاذ می کرد، اين بود که 
بعد از يك دوره مشــخصی معافيت مالياتی صادرات 
محصوالت پتروشيمی مادر را پس می گرفت. اما عدم 
انجام اين کار موجب شــد که فعاالن صنايع وابسته 
پتروشــيمی نيازهای خود را با قيمت بيشتری تامين 
کنند که اين حاصل توجه خاص دولت به يك صنعت 

است و اين به هيچ عنوان متناسب با امتيازات و شرايط 
صنايع وابسته نيســت. اين همان مصداق بارز جمله 
نخست است که تفکر اســتراتژيك در دولت ها وجود 
نداشــته و ندارد. زيرا به صــورت واضح دولت مخالف 
اين اســت که امتيازات مذکور را از صنايع مادر بگيرد 
و بين صنايع پايين دستی تقسيم کند. لذا اگر فعاالن 
اين حــوزه تمايل دارند که شــرايط تامين مواد اوليه 
مناسب شــود بايد روی اين موضوع متمرکز شوند و 
در البی که با وزارت صنعت و نفت انجام می دهند اين 

مورد را مد نظر قرار دهند.
از ســوی ديگر الزم اســت به يك نکته مهم اشاره 
شــود. درگزارشــی که مجمع جهانی اقتصاد ساالنه 
تهيه می کند، به عنوان گزارش رقابت پذيری جهانی، 
اقتصادهــای 140 کشــور از حيــث رقابت پذيری 
براســاس 12 محور با يکديگر مقايسه می شوند. يك 
وجه ديگــری که اين گــزارش دارد، رقابت پذيری يا 
توســعه يافتگی اقتصادهای اين کشــورها را در پنج 
مرحله تقسيم بندی کرده است. 1- اقتصادهايی که 
متکی به منابع هســتند 2- گذار از اتــکا به منابع به 
کارايی 3- اتکا به کارايی 4- گذار از کارايی به نوآوری  
5- نوآوری. بر اســاس اين تقسيم بندی اقتصاد ايران 
همچنان در مرحله دوم قرار دارد. طبيعتا اين نشــان 
می دهــد که ايران تا چه حد از کشــورهای پيشــرو 
فاصله دارد. نکته ديگری که اگر يك اليه اين مســئله 
را بشــکافيم با آن مواجه می شــويم، »مفهوم توليد 
ناخالص داخلی« است. شــايد همه بدانند که معنای 
توليــد ناخالص داخلی، جمــع زدن تمامی توليدات 
کشور نيســت. بلکه مجموع ارزش افزوده يك کشور 
در حوزه توليد و خدمات و... در بخش های خصوصی 
و دولتی اســت. با فهــم اين مطلب بايد بــه اين نکته 
توجه کرد که چرا توليد ناخالص ايران که يك کشــور 
ثروتمند بشــمار می آيد و دارای منابــع و ذخاير باال 
است در حد مناسب نيســت و نامعقول است؟ دليل 
اين مسئله اين اســت که به عنوان مثال سهم معدن 
و نفت تنها  17درصد توليد ناخالص کشور است. اين 
نشــان می دهد که هرچقد به منابــع اتکا کنيم، مانع 
از افزايش توليدناخالص داخلی می شــويم. زيرا اينها 
ذاتا ارزش افزوده چشمگيری ندارند. به اين معنی که 
حتی اگر بتوانيم ميزان توليدات مواد معدنی کشــور 

بخش خصوصی در تله غفلت
پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
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در يــك دوره زمانی پنــج برابر کنيم، تنهــا 4درصد به توليد 
ناخالص داخلی افزوده می شــود. اما اگر اين تکيه کنيم که بر 
روی همان محصول معدنی ارزش افــزوده به وجود بياوريم، 
سرعت رشد توليد ناخالص داخلی افزايش پيدا می کند. حال 
اگر از توليد کاال به ســمت توليد خدمت حرکت کنيم، قطعا 
ميزان توليــد ناخالص داخلی افزايش چشــمگيری خواهد 
داشــت. اصال بطور کلی اگر نگاهی به اقتصادهای پيشــرفته 
جهان داشته باشيم، متوجه می شويم که بيش از 70درصد به 

توليد خدمات اختصاص داده شده است. 
حال اين ســوال مطرح می شــود که برای افزايش ارزش 
افزوده بايد چه اقداماتی انجام شود؟ اين نيز يکی از غفلت هايی 
است که از ســوی دولت ها صورت گرفته است. ما سال هاست 
که در تالشــيم به رشــد اقتصادی 8 درصد برسيم. درحالی 
که ما در بهتريــن حالت می توانيم رشــد اقتصادی 6 درصد 
را تجربه کنيم. دليل اين مســئله هم اين اســت که مســير 
اشــتباهی را انتخاب کرديم. اصوال از محل ســرمايه گذاری 
در توليــد محصوالت بــا ارزش افزوده پايين مــا نمی توانيم 
نرخ رشــد اقتصادی باال را تجربه کنيم. اما برای اين مســئله 
راهکارهايی وجود دارد. به عنوان مثال در صنايع پايين دستی 
يکی از اقداماتی که بايد انجام شــود تغيير مسير است. به اين 
شــکل که با بروز و نفوذ خالقيت در بنگاه های اقتصادی راه را 
برای پيشــرفت هموار کنيم. اين باعث می شود با بهره گيری 
از خالقيت ها چه درون بنگاهی و چه بيرون بنگاهی شــرايط 
پيشــرفت برای صنايع کشور فراهم شــود. برای اين کار هم 
الزم اســت به دنبال کشف استعدادها برويم و همانگونه که در 
اروپا و آمريکا از اين فرصت ها استفاده می شود، استعدادهای 
جديد را کشــف و وارد بازار کار کنيم. بــرای اين نيز می توان 
با ارتباط گرفتن با شــرکت ها و مجموعه هــای علم و فناوری 
است. متاســفانه بخش خصوصی کشور در تله غفلت از تغيير 
روندهای اقتصادی و تحول فناوری کــه در دنيا اتفاق افتاده 
اســت و همچنان در حال بروز شدن هســتند، افتاده و راهی 
برای برون رفت از آن نيافته است. به طور حتم توجه بيشتر به 
خالقيت ها و روندهای اقتصادی می تواند در حل اين مساله 
موثر باشــد. اين روزها ســرمايه گذاری بر روند اقتصادی و 
توجه به اقدامات ابتکاری می تواند با باال کشــيدن شرکت 
ها در ســطح جهانی منجر شــود. لذا بايد برای سوق دادن 
شــرکت ها و واحدهای اقتصادی به اين سمت که از دانش 
روز، کســب ثروت کننــد، تالش کرد.  واقعيت اين اســت 
کــه ارتباط علم و صنعــت نبايد در ســطح ارتباط صرف با 
بخش علمی  دانشــگاه باقی بماند. در زنجيره توليد دانش 
و تبديل آن به ثــروت پارك های علم و فنــاوری به عنوان 
حلقه واســط عمل می کنند. پس نمی تــوان جايگاه آن را 
ناديده بگيريم. شــرکت هايی که در اين پارك ها ورود پيدا 
مــی کنند نيازمند جذب ســرمايه گذار هســتند که برای 
موفقيت در اين بخش بايد معرفی شــوند.  راه ديگر استفاده 
از جريان های »استارت آپ ها« اســت که اين مسابقات به 

دنبال کشف استعدادهای جديد هستند.

حمید گرمابی 
عضو کمیسون صنایع و معادن  مجلس

پرواضح اســت که طی ســال های اخير صنعت کشور با مشکالت 
زيادی مواجــه بوده و همچنان اين مشــکالت عرصــه را برای توليد 
کنندگان تنگ کرده اســت. مشــکالتی نظير ماليات هــا، باال بودن 
نرخ بهره تســهيالت بانکی برای بخش توليد، رکود در اقتصاد، حجم 
باالی قاچــاق کاال، منطقی نبودن نرخ تعرفه واردات کاال، دولتی بودن 
اقتصاد، واقعی نبودن نرخ ارز و بيکاری قشر تحصيل کرده از اين دست 

بشمار می روند.
تقريبا تمامی صنعتگران و کارشناســان به اين باور رســيده اند که  
ماليات بر ارزش افزوده از مشــکالت بخش توليد است، چرا که در همه 
دنيــا اين ماليات از مصرف کننده گرفته می شــود اما در ايران به دليل 
کامل نشــدن زيرســاخت های الزم، توليدکننده اين نــوع ماليات را 
پرداخت می کند. از ســوی ديگر با توجه به اينکه مدتی است ماليات ها 
تبديل به يکی از منابع اصلی درآمد دولت شده اند، در عرض چند سال 
اخير هدف از 20هزار ميليارد تومان به 80هزار ميليارد تومان رســيده 
است که قطعا هدف بزرگی محسوب می شود. اما راه کار برای دستيابی 
به اين هدف چيســت؟ بی شك بايد برای رســيدن به هدف مورد نظر 
»چترمالياتی« را گســترده تر کرد. به اين شکل که ديگر ميزان ماليات 
را بــرای افرادی که تا امــروز به صورت مناســب و مرتب پرداخت می 
کردند، افزايش ندهيم و ماليات دهندگان جديد به ليست اضافه کنيم. 
زيرا همچنان صنوفی وجويد دازند که به نســبت درآمدشان، ماليات 

ناچيزی پرداخت می کنند.
از معضالت ديگر بايد به ســخت گيری بانك ها اشــاره کرد. مدتی 
قبل  دولت اقداماتی چون ارائه بســته حمايتی از جمله صنايع را انجام 
داد که در صورت برداشــته شــدن موانع می تواند موثر و مفيد باشد، 
البته بانك ها بايد با آســان کردن اعطای تسهيالت، تسهيالت الزم را 
به دست صنايع برسانند تا رونقی در کار آن ها ايجاد شود. اما مهم ترين 
گلوگاهی که در مسير ارايه تسهيالت به صنايع به ويژه صنايع متوسط 
و کوچك وجود دارد بانك ها هستند که همچنان ضوابط خشك و قبلی 
خود را اجرا می کنند و تغييری در سياست هايشــان ايجاد نشده است 
در حالی که درصد قابل توجهی از اشــتغال در اين صنايع وجود دارد. 
اين در حالی اســت که هنوز بســياری از صاحبان اين صنايع اعالم می 
کنند، بانك ها از مقررات سخت قبلی شان کوتاه نيامده اند  ومشکالت 
حل نشــده باقی مانده است. با اين حال بانك ها می توانند طرح های در 
دســت اجرا را به عنوان ضمانت وام قبول کنند که تاحدودی به کمك 
کردن مشکالت کمك می کند. لذا سازمان های مختلف و بانك ها بايد 
مقررات خاص خود را تســهيل کنند تا راحت تر اين واحدهای صنعتی 

بتوانند به سرمايه مورد نياز خود دسترسی پيدا کنند.
در اين ميان قاچاق نيز تبديل به يکی از مشــکالت اساسی اقتصاد 

صنعت و چالش های پیش رو
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کشــور و صنعت شــده اســت. زيرا طبق آمارهای 
رســمی بين 20 تا 25 هزار دالر در سال قاچاق وجود 
دارد. واقعيت اين است که مشــکل قاچاق درکشور 
کوله برها و قاچاقچيان خرد نيستند و  بايد گلوگاه ها 
و کانون های اصلی واردات کاالی قاچاق شناسايی و 
از طريق اقدامات پيشگيرانه و انسداد اين گلوگاه ها، 
با پديده شوم قاچاق مقابله شود، در حال حاضر ورود 
از مبادی اصلی با مقياس گســترده بــه بازار صدمه 
می زند. بايد منشــاء و ريشــه قاچاق درکشور را پيدا 
کرد، که بخشــی از اين ريشــه به گمرك ،دورزدن 
های نظــام گمرکی و کــم اظهاری هــای گمرکی 
برمی گــردد، کارمندان گمرك بايــد امين و متعهد 
بوده و در مديريت های اصلی گمرکات کشــور بايد 
افراد پاکدست و مدبر به کار گمارده شوند. همچنين 
برای مقابله با قاچاق راه های ديگری نيز وجود دارد. به 
عنوان مثال استاندارد سازی و ارتقا کيفی محصوالت 
داخلی در بخش لوازم خانگی موجب استقبال مردم 
از کاالهای داخلی می شــود،واحدهای توليدی در 
بخش توليــد لوازم خانگی همه تــالش خود را برای 
ارتقای کيفيت محصــوالت به کار گيرند تا نظر مردم 
را به کاالهای داخلی جلب کنند. همکاری مشــترك 
با کمپانی های صاحب نام دنيا می تواند کيفيت لوازم 
خانگی داخلی  را افزايش دهــد، البته اين همکاری 
مشترك بايد به انتقال تکنولوژی و ورود ماشين آالت 

و دستگاه های مدرن به کشور بی انجامد.
عالوه بر اســتانداردهای ملی و بيــن المللی 
بايد به اســتانداردهای تشــويقی توجه شــود و 
گاهی مباحث تعرفه ای مــی تواند به جلوگيری 
از ورود کاالی قاچاق کمك کند. مردم خواستار 
کاالهای بــا کيفيت هســتند. مثــال  هيچگاه به 
دنبال برنج خارجی نيســتند؛چون کيفيت برنج 
داخلی بهتر اســت، بــه همين ترتيــب در مورد 
ســاير اقالم و کاالها نيز مردم چنين راهبردی و 
تفکری دارند. همچنين بومی ســازی تکنولوژی 
توليــد درصنعت لــوازم خانگی، انتقال نســبی 
تکنولوژيهــای نوين و روز دنيــا دراين صنعت، 
ايجاد نســبی و محدود برند و شــروع ســرمايه 
گــذاری در بخــش تحقيق و توســعه و خدمات 
پس از فروش، توليد بخشــی عمــده ای از مواد 
اوليــه، اجــزاء و قطعات،افزايش عمق ســاخت 
داخل، وجود نيروی کار جوان، فعال و مســتعد 
و بازار مناســب در داخل و کشــورهای همجوار 
و منطقــه از مزيتهای اين صنعت اســت. لذا  بايد 
برنامه هايی عملياتی و راهگشــا بــرای مقابله با 
قاچاق تدوين کرد و از آسيب رســيدن به توليد 
داخلی به طور جدی جلوگيری شــود. مطبوعات 
و صدا و ســيما بايد اســتفاده از کاالی ايرانی را 
با تبليغات مناســب ترويج دهنــد و بايد فضای 

رقابتــی بيــن توليدکنندگان داخلــی و به تبع 
آن فضــای رقابتی با شــرکت هــای خارجی در 
بازارهــای جهانی فراهم شــود. امــا در خصوص 
رکود اقتصادی در کشــور بايد در نظر داشــت که با 
توجه به اصالح بودجه 95  دولت می تواند تاحدودی 
از نقدينگــی خود را از اين طريــق تامين کند. ضمن 
اينکه بودجه امسال کشور 978 هزار ميليارد تومان 
است که يك ســوم از آن ســهم بودجه عمومی و دو 
سوم سهم شــرکت های دولتی است اما از اين بودجه 
کمتر از 10 درصد به بخــش عمرانی تعلق دارد. بايد 
ســهم بودجه های عمرانی از بودجه کل کشور به 30 
درصد برســد، در اين صورت می توان اميد به خروج 
اقتصاد از رکود داشــت. البته با در نظر داشتن اينکه 
حدود 80 درصد از اقتصاد کشــور ما دولتی اســت، 
دولت از اين طريق می توانــد وظايف خود را در قبال 
بدهی هايی که دارد به درســتی انجام دهد. در واقع 
دولــت با تامين نقدينگی خــود می تواند به خروج از 
رکود و تقويت واحدهــای صنعتی کمك کند ضمن 
اين که پيمانکارانی که به طور مســتقيم با دولت سر 
و کار دارند طلب شــان وصول می شود و در مجموع 
اثر مثبتی را بــه جا خواهد گذاشــت. هرچند نبايد 
فراموش کرد که با بســته حمايتی که دولت ارائه کرد 
حدودا توانســتند بيش  از 700  واحد صنعتی را رونق 
ببخشــند، البته اين ميزان کم هســت اما بايد ادامه 
دار باشــد و با جديت بيشــتری پيگيری شود.  البته 
از اقدامات مناســب دولت می تــوان توجه به صنايع 
دانش بنيان در قالب برنامه ششــم اشاره کرد. در اين 
برنامه صنايع دانش بنيان مورد توجه قرار گرفته اند و 
تاکيد شده که از اين صنايع حمايت جدی به عمل آيد 
البته هنوز صنايع دانش بنيان به لحاظ توليدات زياد 
نيســتند گرچه از نظر کمی  قابل توجه هستند. البته 
شايد تعداد کمی از شرکت های دانش بنيان صنعتی 
بوده و در اقتصاد تاثيرگذار باشند،  اما اين اميد وجود 
دارد که در روند اجرای برنامه ششــم اين شرکت ها 
رشــد کرده و تاثير آن ها را به طور ملموس در اقتصاد 
شاهد باشيم.در پايان الزم است به يك مسئله مهم ديگر 
اشاره شود و آن برجام اســت که توانسته طی يك سال 
گذشته شرايط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. زيرا اگر 
بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، شرايط اقتصادی کشور 
بهتر و فضای مطلوبی برای رونق توليد ايجاد شده است.  
بعد از برجام حدود سه ميليارد دالر سرمايه خارجی وارد 
کشور شــده و رتبه ايران در فضای کســب و کار در بين 
189 کشور دنيا از رتبه 152 به 118 و در رقابت پذيری 
جهانی از رتبه 83 به 74 رســيده است. امسال کشور به 
رشد اقتصادی 4 درصد دست يافته که 3/5 درصد از اين 
رشد مربوط به بخش صادرات نفتی و نيم درصد مربوط 
به بخش توليد می شود با اين حال در شرايط رکود فعلی، 

اين ميزان رشد اندك نيز قابل دفاع است.

عالوه بر 
ملی  استانداردهای 

و بین المللی باید 
به استانداردهای 

تشویقی توجه شود 
و گاهی مباحث 

تعرفه ای می تواند 
به جلوگیری از 

ورود کاالی قاچاق 
کمک کند. مردم 

خواستار کاالهای 
با کیفیت هستند. 

مثال  هیچگاه به 
دنبال برنج خارجی 

ن  چو ؛ نیستند
کیفیت برنج داخلی 
بهتر است، به همین 

ترتیب در مورد 
سایر اقالم و کاالها 

نیز مردم چنین 
راهبردی و تفکری 

دارند
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هشــتمين مجمع عمومــی انجمن لوله و اتصاالت پی وی ســی 
با شــناخت اعضای هيات مديــره جديد خود و البته تکرار داســتان 
هميشگی داشتن يا نداشــتن حق رای به دليل پرداخت نکردن حق 
عضويت برگزار شــد. به گزارش خبرنگار اسوپالست، بعدازظهر روز 
گذشته انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی با برگزاری هشتمين مجمع 
به ميزبانی مرکز همايش های بين المللی رايزن، اعضای هيات مديره 
جديد خود را شناخت.مجمع يادشــده در حالی برگزار شد که از بين 
يك صد و اندی عضو فعال انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، حدود 90 
نفر حق عضويت پرداخت نکرده بودند که به طبع در چنين شــرايطی 
حق رای هم نداشــتند. اين درحالی بود که با همه اين ها برخی از اعضا 
که حتی پرداخت نکردن حق عضويت آنان به پنج سال هم می رسيد 
از شهرهايی چون اصفهان برای حضور در همايش صنعتی سال 95 و 

به دنبال آن برگزاری مجمع دعوت شده بودند.
در بخشــی از اين مراســم و بعد از معرفی کانديدا، برخی از اعضا 
که حق عضويت هم نداشتند، خواســتار حق رای شدند که موجبات 
به وجود آمدن حواشــی را فراهم آورد. يکی از عضــا با بيان اين که اگر 
نمی خواســتيد رای بدهم چرا من را از اصفهان به تهران کشــانديد، 

گفت: »خود اين دعوت به من اجازه حق رای را می دهد.«
به هر حال آنچه مشهود و محسوس می آيد، موضوع حق عضويت 
و حق رای اســت که گويا به ظاهر و باطــن از جدی ترين دغدغه های 
انجمن ها سر بزنگاه انتخاباتی شمره می شــود. از اين رو اميد می رود 
باالخــره روزی و در نوبتی، انجمنی بتوانــد هنگامه برگزاری مجمع 
خود اين تابوی ناخوانده ناخوشايند را بشــکند. موضوعی که به نظر 

می رســد به سان ساير مشــکالت و معضالت ما نشــات گرفته از فقر 
همگرايی و تشکل گرايی ما ايرانی ها در ساير عرصه ها باشد.

به هر روی در ادامه و پيش از آغاز رای گيری، عباسعلی متوسليان، 
رييس پيشــين هيات مديره اين انجمن، گفت: »با همه تقاضايی که 
از جانب برخی اعضــا برای کانديداتوری من وجود داشــت، ترجيح 
می دهم از حضور در مجمع هشــتم انصراف دهم چــرا که هر کاری 
که بايد را طی چند دوره انجام داده ام.«اما با اين حال نام متوســليان، 
کما کان در ميان ساير نامزدها قرار داشت که همين موضوع سبب شد 
تا علی رغم انصراف شفاهی، کانديدای مجمع هشتم بماند. هر چند به 
نظر می رسيد کنش يادشده او بيش از هر چيز شبيه به يك استراتژی 
انتخاباتی برای اخذ رای بيشــتر باشد تا انصراف از کانديداتوری. البته 
بعد از اين انصراف شــفاهی يکی - دو تن از اعضا متوســليان را برای 

حضور در مجمع هشتم مورد تشويق قرار دادند.
باالخره و در حالی که عقربه های ســاعت از 16 گذشــته بود، 
رای گيری و به دنبال آن شــمارش آرا با اخــذ در مجموع 72 رای 
آغاز شــد. در پی اين انتخابــات، مجيد غياثی بــا 48 رای، محمد 
حسن خرازی با 45 رای، عباســعلی متوسليان با 40 رای، محسن 
معمارزاده با 36 رای و ســحرناز با کســب 27 رای بــه ترتيب اول 
تا پنجم شــدند. همچنيــن محمدرضا حاجبی بــه عنوان بازرس 
مجمع هشــتم اين انجمن انتخاب شد. تقدير از صدرالدين نجاتی، 
پدرام ســلطانی و حميد گرمابی در کنار ســخنرانی اين سه تن در 
حوزه صنعــت و نقش دولت و صنعت گر، از ديگر برنامه های انجمن 

لوله و اتصاالت پی وی سی به شمار می رفت.

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی هیات مدیره جدید خود را شناخت 
داشتن یا نداشتن، مسئله این است



اخيرا در بحث اســتاندارد لوله ها کميته ای 
تشکيل شده است با عنوان »تی سی 138« که 
يکی از 300 کميته سازمان جهانی ايزو است. 
هر يك از اين کميته هــا در حوزه های  مختلف 
بررسی وضعيت استاندارد کاالها و توليدات را 
برعهده دارند. کميته »تی ســی138« وظيفه 
بررســی کيفی لوله ها و اتصاالت پالســتيکی 
اســت. در طول 50 سال گذشته، سيستم های 
لوله کشی پالســتيکی راه خود را در سيستم 
های آبرســانی در سراســر دنيا باز کرده اند و 
امروزه اصلی ترين مصرف را در اين زمينه دارند. 
پروسه اســتاندارد ســازی اين سيستم های 
جديد در سال 1982 و با تاسيس کميته فرعی 
ايزو/تی ســی 138/اس سی 2 )لوله و اتصاالت 
پالستيکی برای آبرســانی( آغاز شد. با ايجاد 
شبکه پايدار توزيع آب، سيستم های آبرسانی با 
لوله کشی پالستيکی به بهبود کيفيت زندگی 
مردم در کشــورهای توســعه يافته و در حال 
توســعه کمك می کند. مشارکت ايزو 138 در 
تهيه اســتانداردهای مربوط به سيستم های 
لوله کشی پالســتيکی برای آبرسانی بصورت 
جهانی انجام می پذيرد. اين استاندارد با اتفاق 
آراء چندين طرف سرمايه گذار، از جمله توليد 
کنندگان مواد خام، سازندگان لوله، اتصاالت 
و شــيرآالت، مهندســان عمران، ســازمان 
های گواهی کننــده و مقامات قانون گذار ملی 
تهيه شــده اند. اين اســتانداردها همچنين به 
انتقال دانش بــه توليدکنندگان در حوزه های 
اقتصادی جديد که کار خــود را در بازار محلی 

آغاز می کنند نيز می پردازد.
در همين خصــوص به دليل اينکه ايران نيز 
عضو سازمان بين المللی ايزو است، قرار بر اين 
شــد که کميته متناظر اين مجموعه در ايران 
نيز تشکيل شود. زيرا با توجه به اينکه در آينده 
نزديك ايران نيز عضو ســازمان تجارت جهانی 
خواهد شــد و برجام موانع موجود در اين راه را 
رفع کرد، لذا الزم است که استانداردهای کشور 

با اســتانداردهای جهانی همســو و يکســان 
باشــد تا زمان عضويت در اين سازمان جهانی، 
کمترين مانع از لحاظ کيفی را داشــته باشيم. 
به هرحال ايــن کميته  در ســال 84 در ايران 
تاسيس شد و تا اين لحظه يازده سال از عمر آن 
می گذرد و هشت کميته فرعی دارد که به شرح 
ذيل اســت: 1- کميته فاضالب 2- آبرســانی 
3- لوله های صنعتی 4- گازرسانی 5- خواص 
فيزيکی و مکانيکی 6- لوله های تقويت شــده 
7- شــيرآالت 8- بازسازی شــبکه های آب، 
فاضالب و گاز.  ايران نيز در تمامی کميته های 
فرعی فعاليت دارد و طی چند ســال گذشــته 
پيشــرفت های بســياری در اين مورد داشته 
است. به طوری که در سال 94 بيش از 86 درصد 
از نظراتی که تحت عنــوان نظرات جمهوری 
اسالمی ايران به سازمان مرکزی فرستاده شد، 
مورد تائيد قرار گرفت. لذا تموفق شديم بر روی 
استانداردهايی که در ايزو برای لوله و اتصاالت 
تعيين می شــوند، تاثيرگذار باشيم. بنابراين با 
توجه به اين پيشــرفت ها مسئله ای مطرح شد 
مبنی بر اينکــه اين تاثيرگذاری را به ســمت 

کميته های ملی کشور هدايت کنيم. 
بنابرايــن الزم بــود مشــکالت موجــود 
حل شــوند. يکی از مشــکالتی که در تدوين 
اســتانداردهای لوله های پالســتيکی وجود 
داشــت اين بود که تعداد زيــادی گروه های 
متفرقــه در ايــن بخــش حضــور داشــتند 
اســتانداردهايی تعيين می شد که بعضا برای 
توليد کننــدگان و مصرف کننــدگان ايجاد 
مشکل می کردند. بنابراين همزمان با تشکيل 
کميته tc138 ســاماندهی کميته های ملی 
آغاز شد و تدوين اســتانداردها منظم و اصولی 
شد. در واقع  از ســال 88 برنامه ای آغاز شد که 
تدوين اســتانداردهای حــوزه لوله و اتصاالت 
پالستيکی، فرم و اصول يکسان داشته باشند و 
از سال 91 اين روند سرعت بيشتری پيدا کرده 
است. البته متاسفانه هنوز لوله های GRP در 

نگاهی به عملکرد کمیته »تی سی 138«

دکتر محسن معصومی
عضو کمیته تی سی138
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اين دسته بندی وجود ندارد که طبق برنامه اين 
لوله نيز در ســال 96 به ليســت مربوطه افزوده 

خواهد شد. 
در اين ميان يکــی از مباحثــی که معموال 
دربــاره آن در تدوين هــای جديد اســتاندارد 
اختــالف نظرهای زيادی وجــود دارد، مقوله » 
راهنمای ارزيابی انطباق« است و هميشه ميان 
توليدکننده و مصرف کننده و بازرســان درباره 
آن اختالف وجود داشته است. زيرا زمان و تعداد 
نمونه برداری کامال نامشخص بود اما از سال 91 

اين خالء رفع شد.
از سوی ديگر در تدوين ها به تکنولوژی های 
جديد نيز توجه شد. زمانی تدوين استانداردهای 
کشــور فاصله زيادی با صنايع داشت. اما پس از 
تدوين ها جديــد به جرات می تــوان گفت که 
تدوين استانداردهای کشور نه تنها فاصله خود 
را با صنعت از بين بــرد بلکه چندگام جلوتر قرار 
گرفت. زيرا تالش شد از تحريم ها و رکود موجود 
در صنعت اســتفاده و تدوين های جديد انجام 
شــوند تا بعد از رفع تحريم هــا و خروج از رکود، 
زيرساخت ها در کشور با مشکل مواجه نباشند. 
تدوين »بازسازی شبکه« نيز در همين راستا بود 
که در اين روند بازســازی تمامی لوله ها درگير 
خواهند بود. زيرا بی شــك در کمتر از يك دهه 

تمامی آنها نياز به بازسازی خواهند داشت.
البته الزم به ذکر اســت که در اين کميته ها 

صرفا استاندارد مدنظر قرار نگرفته است. زيرا در 
کنار اين مقوله، نمايندگان وزارت نيرو  اقدام به 
رايزنی در سازمان برنامه ريزی کردند تا شرايط 
برای فعاالن اين حوزه بهبود بيابد. به عنوان مثال 
در پی جلســاتی که با وزارتخانه صورت گرفت، 
تصميمی اتخاذ شد مبنی بر اينکه از سال آينده 
تمامی لوله ها پالستيکی ديگر وزن بها نخواهند 
بود و متری معامله می شــوند. زيرا در اين حوزه 
اختالف چگالی وجود داشت. زيرا از سال 1998 
استاندارد جدول های وزنی را حذف کرد و ايران 
نيز به تبعيت از آن اين طرح را در داخل اجرا کرد. 
زيرا وزن تابع چگالی اســت. لذا با توجه به اينکه 
در تمامی پليمرها چگالی متفاوت است، از سال 
آينده فهرست بها به صورت متری مشخص می 
شــود. البته تعين قيمت ها برعهــده انجمن ها 

خواهد بود.
  همچنين در کنار ايــن اقدام ها، کميته ها 
تــالش کردند که نشــريات ســازمان برنامه 
و وزارت نيــرو نيز بازنگری شــود. بخصوص 
نشــريه 303 که متعلق به 86 است و بسياری 
از اســتاندارهايی که در آن وجود دارد يا باطل 
شــده يا موردبازنگری قرار گرفته است. حتی 
برخی از روش ها کامال منسوخ شده اند. لذا در 
تالش هستند که در تمام دسته ها، اصالحات 
انجام و فهرست ها به روز شوند و نشريات فنی 

هم کامال به روز شود.
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 زمانی تدوین 
استانداردهای کشور 
فاصله زیادی با صنایع 

داشت. اما پس از 
تدوین ها جدید به 

جرات می توان گفت که 
تدوین استانداردهای 

کشور نه تنها فاصله 
خود را با صنعت از بین 

برد بلکه چندگام جلوتر 
قرار گرفت



ــــار
بــــــــ

خ
ا

ناطق نوری:

 با تعارف و سمینار و کنگره 
نمی توان با فساد مبارزه کرد

بهروز شعيبی:

قبل از ساخت »سیانور«، 
»گوزن ها« را دوباره دیدم 

چالش جدید در راه 
سفرهای خارجی



رئيس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری با 
اشاره به اينکه تملق، رودربايستی و باندبازی سه 
موضوعی است که انقالب را از داخل پوك کرده 
است، گفت: تا اين ها هست، بدانيد که حتی اگر 
ده هزار بند و ماده تصويب شــود، هيچ دردی از 

کشور دوا نمی شود. 
به گزارش اقتصــاد آنالين، علی اکبر ناطق 
نوری رئيس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
در همايــش مبارزه با فســاد در محــل اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به اينکه، 3 چيز مثل 
موريانه انقالب را از داخل پوك می کند: تملق، 
رودربايســتی و باند بازی پس از آنکه رژيم شاه 
با تقســيم اراضی چوب محکمی به کشاورزی 
کشــور زده بود و در آن مقطع کشاورزی نابود 
شده بود، در مجلس اول با کشت موقت و بندج 
و تصميمات تنگ نظرانه به اين بار شيشــه ای 

چوب زديم.
وی افــزود: تا نــگاه محدود اســت همين 
اســت، لذا همه اقتصاد ما دولتی شد و آنگاه که 
خواســتيم طبق فرمان مقــام معظم رهبری 
سياست های اصل 44 را اجرا کنيم، ديديم که 
چيزی از اصل 44 در نيامد و نگاه تنگ نظرانه و 

چپ گرايانه موجب خصولتی شدن شد به گونه 
ای که بخشی را به صندوق های بازنشستگی و 

بنيادها و تامين اجتماعی و ... واگذار کرديم.
ناطق نوری با اشــاره به اينکه سالهاســت 
که می خواهيم با فســاد مبارزه کنيم  در همه 
دولت ها،  اين کار را خواســتيم انجام دهيم، اما 
چه شده؟، گفت: دو سال پيش در مرقد امام)ره( 
گفتم که نمی شود با تعارف و سمينار و کنگره با 

فساد مبارزه کرد.
رئيس دفتر بازرســی مقام معظم رهبری 
گفت: صدها تريلی قاچاق وارد کشور می شود 
و واردات قاچاق را هم از طريق تلويزيون نشــان 
می دهيم؛ ســوال من اين اســت که چرا نشان 
می دهيم و به کی نشان می دهيم؟ مگر قوطی 

کبريت است که واردات آن مشخص نباشد؟
ناطق نوری تصريح کرد: ما کمبود قانون در 
کشــور نداريم بلکه زيادی قانون داريم و حتی 
زيادی قانون برای ما بدبختی شــده اســت که 
هر کســی از هر بند و تبصره ای که می خواهد 

استفاده می کند.
ناطق نوری با بيان اينکــه اوايل دهه 60 که 
مســئوليت وزارت کشــور را بر عهده داشتم، 

رئيس دولــت و هيأت دولت دســتور دادند به 
سازمان اداری و استخدامی آن زمان که چارت 
تشکيالتی جمهوری اسالمی تهيه شود. در آن 
زمان چند نمودار تهيه شد که يکی نمودارهای 
حکومت های غربــی و ســرمايه ای، ديگری 
نمودار حکومت های کمونيســتی و شرقی و 
يك نمودار هم از حکومت شاهنشاهی و نمودار 

ديگر هم از جمهوری اسالمی تهيه شد.
مشــاور و رئيس دفتر بازرسی مقام معظم 
رهبری با بيــان اينکه در آن زمــان نوجوانی 
بی تجربه ای بــودم، اظهار داشــت: در آنجا به 
مســئولی کــه آن را به آقای جاســبی که اين 
نمودارهــا را تهيه کرده بود گفتــم که نمودار 
حکومتــی که اميرالمؤمنين عليه الســالم به 
مالك اشــتر دســتور و فرمان دادنــد در مصر 
کداميك از اين نمودارهاست که موضوع مرا به 

شوخی گرفتند.
وی تصريح کرد: همــه دولت هايی که بعد 
از پيروزی انقالب بر ســر کار آمدند به نوعی در 

مسائل اقتصادی کشور چپ بودند.
ناطق نوری تصريح کرد: اگر رئيس دولتی 
هم خودش نگاه چپ نداشت، اما کارگزاران آن 

محدود و محدودنگر و چپ بودند.
ناطق نوری به مجلس اول اشاره کرد و گفت: 
در آن زمان وقتی بحث کشت موقت و بحث بند 
ج مطرح شــد عده کمی با آن مخالفت کردند، 

چرا که نگاه ها چپ گرايانه بود.
مشــاور و رئيس دفتر بازرسی مقام معظم 
رهبری تصريح کرد: رژيم شاه با تقسيم اراضی 
چوب محکمی به کشــاورزی کشور زد و در آن 
مقطع کشــاورزی را نابود کرد و دليلش هم اين 

بود که جريان چپ کشور را آرام کند.
وی بيان داشت: ما هم آمديم با کشت موقت 
و بند ج و شبيه اين تصميمات تنگ نظرانه به بار 

شيشه چوب زديم.
وی تصريح کــرد: همواره حــرف بنده به 
عنوان طلبه کوچك اين بوده چرا اقتصاد ما رو به 
انحطاط است و اين چراها برمی گردد، به اينکه 
اول مغزها را بايد درست کرد و تا مغزها درست 
نشــود، آن فرهنگ که از آن می گوييم، درست 

نمی شود.
وی تصريح کرد: تقريبا بخش اعظم اقتصاد 
ما دولتی است و وقتی که رهبر انقالب اسالمی 
حضرت آيــت اهلل خامنه ای جــرأت به خرج 
دادند و اصل 44 را تبيين و تفسير کردند و برای 
خصوصی ســازی با مســئوالن شرع جلسات 

ناطق نوری:

 با تعارف و سمینار و کنگره 
نمی توان با فساد مبارزه کرد
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متعددی گذاشتند، اما می بينيم که بعد از چندين ماه 
چيزی از اين جلســات درنيامده است که اين مطلب 

ناشی از نگاه چپ گرايانه است.
ناطق نوری بيان داشت: و حاال هم که می بينيم که 
به جای خصوصی سازی خصولتی شده است. مثال يك 
بخش را به بنياد مستضعفان و بخش ديگر را به تأمين 
اجتماعی واگذار می کنيم که اين کار خصوصی سازی 

نيست و اتفاقا از ديدگاه من ضررش بيشتر است.
وی گفت: اگر دولتی باشــد ديوان محاســبات و 
نظارتی هســت ولی وقتی خصولتی می شود شير بی 
يال و دمی درست کرده ايم که معلول نگاه تنگ نظرانه 

است.
وی بــاز هم به نهج البالغه اشــاره کــرد و مروری 
به فرمــان مالك داشــت و گفت: کجــای کارمان و 
حکومت مان به نامه 53 نهج البالغه شــباهت دارد؟ 
اميرالمؤمنين در يك جايی می فرمايد مردم يك قشر 
نيستند، اقشار مختلفی هستند که يك عده ای اصالح 
نمی شــوند، مگر اينکه بقيه هم اصالح شــوند و هيچ 
قشــری در جامعه نمی تواند خودش را نسبت به قشر 

ديگری بی نياز بداند.
ناطق نوری بيان داشت: امير المومنين می فرمايد: 
ای مالــك اگر می خواهيم مأموری برای ســرزمينی 
تعيين کنــی اول تحقيق کن و آزمايــش کن و بدون 
مشورت کســی را ســر کار نگذار که اگر خودسر و بی 

مشورت عمل کنی به جامعه ظلم و خيانت کرده ای.
وی افــزود: همچنين در نهج البالغه آمده اســت 
که اميرالمومنين بــه مالك می فرمايند حاال که بعد از 
تحقيق و مشورت می  خواهی مأموری را برای سرزمينی 
انتخاب کنی فرد با حيا و با ريشه ای را که ريشه اسالمی 

داشته باشد سر کار بگذار.
وی همچنين به بخش ديگری از فرمايشــات امير 
المؤمنين اشاره کرد و گفت: حضرت علی )ع( به مالك 
می فرمايند اگر تو آدم نيکوکار را مثل آدم بدکار ببينی 
ديگر آدمی نيکوکار برای کار نيکو تشويق نمی شود و 
اگر با آدم بدکار هم برخورد نشــود جرأت پيدا می کند 
و کارش را ادامه می دهد. مشاور و رئيس دفتر بازرسی 
مقام معظم رهبری تصريــح کرد: وضعيت به گونه ای 
است که رابطه جای ضابطه را گرفته و چطور می شود با 

اين شرايط کار کرد .
وی در بخش ديگری از ســخنانش به قاچاق اشاره 
کرد و گفت: صدها تريلی قاچاق وارد کشور می شود و 
واردات قاچاق را هم از طريق تلويزيون نشان می دهيم. 
ســوال من اين است که چرا نشــان می دهيم و به کی 
نشــان می دهيم؟ مگر قوطی کبريت است که واردات 
آن مشــخص نباشد؟ وی بيان داشــت: ما هميشه در 
چيزهای منفــی رتبه باال و در چيزهــای مثبت رتبه 

پايين داريم، چرا که تعارف می کنيم. چرا که در برخورد 
با تخلفات با يکديگر تعارف می :نيم.

وی گفت: اميرالمومنيــن در نهج البالغه به مالك 
می گويد اگر کســی را ديدی که تخلف می کند سريعا 

اعالم کن و برخورد کن.
وی اظهار داشــت:برادران و خواهــران يك انتقاد 
هم به شــما دارم. چرا که بعد از پيــروزی انقالب همه 
سوءاستفاده کنندگان و رشوه بگيران خودشان را جمع 
کردند. اما ما وقتی اين کاری مراجعه می کرديم و طرف 
کار را انجــام می داد به او پول چــای می داديم تا جايی 
که رفته رفته اقدام رسمی شــد و وقتی کاری را انجام 
می داديم، طرف مقابل که کار را انجام داده بود رســما 

می گفت که اين مقدار پرداخت کن.
وی تصريــح کرد: حتی من يك بــار خدمت مقام 
معظم رهبری گفتم که بنده نمی توانم اگر کســی را 
می شناســم که مشــکل مالی دارد، برای دريافت 10 
ميليون تومان وام معرفی کنم، اما می بينيم که وام های 
هنگفتــی به بعضی هــا پرداخت می شــود و پرونده 

يکسری بانك ها االن نزد من است.
وی گفت: در سال 76 اعالم کردم که بنده معتقدم 
که دولت  )همه دولت ها( نه کشــاورز خوبی است، نه 

صنعتگر خوبی است و نه تاجر خوبی است.
وی افزود: قطعا دولت می تواند رسالتش در اقتصاد 
اين اســت که برنامه ريز خوبی باشــد تا طرح بدهد، 

حمايت کند، نظارت کند و ماليات را خوب بگيرد.
ناطق نوری با تأکيد بر اينکه کشور بايد با ماليات اداره 
شود نه با پول نفت، گفت:  دنيا هم اين گونه اداره می شود. 

وی تصريح کرد: البته ما ماليات هم نمی گيريم.
وی بيان داشت: بنده معتقد هستم که ماليات بايد 
بر مصرف باشد نه بر توليد؛ البته من اقتصاددان نيستم و 

ممکن است که اشتباه کنم.
وی بيان داشــت: مميز و مــودی همديگر را نبايد 
ببينند و در دنيا هم اين گونه است؛ چرا که در فروشگاه ها 
ماليات اخذ می شــود، اما وقتی ماليات گير برای اخذ 

ماليات مراجعه می کند، فساد پيش می آيد.
مشــاور و رئيس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری 
تصريح کــرد: اواخر دولت گذشــته 500 هــزار نفر 
استخدام شد و االن می بينيم که دولت هر چقدر تالش 
می کند، فقط هزينه های جــاری را می تواند پرداخت 
کند و هزينه های دستگاه های عمرانی و وزارتخانه ها 
تعطيل است و مشــکل يارانه ها هم به آن اضافه شده و 

توی سر خودمان می زنيم.
وی بيان داشت: نمی شــود هم ارزش ها را حفظ 
کرد، هم روی اصول بايستيم، هم تن به ذلت ندهيم 
و هم اين ها را در داخل رها کنيم و هم بخواهيم زنده 

بمانيم.

کجای کارمان و 
حکومت مان به 
نامه 53 نهج البالغه 
شباهت دارد؟ 
امیرالمؤمنین در یک 
جایی می فرماید مردم 
یک قشر نیستند، 
اقشار مختلفی هستند 
که یک عده ای اصالح 
نمی شوند، مگر اینکه 
بقیه هم اصالح شوند و 
هیچ قشری در جامعه 
نمی تواند خودش را 
نسبت به قشر دیگری 
بی نیاز بداند
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فرهنگ و هنر

سومين برنامه از مجموعه برنامه های »سينما دو« پنج شنبه 25 
آذر با حضور بهروز شــعيبی کارگردان فيلم »سيانور« از شبکه دوم 
سيما پخش شد. محمد خزاعی مجری و کارشناس برنامه در ابتدای 
اين برنامه با طرح پرسش هايی گفت: »ســينمای اجتماعی امروز 
يکی از مهمترين نوع سينماهاســت. همچنين سينمای سياسی 
نيز از اهميت زيادی برخوردار اســت اما اين دو گونه ســينمايی در 
بســياری از موارد در هم تنيده شــده است.«وی با اشــاره به اينکه 
کارگردانی که فيلم اجتماعی می ســازد بايــد دارای ايده و دغدغه 
باشد،گفت: »برخی کارگردان ها خود را فقط تکنسين می دانند اما 

برخی ديگر خود را صاحب فکر و انديشه می دانند.«
در ادامه برنامه بهروز شعيبی کارگردان فيلم سيانور طی سخنانی با 
اشاره به اينکه سينما را به صورت آکادميك ياد نگرفته است، گفت: »من 
تجربه کاری در حوزه سينما و دستياری کارگردان ها دارم زيرا معتقدم 

کارگردانی يك تخصص است و حتما بايد آن را آموخت.«
شعيبی ادامه داد: »هر چند فيلم هايی که ساخته ام از طرف دوستان 
به عنوان فيلم های اجتماعی معرفی شده است، اما ايده آل خود من در 
فيلم ها نشان دادن روابط انسانی است و هميشه روابط انسانی برای من 
دغدغه بوده است و اگر فيلمنامه ای اين دغدغه من را نداشته باشد و يا آن 
را دوست نداشته باشم قطعا يا آن فيلم نامه را نمی سازم و يا آن بخشی را 

که دوست ندارم حذف می کنم.«
شعيبی با اشاره به اينکه در فيلم »ســيانور« داستان گروه هايی را 
روايت کرده که در مقطعی تاريخی حرکت اجتماعی داشته اند، گفت: 
»کليدواژه ما در اين فيلم بحث انتخاب بــود اينکه آدم ها در برهه های 
خاص در معرض انتخاب قرار می گيرند و ايــن انتخاب تاثير زيادی بر 
روابط آنها می گذارد.«وی ادامــه داد: »البته هر چند اگر تاريخ معاصر 
را از فيلم حذف کنيم قطعا »ســيانور «يك فيلم اجتماعی است اما بايد 
بپذيريم که سياست هم بخشی از روابط اجتماعی است هر چند در اين 

فيلم روابط سياسی کمتر نشان داده شده است.«

کارگردان فيلم »ســيانور« با اشــاره به تعريــف خود از فيلم 
سياســی گفــت: »فيلم هايی که سياســی هســتند به صورت 
عريان تر به اتفاقات و مسائل سياسی اشاره می کنند در سينمای 
دنيا برخــی از آثار کارگردان هايی همچون فرانچســکوروزی و 
برتولوچی در گونه فيلم های سياســی تعريف می شــوند.« وی 
ادامه داد: »گاهی يــك فيلم مانند آثار امير نادری به اجتماع نگاه 
منتقدانه دارد امــا قطعا اين نگاه منتقدانــه توجهی به وضعيت 

سياسی موجود نيز دارد.«
کارگردان »سيانور« با اشــاره به پژوهش گسترده ای که برای 
ســاخت اين فيلم انجام داده اســت، گفت: »قبل از ســاخت فيلم 
»سيانور«، آثاری همچون »گوزن ها«، »کندو« و برخی فيلم های 
بعد از انقالب مرتبط با موضوع »سيانور« را دوباره ديدم زيرا معتقد 
بودم در زمان نمايش اين فيلم کسانی که در دهه 50 حضور داشتند 
امــروز در فيلم ناظر اتفاقات خواهند بود و بايد به فيلم اعتماد کنند و 
اعتماد بيننده مهم ترين دليل برای مقبوليت يك اثر است و بيننده 

در فيلم دوست دارد يك روايت بدون واسطه را ببيند.«
در ادامه اين برنامه جواد طوســی منتقد سينما نيز طی سخنانی 
گفت: »حوزه اجتماع و سياست کامال در هم تنيده است و نمی توان آنها 

را از هم جدا کرد.«
وی ادامه داد: »فيلم »سيانور « توانســته است در بستری از تاريخ 

داستان را به خوبی تعريف کند هر چند نقدهايی نيز بر آن وارد است.«
به گزارش خبرآنالين، برنامه »سينما دو« هر هفته پنجشنبه شب 

ها ساعت 23:30 از شبکه دوم سيما پخش می شود.
از  عوامل دست اندرکار برنامه »ســينما دو« که در گروه نهادهای 
اجتماعی شــبکه دو تهيه شده می توان به نويسندگان؛ زهرا غزنويان و 
حامد جليلونرد، طراح دکور؛ سيدمجيد مير فخرايی، موسيقی متن؛ 
بهزاد عبدی و مديرتوليد و مجری طرح؛ پيمانه طهماســبی و ماشور 

رسانه ای : علی زادمهر اشاره کرد.

بهروز شعيبی: 
قبل از ساخت »سیانور«، »گوزن ها« را دوباره دیدم 
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 نوســانات يك ماهه ی بازار ارز و آينده مبهم آن، معادالت سفرهای 
خارجی ايرانی ها را به هم ريخته است.

تا همين يك ماه پيش، تورهای خارجی بــا دالر 3500 تومان و يورو 
3900 تومان فروخته می شــد، اما حاال نوســانات بــازار ارز، همه ی آن 
محاسبات را مختل و ضررهايی را متوجه مسافران و آژانس های توريستی 

کرده است. 
نرخ های رشــد يافته، اما ناپايدارِ ارز وارد محاسبات تورهای خارجی 
شده و قيمت ها را دچار تغييراتی کرده است که چندان نمی توان به پيك 

سفرهای سال نو ميالدی که هنوز هم شروع نشده اند، ربط داد. 
تورهای خارجی که با ريال محاســبه شــده اند، جابجايی قيمت ها 
را در اين يك ماه اخير به خوبی نشــان می دهند. مسافرانی هم که عادت 
به ســفرهای دقيقه 90 دارند و معموال هزينه را تــا پای پرواز معطل نگه 

می دارند، حاال مجبورند پول بيشتری بدهند تا از سفرشان باز نمانند.  
تورهايی هم هســتند که سال هاســت به خاطر بازار نامتعادل ارز، 
با دو واحــد پول ايرانی و خارجی عرضه می شــوند و در ظاهر تحت تاثير 
دگرگونی های اخيــر ارز، چندان با تغيير همــراه نبوده اند، ولی به وقت 
محاســبه با مســافر، اختالف رقم ها را به وضوح نشــان داده اند، يعنی 
مسافری که به جای ارز، ترجيحا و يا ناچارا، پول ايرانی پرداخت می کند، 

حاال مجبور است تاوان افزايش نرخ ارز را هم بدهد.  
در ســوی ديگر اما آژانس های مسافرتی منکر دريافت خسارت های 
ناشــی از ناپايداری نرخ ارز از مسافر می شــوند و تاکيد دارند که نرخ تور 
فروخته شده تحت تاثير نوســانات ارز، به هيچ وجه جابه جا نمی شود و 

هرچه ضرر است پای آژانس نوشته می شود. 
سهيال نديری، مســؤول کانتر تورهای خارجی در يکی از کارگزاران 
دبی و استانبول اســت که در گفت وگويی با ايسنا درباره ی اين ضررهای 
مالی ناشــی از افزايش روزانه نرخ ارز، اظهار کرد: در ايران مسافراِن لحظه 

آخری، بســيار اســت. پرداخت ها هم معموال در آخرين لحظه صورت 
می گيرد، همين شرايط باعث شده آژانس ها با هتل های خارجی روزانه 
تسويه حساب کنند. عامل ديگری که باعث شده تسويه حساب با هتل ها 
روزانه و هنگام خروج مســافر انجام شود، قانون حاکم در هتل های اغلب 
کشــورها از جمله امارات و ترکيه است که در زمان کنسلی، هيچ پولی را 
برنمی گردانند. برای همين ما مجبوريم تسويه حساب و تاييد رزروها را 

رزوانه انجام دهيم. 
او ادامه داد: اين شرايط در کنار نوسانات بازار ارز که هر روز با جابه جايی 

زيادی همراه شده محاسبات آژانس ها را دچار مشکل کرده است. 
وی اضافه کرد: زمانی بوده که مســافر يك شب مانده به پرواز، هزينه 
ســفر را پرداخت کرده که تا ما رزرو هتل را قطعی کنيم، ارز يك باره چند 
تومان باال رفته و ما هم مجبور شده ايم يا جيب بگذاريم و يا سود کم کنيم. 

اين تورها مگر چقدر سود دارد که بخواهيم ضرر آن را هم بدهيم. 
نديری درباره وضعيت تورهايی که يك ماه پيش فروخته شــده اند و 
اجرای آن ها با افزايش ارز همزمان شده است، گفت: بعضی از قراردادهای 
مسافران يك ماه پيش بسته شده، آن موقع هيچ کس تصور نمی کرد ارز 
با اين همه تغيير مواجه شــود و از آنجايی که برای مسافر ايرانی هميشه 
اين احتمال وجود دارد در دقيقه 90 تغيير عقيده بدهد و يا تور را کنســل 
کند، برای آژانس هم ريسك اســت که زمان عقد قرارداد تسويه حساب 
کند، چون اگر مسافر منصرف شــود اين آژانس است که بايد ضرر بدهد، 
چون هتل ها که پولی برنمی گردانند. اين وسط سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری هم که در قراردادهای جديد، آژانس ها را ملزم کرده در صورت 
لغو تور، فقط هزينه يك روز را کسر و مابقی را به مسافر برگردانند. مجموع 
اين شرايط باعث شده ما تسويه حساب ها را روزانه انجام دهيم تا با کمترين 
مشکل مواجه شويم، اما حاال با چالش ديگری مواجه شده ايم که حسابی 

ما را متضرر کرده است. 

چالش جدید در راه سفرهای خارجی
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