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 خبر ویژه 

فرانسه تولیدکنندگان ایرانی موادغذایی رانپذیرفت!
امسال برگزار کننده نمایشگاه مواد غذایی فرانسه یک شرکت آمریکایی است، ایرانیان 
را برای شرکت دراین نمایشگاه نمی پذیرند. این ممنوعیت حتی برای بازدیدکنندگان از 
نمایشگاه هم وجود دارد. این درحالی است که نمایشگاه سیال، مهمترین نمایشگاه در 
بخش مواد غذایی است و یکسال در میان در پاریس برگزار می شود و ایران باتوجه به 
تولیدات و نوع محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یکی از شرکت کنندگان اصلی  در 
این نمایشگاه بوده اما امسال امکان شرکت در این نمایشگاه وجود ندارد. به طوری که 
حتی افرادی )حقیقی و حقوقی( که برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده بودند 
زمانی  که برای دریافت غرفه در این نمایشگاه پیگیری کردند، با موانعی مواجه شدند که 
پیش بینی شده نبود.به گزارش ایانا، فعاالن بخش تولید پسته و انجمن پسته ایران یکی از 
نهادهایی هستند برای حضور در این نمایشگاه که در آبان ماه امسال برگزار می شود اقدام 
کردند، اما آنها نیز با مشکالتی مواجه شدند.سید محمد ابراهیم علوی دبیرکل انجمن 
پســته ایران درباره حضور شــرکت های ایرانی در این نمایشگاه از جمله شرکت های 
تولید کننده و بازرگانی پسته می گوید: حضور در این نمایشگاه که یکی از مهمترین و 
معتبرترین نمایشگاه های مواد غذایی است برای فعاالن این بخش در ایران بسیار اهمیت 
دارد. اما امسال حتی با توجه به اینکه برای اخذ غرفه و بازدید از نمایشگاه ثبت نام کرده 
بودیم، زمانی که برای پیگیری تماس گرفتیم، متوجه شدیم که برای فعاالن گویا روادید 
صادر نمی شود و امکان حضور در نماشگاه نیز وجود ندارد.علوی در مورد ممانعت از 
ورود تجار ایرانی می گوید: شرکت برگزارکننده اعالم کرد که هیچ تراکنش مالی مستقیم 
یا حتی ثالث از طرف ایران را نمی توانیم پذیرش کنیم. نه، به عنوان شرکت کننده و نه 
به عنوان بازدید کننده!او اضافه می کند: شــرکت برگزارکننده نمایشگاه برای ما پول را 
پس فرســتاده و حاال مشخص نیست برای رایزنی و حل مشکالت چه کسی می تواند 

به ما کمک کند.

رسوایی های بزرگ صنعت خودروسازی در جهان
مردود شــدن فولکس واگن در آزمایش های مربوط به انتشــار مواد آالینده از خودروهای 
دیزلی، استعفای مارتین وینترکورن، مدیر اجرایی ارشد این شرکت را به دنبال داشت و مردم 
را به شدت خشمگین کرد. اما این رسوایی تنها یکی از فجایع بزرگ خودروسازها بوده است.

بــه گزارش ایســنا، از دهه ۱۹۶۰ تاکنون شــماری از محبوب ترین و معتبرترین غول های 
خودروســازی در جهان درگیر مباحثات و دعاوی حقوقی شده اند و بررسی ها و تجسس 
اهالی رسانه و مراجع قانونی نشان داده مشکالت فنی و ایمنی این خودروها با آسیب دیدگی 
و مرگ های پیش آمده مرتبط است. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، قانون گذاران 
دائما استانداردهای سخت گیرانه تری در خصوص ایمنی، انتشار مواد آالینده و کارایی سوخت 
خودروها وضع و به این ترتیب، فشارهای بیشتری بر شرکت های خودروساز اعمال می کنند.

در آمریکا، مسئولیت انجام آزمایش های مربوط به انتشار مواد آالینده از خودروها بر عهده 
خودروسازان است که البته بر اســاس استانداردهای دولتی انجام می گیرد و خودروسازان 
موظف اند نتایج این آزمایش ها را منتشر کنند. در اروپا، خودروسازان طرف سومی را برای 
انجام این آزمایش ها برمی گزینند. اما ســازمان های غیردولتی و دانشگاه ها نیز می توانند به 

صورت کامال مستقل، تحقیقات و بررسی هایی در این رابطه انجام دهند.
هرچند خودروســازان، اغلب از این شکایت دارند که قوانین آمریکا دائما سخت گیرانه تر 
می شود، اما تاریخ نشان می دهد که پایبندی به قانون معموال به دلیل کشف عیوب و مشکالتی 
بوده که از سوی مصرف کننده ها و سازمان های کنترل کیفی بررسی می شود. برخی توجهات 

رسانه ای نیز در این زمینه کمک زیادی می کند.
در ادامه برخی از بزرگترین رسوایی های تاریخ خودروسازی را مرور می کنیم:

 شورلت کورویر
شاید این مورد را باید جد تمام رسوایی های صنعت خودروسازی به حساب آورد. این ماجرا 
باعث شد رالف نادر به یک اسم آشنا برای بسیاری از مردم تبدیل شود. در سال ۱۹۶۵، نادر 
کتاب ویرانگرش را منتشــر کرد: »در هر سرعتی ناامن«. او در این کتاب با جزئیات بسیار 
شرح داد که خساست جنرال موتورز چگونه کورویر را به خودرویی ناامن تبدیل کرده است. 
جنرال موتورز نخواسته بود پول بیشتری صرف استحکام سیستم تعلیق محور نوسانی عقب 
این خودرو کند. عالوه بر این، نادر فاش کرد که کورویر یک ستون فرمان یک تکه دارد که 
می تواند عملکرد راننده را در تصادفات محدود کند. جنرال موتورز با استخدام یک کاراگاه 
خصوصی به این ماجرا واکنش نشان داد و سعی کرد شهرت و اعتبار نادر را زیر سوال ببرد. 
نادر با طرح دعوی قانونی، از جنرال موتورز به علت تعرض به حریم قانونی شــکایت و 
۴۲۵ هزار دالر غرامت دریافت و بخشــی از این مبلغ را صرف احداث مرکزی برای ایمنی 
خودروها کرد. جیمز روچ، رئیس مرکز خودروسازی مجبور شد به خاطر این رفتار در مقابل 

اعضا کمیسیون مجلس رسما عذرخواهی کند.
 فورد پینتو

شــرکت فورد در دهه ۱۹۷۰ بیش از سه میلیون خودرو پینتو ساخت؛ خودرویی کوچک و 
ســبک که با توجه به افزایش قیمت انرژی )و رقبای ژاپنی(، قرار بود از نظر اقتصادی یک 
محصول به صرفه باشد. بعد از این که مجله مادر جونز نشان داد در تصادفاتی که از عقب 
خودرو رخ می دهد، پینتو مسئول آتش سوزی های مرگبار است. این خودرو سوژه مباحثات 

و مجادالت فراوانی شد. 
مخزن ســوخت پینتو بین محور عقب و سپر قرار داشت و نبود فضای کافی احتمال آتش 
گرفتن باک بنزین در تصادفات را بیشتر می کرد. اسناد داخلی فورد نشان می  داد که شرکت 
از احتمال بروز این مشکل باخبر بوده ولی تصمیم گرفته کاری برای رفع آن نکند، چون بر 
اساس محاسبات شرکت، پرداخت جریمه آسیب های احتمالی، ارزان تر تمام می شد. بعد از 
مرگ سه دختر نوجوان در هند، فورد به قتل غیرعمد متهم و البته از این اتهام تبرئه شد. در 
ســال ۱۹۷۸، فورد فراخوانی برای عودت خودروهای پینتو داد تا قطعه جدیدی به کالهک 
فیلتر این خودرو اضافه کند تا در صورت بروز حادثه از عقب، نقطه تماس منحرف شود. به 
نوشته پاپیوالر مکانیکز در سال های اخیر، بحث هایی پیرامون این که این قطعه واقعا چگونه 

کار می کند، به راه افتاده است.
فایراستون

 در سال ۲۰۰۰، بیش از ۱۰۰ نفر در خودروی فورد اکسپلورر جان خود را از دست دادند، 
در حالی که بســیاری از این خودروها مجهز به تایرهای فایراســتون بودند. تایرها به طور 
ناگهانــی می ترکید و خودرو را چپ می کرد. در این زمان بود که بحث های زیادی پیرامون 
این خودروهای بزرگ اسپورت و احتمال چپ شدن ناگهانی آن ها به راه افتاد. سازمان ملی 
ایمنی ترافیکی بزرگراه ها انگشت اتهام را به سمت تایرهای فایراستون دراز کرد. فایراستون 
۶.۵ میلیون تایر را فراخواند. فورد در ســال ۲۰۰۱، مدیر اجرایی اش، جکوئز ناصر را از کار 

برکنار کرد.
تویوتا

در ســال ۲۰۰۹، یک افسر گشتی در بزرگراه کالیفرنیا در حال راندن یک خودرو لکسوس 
سدان بود که خودرو از کنترل خارج شد و او و خانواده اش در اثر تصادف، جان خود را از 
دســت دادند. تویوتا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو را فراخواند و به مشتریان اطمینان داد 
که در حال حل »علت ریشه ای« است یعنی گیر کردن پدال خودرو. اما این شرکت بعدها 
اعتراف کرد مشکلی که در پدال ها وجود داشته را مخفی کرده است. تویوتا اعتراف کرد که 
»با اختفا و اظهارنامه های فریب آمیز، مصرف کننده ها را گمراه کرده است«. در سال ۲۰۱۴، 
تویوتا یک جریمه قابل توجه ۱.۲ میلیارد دالری نیز پرداخت که تا آن زمان بیشترین جریمه ای 

بود که یک شرکت خودروساز متحمل می شد.
جنرال موتورز

سوویچ های احتراق معیوب بر روی چند مدل از خودروهای این شرکت با مرگ دست کم 
۱۲۴ نفر ارتباط داشــتند. شهادت کنگره و بررسی هایی که از سوی شرکت و قانون گذاران 
انجام شد نشان داد که مهندسان جنرال موتورز دست کم به مدت یک دهه از معیوب بودن 
ســوویچ ها مطلع بوده اند، اما یک سری خطاها باعث شده بود خودروهای معیوب تنها در 
سال ۲۰۱۴ فراخوان شوند. جنرال موتورز یک جریمه بزرگ ۹۰۰ میلیون دالری پرداخت و 

اعتراف کرد دولت را گول زده است.
کیسه های هوای تاکاتا

 کارخانه ژاپنی تاکاتا، یکی از شناخته شده ترین و بزرگ ترین تولیدکنندگان کیسه  هوا، قطعات 
الکترونیکی، کمربند ایمنی و فرمان در جهان اســت. نقص بادکننده  کیسه های هوای تاکاتا 
باعث شد این شرکت رکورد بیشترین فراخوان محصوالت را داشته باشد. بیش از ۴۲ میلیون 
دستگاه خودرو از برندهایی چون بی ام و، فورد، نیسان، هوندا، مزدا، شورولت، فراری، آئودی، 
مرســدس بنز و میتسوبیشی. این دستگاه با نیروی بسیار زیادی باز می شد و یکسری قطعه 
فلزی ریز به ســمت کابین مسافران پرتاب می کرد. هشت مورد مرگ و حدود ۱۰۰ میلیون 
آســیب دیدگی در ایاالت متحده به این نقص نسبت داده شد. بر اساس گزارش نیویورک 
تایمز، شــرکت تاکاتا و هوندا، سال ها پیش از عمومی شــدن این ماجرا از خطرناک بودن 
ایربگ ها اطالع داشــتند. در اوایل سپتامبر، سازمان ملی ایمنی ترافیکی بزرگراه های آمریکا 
اعالم کرد بررســی ها در حال پیشروی است تا دیگر انواع ایربگ های این شرکت به دقت 

پایش شود.

پروژه »کلرآلکالی خور و بیابانک« یکی از ویژه ترین پروژه های 
معدنی ایران به شــمار می رود که پس از گذشت حدود 3 سال 
از ایده راه اندازی این کارخانه درکنار بزرگترین معدن شورابه ای 
جهان درمرکز ایران، این روزها درحال رایزنی، تفاهم و بســتن 

قرارداد برای تامین انرژی است. 
ازهمان ابتدای مطرح شــدن این پروژه، مباحث مربوط به تامین 
انرژی )برق و آب( این واحد تولیدی که جزو صنایع مادر کشور 
به حساب می آید، یکی از مهمترین چالش های این طرح بود، 
در همین راســتا، بهمن ماه ۹۶ تالش متولیان این پروژه با بستن 
قراردادی با یک شرکت ترکیه ای به بارنشست و اولین گام موثر 

دربخش تامین انرژی برداشته شد.
مسئوالن شرکتهای تکسان )TEKSAN Generator( ترکیه، 
کیان تجهیز و شایا مشاوران متخصص ایران درنخستین روزهای 
بهمن ماه ۹۶، قراردادی را به امضا رساندند و تامین ۱۰مگاوات 

برق مورد نیاز این پروژه کلید خورد؛ اخیر نیز و در همین راستا، 
شایا مشاوران متخصص ایران با یک شرکت دیگر ترکیه ای برای 
تامین ترانسفورماتورهای مورد نیاز پروژه برق رسانی به این واحد 
تولیدی قراردادی را منعقد کرده است که درصورت اجرایی شدن 
آن تا حدود ۲۰ هفته دیگر مشکلی برای تامین برق پروژه عظیم 

خور و بیابانک وجود نخواهد داشت. 
به همین دلیل با علی رستمی، مدیر عامل شرکت کیان تجهیز و 
 )ASTOR Transformer(نماینده انحصاری شرکت آستور
ترکیه گفتگویی انجام شد که درآن هم از جزییات این قرارداد و 

هم از مشکالت حضور در بازار ایران سخن گفتیم.
رســتمی در ابتدای این گفتگو تصریح کرد: بــرای تامین برق 
پروژه کلرآلکالی طی قراردادی که قبال از طریق شرکت تکسان 
)TEKSAN Generator( داشــتیم، قرار شــد ژنراتورهای 
پروژه تامین شــود که این کار شروع شده و در مراحل طراحی 

وتولید است.
او با اشاره به اینکه بعد از تولید ژنراتور و به خاطر اینکه برق کامل 
پروژه را تامین کنیم نیاز به ترانسفورماتور خواهیم داشت اضافه 

کرد: در همین راستا در قراردادی که به تازگی منعقد شده است، 
ترانسفورماتورهای مربوطه هم توسط ما تامین خواهند شد؛ این 
ترانســفورماتورها قرار است ظرف ۲۰ هفته توسط همکاران ما 

طراحی تولید تست و به سایت حمل شود.
رستمی گفت: تکنولوژی این ترانسفورماتورها متعلق به کشور 
ترکیه است و ما به عنوان شرکت کیان تجهیز که نماینده انحصاری 
 )ASTOR Transformer( فروش محصوالت کمپانی آستور
 در ایران هستیم، با اســتناد به گواهی نامه هایی که توانستیم از 
مطــرح ترین آزمایشــگاه دنیا دریافت کنیم، درســطح جهانی 
چهارمین شرکتی هستیم که می توانیم این محصوالت را در سطح 

ولتاژ ۸۵۰ کیلوولت و ۱۰۰۰ مگا ولت آمپر تولید کنیم.
مدیر شــرکت کیان تجهیز درپاسخ به این سوال که شرایط کار 
درایران چگونه اســت گفت: متاســفانه تا جایــی که ما اطالع 
داریم پروژه ها یکی پس از دیگری درحال تعلیق شدن هستند 
یــا بودجه ای که قرار بوده بــرای طرح های عمرانی و صنعتی 
برسد به دست فعاالن نرسیده است، حداقل در چند ماه گذشته 
شرایط به همین منوال بوده که امیدواریم برای چند ماه آینده شاهد 

اتفاقات خوشایندی باشیم به هر حال ما تمام سعی و تالش خود 
را جهــت تامین برق مورد نیاز پروژه های کشــور در حد توان 
خود بکار خواهیم بست که امیدواریم جهت نیل به اهداف خود 

موفق باشیم.
رســتمی با اشاره به سابقه حضور درایران تصریح کرد: ۱۵ سال 
است که شرکت ما در ایران تاسیس شده است و می شود گفت 
از آن زمان تاکنون وارد بحث تامین کاال شده ایم. از آن سو بارها 
هم ســعی کردیم در ایران وارد بحث تولید بشویم که این امر به 

دالیل متعدد به سرانجام نرسید است.
رستمی با گالیه از بروکراســی حاکم و موانع متعدد بر سر راه 
 تولید و تجارت درایران گفت: گاهی اوقات افسوس می خورم که 
ای کاش ما هم سرمایه را در ساخت و ساز می بردیم، یا به خرید 
و فروش ســکه و ارز و خودرو اختصاص می دادیم که چندین 

برابر سود داشت اما ِعرق ملی اجازه چنین کاری را به ما نداد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا شــرایط جدید بین المللی 
 این نگرانی ها را تشــدید کرده است؟ تاکید کرد: چالش ها به 
مرحله ای رسیده است که دیگر از واژه تشدید نمی شود استفاده 
کرد، درواقع معضالت به اوج رســیده است و در این وضعیت 

خوشبین بودن بسیار سخت است.
 مدیر شرکت کیان تجهیز در بخش دیگری از این گفتگو درباره 
پروژه کلرآلکالی خورو بیابانک نیز با تاکید براینکه اگر این پروژه 
برق داشته باشد بزرگترین پروژه کلر در دنیا است گفت: ما بابت 
تامین ژنراتورها و ترانسفورماتورها که خیلی هم خاص هست 
کوچکترین مشکلی نداریم و امیدواریم مشکالت مالی این پروژه 
بر طرف گردد، چرا که ارزآوری قابل مالحظه ای می تواند برای 

کشور داشته باشد.
او با اشــاره به اینکه مزایای این پروژه به گونه ای است که حتی 
می تواند در زمان هایی که نیاز ندارد برق را به شبکه منطقه تزریق 
کند، اظهار داشت: من به عنوان کسی که ۱۵ سال درصنعت نفت 
و گاز ایران چه در زمان تحریم و اوجشان سعی کردیم که بهترین 
خدمــات را به عنوان یک بخــش خصوصی به صنعت بدهیم 
تاکید می کنم این صنعت، صنعتی بکر و جدید است و امیدوارم 
بانکهای ایرانی پشتوانه خوبی را برای این طرح ایجاد کنند و با 
این کار به ما هم این فرصت داده شــود که در این پروژه بتوانیم 

نقش موثری داشته باشیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، علت اجرایی نشدن برخی 
از طرح های تولیدی را رانت خواری برخی از افراد صاحب نفوذ 
بیان کرد و گفت: برای اشــتغال و رونق اقتصادی کشور باید با 

دلسوزی، از تمام ظرفیت ها استفاده کرد.
 به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت،  ابراهیم رضایی 
بابادی در همایش صنعت و معدن سیستان و بلوچستان افزود: در 
شرایط فعلی و با وجود تحریم ها علیه کشور الزم است مسئوالن، 
فعاالن اقتصادی و صاحبان سرمایه با همتی مضاعف برای برون 

رفت از این بحران ها تالش کنند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور و 
قوانین موجود تولید اگر بتوانیم از نیروی جوان و با استعداد بهره 
ببریم، هرگز دشمن موفق به ضربه زدن به این ملت و نظام آن هم 

از طریق افزایش تحریم ها نخواهد شد.
وی با بیان این که باید توجه مسئوالن معطوف به فضای کسب 
و کار باشــد، تصریح کرد: با توجه بیشــتر به فضاهای کسب و 
کار داخلی، کاهش کمک های دولتی و تکیه زدن بر توانایی های 
جوانان با اســتعداد این مرز و بوم قادر به رفع مشکالت تولید و 

اقتصاد کشور خواهیم بود.
مشاور وزیر صنعت در ادامه تصریح کرد: متاسفانه مسئوالن کشور 

درگیر همایش ها و جلساتی شده اند که هیچ منفعتی برای رهایی 
از مشکالت ندارد. بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استان 
باید خود را به تربیت نیروی متخصص مجهز کند و هر زمان که 
نیاز به کمک وزارتخانه باشد در کنار آن ها خواهیم بود، زیرا همه 
مسئوالن کشوری به ویژه مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به این 

استان دارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: پنجره 
واحد اقتصادی اســتان ناقص است و مجوزهای الزم در مدت 

زمان طوالنی از سوی دستگاه های اجرایی استان صادر می شود.
عبدالحکیم ریگی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز صنعتگران با 
مشکالت بیشتری روبرو شده اند که باید مسئوالن کشوری به طور 

خاص برای صنعتگران این خطه سهمیه ارزی معینی برای تولید 
یا وارد کردن کاالهای اساسی مردم اختصاص دهد و برای تولید 
کنندگان اســتان با توجه به شرایط نابرابری که با دیگر استان ها 

دارند، معافیت هایی در نظر بگیرد.
رئیس خانه صنعت اســتان هــم گفت: یکــی از دغدغه های 
تولیدکنندگان کمبود نقدینگی برای بــاال بردن قدرت رقابت با 

تولید کنندگان دیگر استان های کشور است.
علی میرحسینی افزود: رفع مشکالت صنعتگران به ویژه در حوزه 
مالیات، تامین اجتماعی و نقدینگی واحدهای صنعتی می تواند 
کمک خوبی برای توسعه استان باشد و تا زمانی که این مشکالت 

باشد، سرمایه گذاری در استان حضور نخواهد یافت.

وجود برخی رانت خواری ها، علت اجرایی نشدن طرح های تولیدی

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به اشکاالت واگذاری 
سهام شرکت ایرالکو از اختالف ۵۰ درصدی قیمت آلومینیوم در 

بورس کاال و بازار آزاد خبر داد.
به  گزارش تسنیم، در شرایط فعلی کشورمان که در جنگ اقتصادی 
تمام عیار قرار داریم متاسفانه هر روز با خبرهای تلخ اقتصادی مثل 
نوســانات بازار ارز و سکه ، کمبود بودجه و ... روبرو هستیم. در 
این میان تعطیلی برخی کارخانجات کشور به دلیل کمبود منابع و 
مشــکالت در صادرات و واردات که در نهایت منجر به بیکاری 
تعداد زیادی از سرپرستان خانواده ها می شود بیشتر برتلخی این 
روزهایمان افزوده اســت. امروزه فساد اقتصادی و خاک خوردن 
تشکیالت صنعتی در پی تعطیلی کارخانجات صنعتی کشور بیش 
از پیش به چشــم می آید. صنعت آلومینیوم در کشــور از جمله 
صنایع ممتاز و مهم به شــمار می رود. گفتنی است، ایران ساالنه 
به ۵۰۰ هزار تن آلومینیوم نیاز دارد که 3۵۰ هزار تن آن در داخل 
تولید شده و مابقی از طریق واردات تأمین می شود. اما این صنعت 

مهم کشور مدتی است که از شرایط خوبی برخوردار نیست.
یکی از شــرکتهای مهم در این حوزه شــرکت ایرالکو با ۵ دهه 
فعالیت اســت که به عنوان یکــی از قدیمی ترین  واحد صنعت 
آلومینیوم کشور مطرح است که  با چالشهای مختلفی دست و پنجه 
نرم می کنند که معیشت کارگران این کارخانه را دچار چالش کرده 
اســت. یکی از این مشکالت در سال های اخیر تغییر سهامداران 

شرکت مذکور بوده است.
دربرهه های مختلف و با روی کارآمدن مدیران متعدد توان مالی 
و اقتصادی شــرکتهای نظیر ایرالکو تضعیف شده و این موضوع 
روند پرشــتاب تولید در واحدهای این چنینی را با چالش رو به 

رو کرده است.
به عقیده کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر 
جمعیت کارگری بســیاری از واحدهای تولیدی در اســتانهای 
مرکزی کشــور به نصف کاهش پیدا کرده و نباید اجازه دهیم با 

ندانم کاریهای مدیریتی اشتغال در کشور با چالش رو به رو شود.
کریمی با اشاره به اینکه شرکت آلومینیوم المهدی با زحمت پرسنل 
شرکت ایرالکو ساخته شده و شرکت جاجرم نیز با سرمایه ایرالکو 
متولد شــده، گفته است: بســیاری از واحدهای تولید آلومینیوم 
کشــور با بهره گیری از ظرفیت ایرالکو حیات گرفته اند، اما امروز 
شاهد هســتیم بعد از گذشت ۵۰ ســال ظرفیت این شرکت از 
۱۲۰ هــزار تن به ۱۸۰ هزار تن افزایــش پیدا کرده، در حالی که 
باید سرمایه گذاری های کشور در حوزه صنعت آلومینیوم در این 

شرکت صورت می گرفت.
فساد اقتصادی یکی دیگر از مشکالت متعدد در این صنعت است 
و با حضور افرادی که تنها به دنبال کسب ثروت های نامشروع از 
طریق رانت هستند نمایان می شود و به تعابیر مختلف کارشناسان 

اقتصادی آنها دقیقا آفت تولید و اقتصاد کشور هستند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس درباره شــکل گیری فساد در 
خصوصی ســازی صنایع تولیدی کشــور گفت: امروز شاهدیم 
آلومینیوم المهدی را به کسی واگذار کرده اند که با رانت خواری بعد 
از دو سال به گردن کشی رسیده است، شرکت ایرالکو محصوالت 
تولیــدی خود را با قیمت ۱۱ هــزار تومان به بازار بورس عرضه 
می کند که از قیمت تمام شده هم پایین تر است و نمی توان قیمت 
تمام شده را پوشش دهد، اما شرکتهای رقیب، هیچ محصولی در 
بورس کاال عرضه نمی کنند و محصوالت خود را با نرخ ۱۶ هزار 
تومان در بازار آزاد به فروش می رســانند که این رانت و مصداق 

بارز فساد اقتصادی است.
گفتنی اســت، بحث تحقیق و تحفص از واگذاری سهام  ایرالکو 
در دستور کار مجلس قرار گرفته است بر اساس اطالعات موجود 
ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حســابرس ویژه در این 
خصوص انتخاب شده اســت. مراجع قضایی باید به دقت تمام 
مســائل را رصد و بررسی کنند، اگر احتمال تخلف وجود دارد با 

متخلفین برخورد کنند.

رییــس کانون صنایــع غذایــی از تعدیل نیــرو در برخی 
کارخانه های مطرح خبر داد و گفت: امکان ثابت نگه داشتن 
قیمت مواد غذایی در شرایط فعلی بیش از این وجود نداشت 

و افزایش ۲۲ تا 3۲ درصدی قیمت لبنیات، منصفانه است.
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
بسیاری از بخش های مختلف صنعت غذا در سه سال گذشته 
از جهات مختلف تحت فشــار بودند، اظهار کرد: عالوه بر 
فشــار وارد شده طی چند سال گذشته به صنایع غذایی، طی 
دو - سه ماه گذشته نیز شرایط جدیدی به فعاالن این حوزه 
تحمیل شــد و در نهایت افزایش قیمت محصوالت صنایع 

غذایی در بخش های مختلف رقم خورد.
وی افزود: تنها در صورتی می توانستیم قیمت ها را ثابت نگه 
داریم که دولت یارانه های الزم را ارائه و مابه التفاوت قیمت را 
به صنعتگران غذا پرداخت می کرد اما دولت در حال حاضر 
منابعــی جهت تخصیص در اختیار ندارد و در نهایت قیمت 

مواد غذایی در بخش های مختلف با افزایش روبرو شد.
رییس کانــون انجمن های صنفی صنایع غذایــی در مورد 
افزایش تا 3۲ درصدی قیمت محصوالت لبنی در چند روز 
اخیر بیان کرد: قیمت لبنیات از ۲۲ تا 3۲ درصد افزایش داشته 
که اگر نرخ تورم را در شرایط فعلی حدود ۱۰ درصد در نظر 
بگیریم و افزایش قیمت سویا، جو، کنجاله و ذرت را نیز لحاظ 
کنیم، متوجه خواهید شد که ادامه حیات صنایع تبدیلی و لبنی 
تنها با این اتفاق ممکن بود و پس از ســه سال تحت فشار 
بودن فعاالن این حوزه، باید این رشــد را منصفانه بدانیم. به 
طور حتم آنها با سازمان های نظارتی نیز در این رابطه صحبت 
کرده اند و امیدوار هستیم که شرایط صنایع غذایی نسبت به 

قبل بهبود یابد.
مرتضوی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمت ها به ویژه 
در حوزه لبنیات مربوط به ثابت نگه داشتن قیمت ها طی سه 

سال گذشته اســت، گفت: عالوه بر این موضوع، شرایط و 
مشــکالت جدید واحدهای تولیدی از ابتدای سال تاکنون 
موجب افزایش قیمت ها شده است و باید فشار از روی بازار 
برداشته شــود. ما در بخش تولید تالش می کنیم با حداکثر 
توان تولید کنیم و در این بین باید مسئوالن نیز اعتماد مردم را 

نسبت به سیاست ها و تصمیم گیری هایشان احیا کنند.
وی ادامه داد: دولت باید تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند و 
متاسفانه بخش هایی در قوه مجریه وجود دارد که مشکالت 
اقتصادی را درک نکرده است و نمی دانند که ممکن است چه 

مشکالت عظیمی پیش رو باشد.
رییس هیــات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی 
با انتقاد از نحوه فعالیت بورس کاال، تصریح کرد: متاســفانه 
بورس کاال به واسطه ای کالن تبدیل شده است که در عرضه 
کاال مداخله می کند و محلی برای تبانی شــرکت های بزرگ 
است که به طور حتم اگر دستگاه های حاکمیتی در این رابطه 
به درستی مداخله و عمل نکنند، مشکالت از قبل نیز بیشتر 

خواهد شد.
مرتضوی با بیان اینکه اگر بی اعتمادی مردم در بازار ســکه 
و ارز به بخش های دیگر تســری یابد، سنگ روی سنگ بند 
نمی شــود، گفت: اگر به جای دولت تصمیم گیرنده بودیم، 
مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی را به مدت شــش ماه 
فریز می کردیم، چرا که بدهی بانک ها با شرایطی که در بازار 
ارز و سکه رقم خورد، نصف شد و به نظر می رسد در برهه ای 
قرار داریم که باید بانک ها به وضعیت اقتصادی کشور کمک 

کنند و بتوانیم از این طریق تولید را زنده نگه داریم.
وی همچنیــن در مورد صحبت های مطرح شــده مبنی بر 
تعطیلی و تعدیل نیــروی کارخانه های "مهــرام" و "کاله"، 
بیان کرد: گویا کارخانه "مهرام" تعدیل نیرو داشــته است اما 

ورشکستگی کارخانه "کاله" را تایید نمی کنم.

  واگذاری عجیب سهام ایرالکو 
و شکل گیری انحصار در بازار آلومینیوم کشور

رییس کانون صنایع غذایی :

افزایش 32درصدی قیمت  محصوالت لبنی منصفانه است

رئیس بنیاد مستضعفان از سرمایه گذاری مشترک ایران با عمان و قطر جهت راه اندازی 
واحدهای تولید در این کشورها خبر داد و گفت: میزان صادرات شرکت های بنیاد در 

سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۴۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش جهان اقتصاد،محمد ســعیدی کیا در جمع خبرنگاران با اشــاره به دیدار 
 بــا رهبر معظم انقالب، اظهار کرد: در این دیدار رهبری تاکید کردند برای توســعه 
فعالیت های اقتصادی ایران در خارج کشور الزم است شناخت بیشتری از اقدامات 
انجام شده در خارج داشته باشیم، به همین دلیل نیز نشست روسای نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور با مدیران بنیاد مستضعفان برگزار شد.
وی با بیان این که بنیاد مستضعفان کمتر برای نمایندگی ایران در خارج کشور شناخته 
شــده اســت، تصریح کرد: یکی از اهداف ما این بود که از مجموعه توانمندی ها و 
 امکانات سایر کشــورها در رابطه با صادرات و سرمایه گذاری در خارج کشور  که 

می تواند وجود داشته باشد از اطالعات و رهنمودهای سفرا استفاده کنیم.
وی افزود: امیدواریم توســعه صادرات را به عنوان یکــی از بندهای مهم اقتصادی 
مقاومتی را در کارهای بنیاد مســتضعفان توســعه دهیم. در سه سال گذشته برنامه 
صادرات قویا دنبال شده است به طوریکه میزان صادرات در سال ۹۵ نسبت به سال 
۹۴ بالغ بر ۴3 درصد و ســال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ نیز ۴۸ درصد رشد صادرات 

داشته ایم.
وی یادآور شد: بنیاد در زمینه کشــاورزی، دامداری، سیمان و فوالد توانمندی های 
خیلی باالیی دارد، ۱3 درصد سیمان کشور توسط بنیاد تولید می شود ضمن این که 

زنجیره کامل تولید فوالد به تدریج در حال تکمیل است.
رئیس بنیاد مســتضعفان با یادآوری فعالیت این نهاد در حوزه گردشگری و صنایع 
غذایی، گفت: باید برای تداوم صادرات سرمایه گذاری های مشترک با کشورها دیگر 
داشته باشــیم. در بخش روغن و روانکاوها توانمندی های زیادی داریم به طوریکه 
هم اکنون در حال ساخت کارخانه مشارکتی تولید روانکاو، فوالد وسیمان در عمان 
هســتیم. سعیدی کیا با تاکید براین که در کشــورهایی مانند عراق، عمان و..شرکت 

توانمند در بخش کارهای چوبی در حال فعالیت اســت ضمن این که در این زمینه 
مذاکراتی با قطری ها در جریان اســت، اظهار کرد: حدود ۵۰ شــرکت بنیاد به سایر 
کشــورها صادرات دارند و هم آکنون 3۲ شرکت بنیاد مستضعفان باالی یک میلیون 

یورو صادرات دارند.
وی با بیان این که صادرات شرکت ها هم اکنون ۷۵۰ میلیون یورو است که با احتساب 
گردشــگری بیش از ۹۰۰ میلیون یورو است، ادامه داد: شرکت های بنیاد مستضعفان 
به 3۲ کشــور صادرات باالی یک میلیون یورویی دارند و در حال توسعه بازارهای 

صادراتی هستیم.
وی در خصــوص تحریم ها نیز گفت: یکی از کارهایی کــه می توان در این رابطه 
 انجام داد همین بخش اقتصاد و توســعه صادرات اســت. وقتی با ســایر کشورها 
سرمایه گذاری مشترک داشته باشــیم می توانیم فضاهای جدیدی را برای مقابله با 
تحریم باز کنیم. وقتی برخی کشورها ما را تحریم می کنند باید بدانیم که اینها همه دنیا 
نیستند،  کشورهای زیادی آمادگی همکاری با ایران را دارند. باید رابطه اقتصادی را با 

این کشورها تقویت کنیم که پشتوانه رابطه خوب سیاسی ایران باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان از سرمایه گذاری مشترک ایران با عمان و قطر خبر داد 

 ساخت کارخانه ایرانی تولید روغن در عمان

طرح »کلرآلکالی خور و بیابانک« با امضای قرارداد ایرانی-ترکیه ای وارد فاز جدیدی شد
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