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اهمیت توافق ایران و عربستان در چیست؟
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واشنگتن و کی یف دچار پارادوکس منافع و رفتار شده اند
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باز هم »بازی با اعداد« در وعده های دولت

کاشـت یک میلیـارد درخت 
طرح نیست، یک رویاست!

صفحه4

صفحه3

صفحه10

صفحه3

سخنگوی وزارت امور خارجه:

رفتار آذربایجان را 
توأم با حسن نیت نمی بینیم

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما آماده انجام تبادل زندانیان با آمریکا هستیم و مشکل فنی طرف 
آمریکایی در این زمینه به خود آنها ارتباط دارد. به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در نشســت خبری خود با 
خبرنگاران در این زمینه ادامه داد: در صورتی که طرف آمریکایی نســبت به این موضوع برخورد واقع بینانه 
داشته باشد موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کامال انسانی قابل انجام است. وی در همین ارتباط 

گفت: در ماه مارس سال گذشته...

وزیر خارجه عربستان تاکید کرد

ریاض پیگیر دیدار وزرای خارجه 
ایران و عربستان

بودجه امسال حداقل 2۵0 همت کسری دارد

دولت استقراض غیرمستقیم می کند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس:

کشورهای مورد تحریم آمریکا 
باید با همکاری یکدیگر این حربه را از بین ببرند

صفحه2

باتوجه به هدف گذاری تولید یــک میلیون تن کاتد 
در افق 1404، می توان نســب به آینــده این صنعت و 
همچنین افزایش ظرفیت تولید انواع محصوالت مسی و 
آلیاژی امیدوار بود. با توجه به حضور ایران در میان پنج 
کشور برتر دارای بیشترین ذخایر مس جهان و همچنین 
هدف گذاری تولید یک میلیون تــن کاتد در افق 1404، 
می توان نســب به آینده این صنعت و همچنین افزایش 
ظرفیت تولید انواع محصوالت مســی و آلیاژی امیدوار 
بود. از ســوی دیگر، این اتفاق می تواند منجر به رشــد 
اشــتغال زایی و افزایش صادرات و به دنبال آن ارزآوری 
به داخل کشــور در این شرایط دشــوار اقتصادی شود. 
البتــه صادرکنندگان محصوالت مســی طی چند هفته 
اخیر با چالش عرضــه 100 درصدی ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نیمایی مواجه شده اند که این مسئله می تواند 
به بدنه صادرات آن ها آســیب وارد کند. شرکت گیل راد 
شمال، بزرگ ترین تولیدکننده مفتول مسی در خاورمیانه 
است که با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات روز تولید و 
همچنین نیروی انسانی متخصص، توانسته است عالوه بر 
رفع نیاز داخل به این محصول، حضور موفقی در بازارهای 
بین المللی داشته باشــد. در همین راستا، گفت وگویی با 
احمد عروجی، مدیرعامل شرکت گیل راد شمال انجام شد 

که متن کامل آن را در ادامه خواهیم خواند:
شرکت  محصوالت  و  تاریخچه  درخصوص  توضیحاتی 

گیل راد شمال بفرمایید.
شرکت گیل راد شــمال فعالیت خود را با هدف تولید مفتول 
مســی از کاتد به منظور اســتفاده در صنعت برق و الکترونیک 
در ســال ۱۳۹۳ آغاز کرده است. اگرچه اعتبار الزم جهت خرید 

ماشین آالت اولیه از کشــور ایتالیا در سال ۱۳۸۸ تامین شد اما 
هم زمان با اعمــال تحریم های خارجی علیه کشــور، راه اندازی 
خط تولید حدود پنج ســال زمان برد. خط اولیه تولید مجموعه 
با ظرفیت ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن مفتول مســی در بهمن ماه ســال 
۱۳۹۴ به طور آزمایشــی به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۵ 
بــا تولید ۲۷ هــزار و ۵۰۰ تن مفتول آغاز بــه کار کرد. قرارداد 
راه اندازی فاز دوم کارخانه با هدف تولید ۲۰ هزار تن مفتول مسی 
از قراضه با یک شــرکت ایتالیایی در ســال ۱۳۹۵ منعقد شد و 
در ســال ۱۳۹۶ به بهره برداری رســید. در همان سال، فاز سوم 
تولید با هدف تولید هاد ی ها از مفتول مســی با ظرفیت ۲۰ هزار 
تن شــروع شد و در ســال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. در سال 
۱۳۹۸، قرارداد راه انــدازی فاز چهارم کارخانه با هدف تولید ۷۶ 
هــزار و ۵۰۰ تن مفتول هشــت میلی متر تا ۲۴ میلی متر با یک 
شرکت ایتالیایی منعقد شد و در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. 
بهره برداری از چهار طرح فوق، مجموع ظرفیت تولید شرکت را به 
۱۵۳ هزار تن رســانده است. در سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۲۰ هزار 
تن کاتد مس در صنایع مختلف مصرف شــده که ســهم مفتول 
مس ۱۰۰ هزار تن بوده اســت. این در حالی اســت که ظرفیت 
تولید این محصول در شرکت گیل راد شمال، ۱۵۳ هزار تن است. 
تعداد نیروی انسانی شاغل در کارخانه ۲۵۰ نفر و در دفتر مرکزی 
شــرکت واقع در تهران ۲۷ نفر است. ضمن اینکه گیل راد شمال 
موفق به اشــتغال زایی ۴۵ هزار نفری به صورت غیرمستقیم در 
ســطح کشور شده است. کارخانه در زمینی به وسعت ۱۵۰ هزار 
مترمربع در شــهرک صنعتی سفیدرود رشت واقع شده است. از 
آنجایی که ریخته گری، یک صنعت آب بر اســت و نیاز فراوانی به 
آب دارد، بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان گیالن، 
تصمیم به احداث کارخانه در این منطقه گرفتیم و خوشبختانه در 

روزهای گرم ســال، چالش خاصی در زمینه تامین آب نداریم. با 
حفر چاه، آب حاصل از بارش های فصلی در تولید مجموعه مورد 
استفاده قرار می گیرد. با توجه به فراوانی آب در این منطقه، چند 
کارخانه فوالدسازی نیز در سطح استان راه اندازی شده است؛ این 
در حالی اســت که معضل کمبود آب برای فوالدسازان در نقاط 
مرکزی کشور مانند اصفهان، یزد و… وجود دارد. شرکت گیل راد 
شــمال اقدامات الزم جهت کاهش آالیندگی و توجه به مسائل 
زیست  محیطی را در دســتور کار خود قرار داده و در این راستا، 
همکاری های ســازنده ای با سازمان محیط زیست استان گیالن 

داشته  است.
فروش محصوالت شرکت گیل راد شمال به چه نحوی 

انجام می شود؟
عرضه مفتول مسی در بورس کاالی ایران، دوشنبه هر هفته به 
صورت منظم انجام می شود اما معامله این محصول آنطور که باید 
در این تاالر صنعتی صورت نمی پذیرد. هدف ما از عرضه مفتول 
در بورس، کشــف قیمت است و عمده معامله خرید و فروش در 
سطح بازار انجام می شود زیرا به دنبال شرایطی که برای خرید از 
بورس در نظر گرفته شده است، مشتریان ترجیح می دهند مفتول 
مــورد نیاز خود را از بــازار آزاد تهیه کنند تا هزینه های کمتری 

نسبت به خرید از بورس متوجه آن ها شود.
استراتژی شرکت گیل راد شــمال در حوزه صادرات 
چیست و چه تمهیداتی جهت رونق صادرات محصوالت 

خود اندیشیده اید؟
صادرات محصوالت شــرکت گیل راد شــمال از آذر ماه سال 
۱۴۰۰ آغاز شــد و درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت تا به 
امروز، به حدود ۱۶۰ میلیون دالر رسیده است. ما همواره به دنبال 
صادرات محصوالت خود به کشــورهای مطرح اروپایی هستیم و 

همســایگان ایران جزو کشورهای هدف ما در این حوزه نیستند. 
در حال حاضر با توجه به شــرایط تحریمی که کشور در آن قرار 
دارد، محصوالت گیل راد به سه شرکت ایتالیایی فروخته می شود 
و کره جنوبی، چین، هند و تایوان جزو مشتریان مجموعه گیل راد 
شمال هستند. با استقرار نمایندگان شرکت در کشورهای مطرح 
جهان، قرارداد همکاری بلندمدت با ۱۰ شرکت بزرگ کابل سازی 
منعقد شده است. ضمن اینکه ما همواره نسبت به رفع تعهد ارزی 
در زمان مقرر اقدام کرده ایم و خوشبختانه مشکلی در این زمینه 
نداریم. با توجه به تولید باکیفیت و استاندارد، همواره شرکت های 
معتبر خارجی مانند یک شرکت کره ای که پنجمین تولیدکننده 
برتر کابل در ســطح جهان است، جزو مشتریان شرکت گیل راد 
شمال هستند. این شرکت کره ای در ابتدا اقدام به خرید تنها ۲۰۰ 
تن محصول از مجموعه کرد؛ در ادامه پس از اجرای تســت های 
مختلف طی ۴۵ روز، اعتماد متقابل بین دو شرکت شکل گرفت 
و در حال حاضر ماهیانه ۷۰۰ تن محصول به این شرکت فروخته 
می شود. در یک نگاه کلی، مزیت رقابت پذیری محصوالت گیل راد 

شمال، کیفیت باال در کنار قیمت تمام شده مناسب است.
نوسان قیمت مس طی ماه های اخیر چه تاثیری بر تولید 

و فروش محصوالت شرکت گیل راد شمال داشته است؟
رشــد قیمت جهانی مس، حاشیه ریســک مالی مجموعه را 
افزایش داده است. تراکنش مالی شرکت گیل راد در سال ۱۳۹۹، 
حدود هشت هزار میلیارد تومان بود که در سال قبل هم زمان با 
رشد قیمت مس، به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
این رقم در ســال جاری به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
و تامین نقدینگی مورد نیاز مجموعه را دشــوار ســاخته است. 
شرکت گیل راد شــمال فعالیت خود را با تولید ۲۷ هزار و ۵۰۰ 
تن محصول در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد و این میزان در سال گذشته 

به ۷۰ هزار تن رسید. خوشبختانه در سال جاری هم توانستیم با 
مدیریت تولید و عبور از بحران قطعی برق و گاز، از تولید ۷۰ هزار 
تن در سال عبور کنیم. افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی، 
از معضالت مهمی است که تولید را بیش از پیش دشوار ساخته و 

به نظر می رسد در سال آینده نیز بیشتر شود.
در حال حاضر با چه معضالتی مواجه هستید و آیا دولت 
حمایت هــای الزم از تولیدکنندگان بخش خصوصی را به 

عمل می آورد؟
طبق قانون، صادرکنندگان معاف از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده هستند. در حالی سازمان های ذی ربط نسبت به اخذ این 
مالیات اقدام می کنند که وعده برگشــت آن را به صادرکنندگان 
طی بازه زمانی ۶ ماهه تا یک ساله می دهند. نکته قابل تامل اینکه 
تا ماه های ابتدایی امسال حدود ۱۷۰ میلیارد تومان از اداره دارایی 
بابت ارزش افزوده طلبکار بودیم و این رقم به میزان چشمگیری تا 
به امروز افزایش یافته است. وضع عوارض صادراتی بر محصوالت 
معدنی و فلزی که بخشــنامه آن در روزهای ابتدایی امسال ابالغ 
شد، اقدام غیرکارشناســانه ای از سوی دولت بود که به صادرات 
آسیب زد. تصدی گری دولت در بخش تولید، به نوعی سم است و 

باید یک سازوکار مشخص در این بخش تعیین شود. 
ادامه در صفحه ۵

 انتظار می رود هیات عالی مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و 
همه جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم  اجرای قانون، 
ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار 
دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی 

تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد.

هیات عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جلســه ۱۶ اسفندماه 
۱۴۰۱، بند »ک« از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص توزیع قیر تهاتری را 
مورد بررسی قرار داد و مغایرت آن را با دو بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و یک بند از سیاست های کلی تولید ملی اعالم کرد. بر اساس بند ۱۹ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از فعالیت ها 
و زمینه های فسادزا باید انجام پذیرد. همچنین براساس بند ۱۰ شاخص های کلی 
اقتصاد مقاومتی، بر تدوین فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی 

برای استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری تاکید شده است.
اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت قانون قیر تهاتری با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را اعالم کرده اما به نظر می رسد این تصمیم بدون 
در نظر گرفتن نظر کارشناســی دستگاه های اجرایی و همچنین کم توجهی نسبت 
به آخرین تحوالت در زمینه اجرای قانون اتخاذ شده است. بررسی فرآیند تدوین و 
تصویب قانون قیر تهاتری و تکرار آن طی ۱۰ سال گذشته در قوانین بودجه ساالنه و 
همچنین رفع مرحله ای نواقص آن، اعالم نظر اخیر مجمع را با سواالت جدی روبه رو 
می کند. در وهله نخست، اعالم مغایرت یک مصوبه قانونی که در ۱۰ سال گذشته به 
صورت پیوسته در قوانین ساالنه تکرار شده و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید 
کرده به نوعی زیر ســوال بردن مجلس و شورای نگهبان است. اعالم نظریه مجمع 

به معنی کم توجهی نهادهای قانون گذاری و نظارتی کشــور درخصوص تصویب و 
نتایج قانون است که اوال اجرای آن در طول ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و ثانیا با 
حساسیت دستگاه های مجری و مراکز نظارتی به صورت مستمر بهبود یافته است. 
باوجود فضا سازی های رسانه ای گسترده و البی های مشکوک برای سنگ اندازی در 
مسیر اجرای قانون قیر تهاتری، عملکرد این قانون در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد 
که به صورت مناســبی، اهداف اصلی قانون گذار یعنی از میان بردن بن بســت در 
اجــرای طرح هــای عمرانی و حمایت از تولید ملی را محقق کرده اســت.  یکی از 
دستاوردهای غیر قابل انکار این قانون توسعه محور، شتاب گرفتن روند عمران، آبادی 
و توسعه زیرساخت حمل ونقل کشور به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده بوده است 
که در تناســب کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اجرای این قانون تاثیر 
تعیین کننده ای نیز بر توسعه فعالیت واحد های قیر سازی در کشور و رونق تولید ملی 
داشته است. رونق فعالیت واحد های قیر سازی که با سرمایه گذاری گسترده بخش 
خصوصی در سراسر کشور ایجاد شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد 
هزاران شغل مولد نیز شده است. ظاهرا یکی از دالیل مخالفت مجمع با قانون قیر 
تهاتری، بدگمانی به فرآیند توزیع و احتمال وجود فساد در این بخش بوده است. این 
موضوع بارها در اظهارنظرهای رسانه ای مخالفان قانون قیر تهاتری نیز عنوان شده 
اما هیچ گاه برای اثبات این ادعاها مســتندات قابل دفاعی ارائه نشده است.در طول 

ســال های گذشته سازوکارهای پویایی برای نظارت دقیق و سخت گیرانه نسبت به 
اجرای این قانون از ســوی دستگاه های ذی ربط ایجاد شده که شائبه وجود هرگونه 
فســاد در این زمینه را از بین می برد. از ابتدای اجرای قانون و برای برطرف کردن 
هرگونه شبهه، با همکاری دستگاه های نظارتی، سامانه سبا در وزارت راه و شهرسازی 
و سامانه ثامن در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز راه اندازی شد و از این طریق کلیه 
مراحل مربوط به تولید، واگذاری و اســتفاده از قیر تهاتری از سوی مراجع ذی ربط 
به دقت کنترل می شود. انتظار می رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بررسی مجدد و همه جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از 
عدم  اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر 
اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست های کلی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد. به طور طبیعی 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان نیز که طی ۱۰ 
ســال گذشته بر ضرورت تداوم اجرای قانون تاکید داشته و آن را تایید کرده اند نیز 
در قبال دفاع از تصمیم کارشناســی خود مسئولیت مضاعف دارند. بی شک اخالل 
در مســیر تصویب و اجرای قانون قیر تهاتری ضمن آنکه توقف طرح های عمرانی 
دولت به ویژه در مناطق محروم و روستایی را به دنبال خواهد داشت، می تواند موجب 

تعطیلی ده ها شرکت و بیکاری هزاران کارگر فعال در صنعت قیر کشور شود.

احمد عروجی، مدیرعامل شرکت گیل راد شمال:
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