پنجشنبه  6مرداد  - 1401شماره اول
صاحبامتیاز:شرکتآرمانتجارتآرون
سردبری:رضاعلمالهدی
دبری تحریریه :علیجوانبخت
گرافیست:معنیخاقانیزاده
عکــاس:مهدیعیین
www.pivan.co
pivan.co
021-45171
09377508056

عضو هیئت مدیره مطرح کرد؛
نیروی انسانی سرمایه اصلی شرکت
سالم تجارت آسیا است
ادامه در صفحه 3

مدیرعامل شرکت آرمان تجارت آرون:
کار اصلی ما حل مسئله فروش است
ادامه در صفحه 4

ایران رتبه دهم تولید فوالد جهان را دارد

ورود پیوان به لیست Vendor

انجمــنجهانــیفــوالددرجدیدتریــنگ ـزارشخــوداعــامکــرد؛
ایـرانبــهلحــاظتولیــدفــوالددرجهــانهمچنــاندرجایــگاهدهــم
قــرارداردو 65درصــدتولیــدفــوالدغــربآســیادردســتایــران
اســت.انجمــنجهانــیفــوالددرجدیدتریــنگـزارشخــوداعــام
کــرد ،تولیــد فــوالد ایــران در  ۶مــاه نخســت  ۲۰۲۲کاهــش ۱۰.۸
درصــدیداشــتهاســت.کاهــشتولیــدفــوالدای ـراندرحالــیرخ
دادهاســتکــههمــه۱۰کشــورنخســتتولیدکننــدهفــوالدجهــان
بــهجــزهنــدوهمچنــنبــهطــورکلــیتولیــدفــوالدجهــاندرایــن
مــدتکاهــشتولیــدداشــتهاند.بــراســاسایــنگ ـزارش،ای ـران
درفوریــه،۲۰۲۱درمیــانبزرگتریــنتولیدکننــدگانفــوالدجهــان
درجایــگاهدهــمق ـرارگرفــتکــهازآنمــاهتاکنــونایــنجایــگاهرا
حفظکــردهاســت.گفتــیاســت؛کشــورهایچــن،هنــدوژاپــنبه
ترتیــبســهکشــورنخســتتولیــدفــوالددرجهــانهســتند.

شــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)بــانیــمقــرنتجربــه،بــهدلیــلعملکــرد
شــفافوحرفـهایدرزمینــهتامــنوتوزیــعفــوالدومقاطــعآن،تختههــاینـراد
وهمچنــننفــتوگازبــهلیســتونــدوروزارتنفــتواردشــد.
بــهگ ـزارشروابــطعمومــیشــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان):شــرکتهایی
بــهلیســتونــدورVandorراهپیــدامیکننــدکــهضمــنتامــنوتوزیــعکاالو
یــاخدمــاتدرســطحوســیع،معیــارهــایالزموکافــیرانــزدراختیــارداشــته
باشــند.لــذاایــنامــکانفراهــمشــدهتــاســازمانهاییکــهپروژههــایصنعــی
و بــزرگ را در دســتور کار خــود دارنــد ،بــا مراجعــه بــه ایــن لیســت معتــر ،بــه
تامــنکننــدگانکاالیمــوردنظــرخــوددســریسمســتقیمپیــدامیکننــدتــا
بــاقیمــیمناســبودرکوتاهتریــنزمــانممکــنخریــدخــودراانجــامدهنــد.
لــذاشــرکتهاییکــهبــهدلیــلداشــنصالحیــتواعتبــارالزموارداینلیســت
میشــوند ،اصطالحــا وندورلیســت Approved Vendor Listمیگوینــد کــه
شــرکتپیــوانموفقشــدباعملکــردیحرفـهایوبــارعایــتمعیارهــایالزمدر
ایــنلیســتق ـراربگــرد.
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مفتخریــم کــه اولــن نســخه الکرتونیــک
هفتــه نامــه پیــوان را تقدیــم حضــور شــما
عزیــزان میداریــم .بــا توجــه بــه اهمیــت
رســانهها و رویکــرد جــدی بــه فضــای چنــد
رســانهای درکهکشــان کســب و کارهــای
کنونــی بــر آن شــدیم تــا بــه منظــور تعامــل
و ارتبــاط بیشــر بــا مشــریان ارجمنــد،
انعــکاسنظ ـراتودیدگاههــایکارشناســان
و متخصصــان،آگاهــیازآخریــن تحــوالت در
حــوزه مقاطــع ،ورقهــای فــوالدی و چــوب
،بازتــاب و بازخــورد موضوعــات داخلــی و
جهانــی ایــن حــوزه و در یــک کالم ارتبــاط
گســردهترمجموعــهپیــوانبــاعالقهمنــدان
بــه ایــن صنعــت داشــته باشــیم .لــذا بــر آن
شــدیم تــا در یــک ســر بطــی ،تدریجــی و
تکاملــی و بــا الهــام از رهنمودهــا و راهنمایــی
شــما خوبــان نســخه الکرتونیــک هفتــه
نامــه پیــوان را در گام نخســت منتشــر و
ارائــه نماییــم .همــکاران پــر تــاش مــا در
ســازمان فــروش پیــوان همــواره بــه ســه
موضــوع کیفیــت ،قیمــت و ســرعت تحویــل
کاالبــهعنــوانعناصــراصلــیوکلیــدیمقولــه
تامــن و فــروش اهتمــام جــدی و ویــژهای
را داشــتهاند و بــر ایــن بــاور هســتیم کــه
مشــریان بخــش اســایس ،محــوری و در
مرکزیــتثقــلوکانــونتوجــهمدی ـرانارشــد
ایــن شــرکت قــرار دارنــد .بــدون تردیــد رشــد
فزاینــده تحــوالت بنیالمللــی در حــوزه
تولیــد ،تامــن و توزیــع شــرایط را بــه نحــو
خــایصتحــتتاثــرق ـرارمیدهــدکــهداشــن
درک،تحلیــل وآگاهــیازمقتضیــاتبازارهــای
داخلــیوخارجــیرابـرایتمامــیدسـتاندرکاران
ایــنصنعــتبیــشازپیــشوبیشــرازهــرزمان
دیگــری ضــروری مینمایــد.
ازایــنپــستــاشداریــمتــابــاانتشــارمنظــم
و هفتگــی در خدمــت شــما باشــیم ،یقینــا
دریافــت ایــده هــا ،نظــرات و پیشــنهادات
در راســتای هرچــه بیشــر غنــای هفتهنامــه
میتوانــد تاثریگــذار و مــا را در جهــت تحقــق
اهــداف واالی شــرکت رهنمــون ســازد.
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مدیر عامل شرکت سالم تجارت آسیا :
سیاست تشویق بسیار کارآمد است
شــرکت ســالم تجــارت آســیا فعالیــت خــود را از ســال  1351بــه صــورت ســنیت آغــاز کــرد.
مهنــدسامــراحتیاطــیکــهاز18ســالگیدرکنــارپــدرتجربیــاتارزشــمندیکســبکــرده
بــود،درســال1375همزمــانبــاورودبــهدانشــگاهفعالیــتدرایــنحــوزهرابــاانگــزهوتــاش
مضاعفــیدنبــالکــردوتوانســتدرایــنمســرآگاهــیوشــناختخــودرادوچنــدانکنــد.

مهنــدس امیــر احتیاطــی،مدیــرعامــلشــرکتســالمتجــارتآســیا،بــهفعالیتهــای
ایــنشــرکتاشــارهکــردوگفــت:وضعیــتاقتصــادکشــوربــهگون ـهایبــودکــهحتمــا
بایــددرکســبوکارهــاتغیــراتاســایسصــورتمیگرفــت،بــههمــندلیــلتصمیــم
گرفتیــمکــهبــهشــرکتتامنیکننده(بــهجــایواردات)ب ـرایپروژههــایداخلــیتبدیــل
شــویموازایــنطریــقاســتانداردهاودانــشخــودرابــهمشــریانمنتقــلکردیــم.البتــه
کارخانههــایداخلــینــز،مقاطــعتخصــیراکــهدرگذشــتهازخــارجتهیــهمیشــد،در
اختیــارمصــرفکننــدگانق ـرارمیدادنــد.درســال1397قوانــنمجــددادســتخوش
تغیــرشــد،بــهنحــویکــهفقــطتولیدکنند ههــامجــوزصــادراتبــهبازارهــایبنیالمللــی
رادریافــتکردنــدوایــنموضــوعباعــثشــدتــادرصــادراتمحدودیــتپیــداکنیــم،بــه
همــندلیــلدرادامــهبیشــرتمرکزخــودرابــررویتامــنوتوزیــعگذاشــتیموبعــداز
مــدتکوتاهــیتبدیــلبــهتامــنکننــدهحرف ـهایدربــازارشــدیم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :بعــدازتغیــردربــازارصــادراتبــهدلیــلاهمیــتموضــوع،
ســازمان فــروش اینرتنــی شــرکت را راهانــدازی کردیــم تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
بهرتیــن مقطعهــا را در اختیــار مشــریان قــرار دهیــم .البتــه از ســال  2000واردات چــوب را
نــزبــراســاسنیــازپروژههــایبزرگ(اکثــرســازههایفــوالدیبــهچــوبهــمنیــازدارنــد)بــه
ســبدکاالیخــوداضافــهکردیــموبــاگذشــتزمــانجــزءتامــنکنندههــایخوشــنامبــازار
شــناختهشــدیم.

مهنــدس احتیاطــیدرخصــوصحــذفواســطههاازبــازارعنــوانکــرد:طــیســالهای
 1375تــا  1390کاالهــا معمــوال بعــد از چنــد واســطه بــه دســت مشــریان میرســید،
درحالــیکــهامــروزمتقاضیــانازطریــقاینرتنــتهــرمقطعــیرادرکوتاهتریــنزمــان
ممکــن و قیمــت مناســب تهیــه میکننــد و ایــن موضــوع کســب و کارهــا را بســیار
متحــولکــردهاســت،بــههمــندلیــلدرش ـرایطفعلــیدربســراینرتنــتفعالیــت
وســیعی را دنبــال میکنیــم و در مقابــل ارتبــاط بــا مصــرف کننــدگان را جایگزیــن
بنکــدارانکردهایــم.امــروزبــااســتفادهازتکنولــوژیروزدنیــامشــریاننهایــیخــودرا
شناســاییوخدمــاتقابــلتوجهــیرادراختیــارآنهــاقـرارمیدهیــمکــهایــنموضــوع
یشــود،البتــهمعتقدیــمکــهایــنوضعیــت
رمــزموفقیــتوبقــایشــرکت محســوبم 
بــازدهمشــریانداخلــیرابــاافزایــشچشــمگرییروبــروکــردهاســت.
وی در پایــان افــــزود :شــرایط راهانــدازی و اداره کســب و کار در کشــورمان بســیار
دشــوار اســت و قوانــن و دســتورالعملها دائــم تغیــر میکنــد و متاســفانه شــاهد
برخوردهــای ســلیقهای هســتیم کــه اینهــا در نهایــت بــه ســود اقتصــاد نیســت.
اکثــر سیاســتهای اقتصــادی دولــت تنبیهــی اســت ،در حالــی کــه تشــویق بســیار
کارآمدتــراســت.بــااینکــهبســیاریازمســائلازاختیــاراتدولــتخــارجاســت(مانند
تحریمهــا ،مســائل ســیایس جهــان و ارزی) ولــی فضــای کســب و کار کشــور قابــل
اصــاح اســت و میتــوان آن را بهــر کــرد.
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Director Salem Tejarat Asia
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عضو هیئت مدیره مطرح کرد؛

نیروی انسانی سرمایه اصلی شرکت سالم تجارت آسیا است
شــرکتســالمتجــارتآســیابــابکارگــریتکنولــوژیروزدنیــاومدیریــی
نویــنودرکصحیــحازوضعیــتاقتصادیکشــورخیلیســریعتوانســته
پلههــای پیشــرفت را پشــت ســر بگــذارد و امــروز تبدیــل بــه یکــی از
قطبهــای تامــن و توزیــع فــوالد و مقاطــع آن و همچنــن چــوب نــراد
شــدهاســت.درواقــعمدیــرانارشــدایــنشــرکتکاالهــایباکیفیــترا
درکوتاهتریــنزمــانممکــن،بــاقیمــیمناســبوبــاحــذفواســطهها
دراختیــارمتقاضیــانق ـرارمیدهنــدکــهایــنرونــددررونــقاقتصــادی
کشــورتاثــربســیارشــگرفیداشــتهاســت.
دکتــر آرا احتیاطــی ،پزشــک و متخصــص پاتولــوژی بــا وجــود مشــغله
ف ـراوانوتنهــابــهدلیــلاهمیــتونیــازیکــهب ـرایجــذبنــرویکارآمــد
احســاس میشــد ،از  5ســال پیــش بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره و
همچنــن طــراح و برنامهریــز منابــع انســانی وارد ایــن شــرکت شــد و بــا
تکیــهبــرجــذبوآمــوزشنــرویانســانیکارآمــد،نقــشبســیارکلیــدی
دررشــدوارتقــاءشــرکتایفــاءکــرد.

حمایت دوباره مدیران ارشد شرکت پیوان
از خانه کودک بهنام
روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) -درمحلــهدروازه
غــار تهــران ســالهای متمــادی اســت کــه خانــهای بــرای حمایــت از
کــودکاندرمعــرضآســیبوآســیبدیــدهتحــتعنــوانخانــهکــودک
بهنــام راهانــدازی شــده کــه در چهــار حــوزه روانشــنایس ،آمــوزش،
بهداشــتودرمــانوهمچنــنمــددکاریفعالیتهــایقابــلتوجهــی
را بــا حمایــت نیکــوکاران و خرییــن بــه مرحلــه اجــرا درآورده اســت .بــر
همــناســاسمدی ـرانارشــدشــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)در
راســتایتعهــدومســوولیتاجتماعــیخــوددسـتهایکودکانــیکــهبــه
نظــارهنشســتهبودنــدتــاگــرهازکارفروبســتهشــانبــازشــود،بــهگرمــی
فشــردندومبلــغ250/000/000لایربــهخانــهکــودکبهنــامیــاریرســاند.
نکتــهقابــلتوجهاینکهپیــشازاینمدیـرانپیــوانمبلــغ200/000/000لایر
بــهایــنخانــهکــودکاندرمعــرضآســیبیــاریرســاندهبودنــد.
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دکــرآراءاحتیاطــی،عضــوهیئــتمدیــرهومســوولمنابــعانســانیشــرکت
ســالم تجــارت آســیا در خصــوص سیاســتهای اقتصــادی ایــن شــرکت
درشــرایطکنونــی،خاطرنشــانکــرد :نــرویانســانی،ســرمایههایاصلــی
شــرکت محســوب میشــوند و بــا ورود بــه ایــن حــوزه بیــش از هــر زمــان
دیگــری بــه اهمیــت جــذب نریوهــای متخصــص پــی بردیــم ،بــر همــن
اســاس بــه صــورت کامــا علمــی و تخصــی وارد ایــن حیطــه شــدیم و بــه
کمــکدانــشروزدنیــاوهمچنــنمشــاورانامــن،توانســتیمموجبــات
پیشــرفت کســب و کار را فراهــم آوریــم و در ایــن مســر اقدامــات
فــوقالعــادهایانجــامدادیــمکــهبــدونتردیــددرآینــدهاینزدیــکاثرگــذاری
بیشــرآنرااحســاسخواهیــمکــرد.
عضــو هیئــت مدیــره شــرکت ســالم تجــارت آســیادرخصــوصوضعیــت
منابــع انســانی کشــور تصریــح کــرد :در گذشــتهای نــه چنــدان دور تنهــا
اولویــت افــراد حقــوق و دســتمزد بــود ،ولــی امــروزه امنیــت شــغلی،
پیشــرفتومزایــایدیگــریدرکنــارحقــوقوجایــگاهبرنــدوشــرکتمــورد
نظــرنــزازاهمیــتباالیــیبرخــوردارشــدهاســتکــهالبتــهطبیعــیاســت
شــرکت مــا هــم بــرای جــذب نــروی کارآمــد از همــن سیاســت پــروی
میکنــد.البتــهمشــاغلمختلــفدارایاولویتهــایمتفاوتــیهســتندو
شــرکتســالمتجــارتآســیانــزبــراســاستخصصهــایمــوردنظــرخــود
نــرویانســانیراجــذبمیکنــد.امــادرکلدوعامــلمهــمدرمنابــعانســانی
کشــورحاکــموقابــلتوجــهاســت؛اولاینکــهنــرویمتخصــصبــهشــدت
روبــهکاهــشاســت(بــهدلیــلمهاجــرتودیگــراینکــهدرنظرســنجیها
عنــوانشــدهکــهاف ـرادمتخصــصتمایــلبــهفعالیــتاقتصــادیشــخیص
وراهانــدازیکســبوکارهــایخودشــانپیــداکردهانــدوش ـرایطکارمنــدی
برایشــان جذابیــی نــدارد) و دوم اینکــه بایــد خــود را بــا فرهنــگ جدیــد و
اســتارتاپها بیشــر وفــق دهیــم.
دکتــر احتیاطــی در پایــان افــزود:ازشــرکتهایخارجــیمســتقیماالگــو
بــرداری نمیکنیــم ،امــا از بعــی شــرکتهای بــزرگ الهــام میگرییــم و بــر
ایــنبــاورهســتیمکــهبایــددرحــوزهمنابــعانســانیازروشهــایســنیتبــه
ســمتمــدرنحرکــتکنیــم،ماننــدســاعتکاریشــناورکــهدرگذشــته
ب ـرایهیــچشــرکیتقابــلپذیــرشنبــود،ولــیمعتقدیــمدرچنــنفضایــی
تجربــههمــکاریبســیارخوشــایندترخواهیــمداشــت.بایــدبــرایافــراد
متخصــصدرگروههــایمختلــف،مزایــایمتفــاوتشــغلیدرنظــربگرییم،
چــونآنهــانیازهــاییکســانیندارنــد.

اخـ ــبار کـ ــوتاه
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امروزه امنیت شغلی ،پیشرفت و مزایا در کنار حقوق و دستمزد
از اهمیت باالیی برخوردار شده است.
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مدیرعامل شرکت آرمان تجارت آرون:
کار اصلی ما حل مسئله فروش است
مهنــدس امریحســن عــرب ،مدیرعامــل شــرکت آرمــان تجــارت آرون
و مدیــر برنــد تجــاری پیــوان بــا اشــاره بــه فعالیتهــای ایــن شــرکت
گفــت :کار اصلــی آرمــان تجــارت آرون ،تهیــه و توزیــع مقاطــع فــوالدی
و در کنــارش تختههــای نــراد رویس اســت .یکــی از اهــداف شــرکت
پیــوانتهیــهکاالهــایفــوالدیوچــوبجهــترســاندنآنهــابــهدســت
مصرفکنندههــاینهایــیبــابهرتیــنقیمــتوباالتریــنکیفیــتاســتو
ســعیمیکنــدبــااقدامــاتمناســب،فــروشرابــهبهرتیــنشــکلممکــن
بــهســرانجامبرســاند(فروشبــهصــورتاعتبــاری،اعتبــاریســنجیاز
دوطریــقبانکــیوشــرکیتوهمچنــنامــکانپرداخــتپــسازبــازریس
محصــول و تاییدیــه کارفرمــا و در نهایــت تســهیل شــرایط خریــد در
همکاریهــایبلنــدمــدت)ودرکنــارآنQCیــاکنــرلکیفیــترانــزب ـرای
راحــی مشــریان در نظــر داریــم.
وی ادامــه داد :پیــشازایــندربازارهــایفــوالدمعامــاتبــهصــورت
ســنیت انجــام میشــد و مــا امــروز در بســر اینرتنــت کارهایــی انجــام
میدهیــمکــهایــنعــدمتطابــقاطالعاتــیکــهگاهــیاوقــاتباعــثضــرر
خریــداران میشــد ،از بــن بــرود.
مهنــدس عــرب افــزود :یکــی از اهدافــی کــه شــرکت پیــوان دنبــال
میکنــد،حــلمســئلهفــروشاســت،البتــهمــافقــطبــهدنبــالفــروش
نیســتیم ،کار اصلــی مــا حــل مســئله فــروش اســت .ســعی میکنیــم
ب ـرایشــرکتهاییکــهامــروزبــاتمــامش ـرایطســختفعالیــتمیکننــد،
راهحلهــایایدهآلــیراارائــهکنیــمتــابــهراحــیخریــدخــودراانجــامدهنــد.
معتقــدمحــلمســئلهفــروشجــزویکــیازمهمتریــنویژگیهــاییــک
شــرکت موفــق محســوب میشــود.
ت مناســب و باالتریــن
وی ادامــه داد  :ســعی میکنیــم کاالهــا بــا قیمــ 
کیفیــتوهمچنــنخیلــیســریعبــهدســتمشــریانبرســدوهمچننی
دررونــدخریــدکاالدرتمــاممراحــلق ـراربگرینــد.
ویدرپاســخبــهایــنســوالکــهآیــامحصوالتشــانفقــطدرداخــلعرضــه
میشــودیــامشــریهایخــارجازکشــورنــزدارنــد،گفــت:مشــریاصلــی
مــامصرفکنندههــایفــوالدهســتند.بزرگرتیــنصنعــیکــهمــاامــروز
بــاآنهــاهمــکاریمیکنیــم؛صنعــتنفــتوگازوانبوهســازانمســکن
هســتند.البتــهصنایــعکوچکتــرمثــلصنایــعتابلــوبــرق،آسانســور،
جرثقیــلنــزازخریــداراناصلــیمــامحســوبمیشــوند.یکــیازکارهایــی
کــه شــرکت پیــوان توانســته در ایــن چنــد ســال انجــام دهــد ،واردات
کاالهــایمــوردنیــازبـرایمشــریاناســتودرواقــعمقاطــعفــوالدیرادر
کوتاهتریــنزمــان بــهدســتمشــریهارســاندهایم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا فعالیتهــای شــرکت پیــوان روی
کاهــش قیمــت بــرای مصرفکننــده تاثــری داشــته اســت یــا خــر،
گفــت:بــازارفــوالدازابتــدا یــکبــازارســنیتبــودهودرایــنبــازارســنیت
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خیلــیازخریــدارانومصرفکنندههــا ،صاحبــاناصلــیکاالهــایفــوالدی
را نمیشــناختند و ایــن باعــث میشــد کــه گاهــا چنــد دســت کاال جابجــا و
فروختــهمیشــدتــابــهدســتمصرفکننــدهنهایــیبرســد.شــرکتپیــوان
توانســته بــا خریــد از کارخانههــای فــوالدی قیمتهــا را کاهــش دهــد.
مهنــدس عــرب ادامــه داد :از ابتــدای فعالیــت شــرکت فقــط بــه دنبــال
شــفافســازیبــازاربودهایــمتــاازایــنطریــقعــدمتقــارناطالعاتــیدربــازار
رابــهکمرتیــنحــدبرســانیموخریــدارانهمــاناطالعاتــیراداشــتهباشــند
کــهفروشــندگانوفعــاالنصنعــتفــوالددارنــد.مثــادیگــرمشــکلیتحــت
نــامغــرفــرویشنداریــموســعیکردیــمایــنشــفافیترادرتمــامعرصههــای
شــرکتداشــتهباشــیم.
ویبــااشــارهبــهاینکــهپیــوانتولیدکننــدهفــوالدنیســت،گفــت:بــراســاس
قانــون،صــادراتفــوالدنیــازبــهکــدتولیدکننــدهدارد،بههمــندلیــلامکان
فــروشمســتقیمکاالبــهمشــریانخارجــیرانداریــم،ولــیبــاتوجــهبــهتــوان
بازرگانــیوبــاکمــککارخانههــایطــرفقـرارداد،توانســیمکاالهــایخــودرابه
کشــورهایروســیهوعـراقصــادرکنیــم.
ویبــااشــارهبــهوضعیــتشــرکتپیــواندردوســالگذشــتهگفــت:بیمــاری
کرونــا و تحریمهــا و نوســانات قیمــت ارز باعــث شــده تــا ســرانه مصــرف
فــوالدکشــور،تقریبــاچهــلدرصــدکاهــشداشــتهباشــدوامیدواریــمکــه
بــا رفــع تحریمهــا ،از بــن رفــن کرونــا و قــوی شــدن شــرکتهای داخلــی
مصــرففــوالددرچنــدســالآینــدهافزایــشپیــداکنــد.
ویبــااشــارهبــهلــزومحمایــتدولــتازشــرکتهاییهمچــونپیــوانگفــت:
دولــتبایــدازشــرکتهاییکــهبــهشــفافیتبــازارکمــکمیکننــد،حمایــت
کنــدودربحــثمعافیتهــایمالیاتــیویــادرزمینــهاســتفادهازســامانهها
حمایــتبیشــریانجــامدهــد.

اخـ ــبار کـ ــوتاه

تصمیمات کوتاه مدت بالی جان صادرکنندگان فوالد
بــا وجــود بهبــود نســی وضعیــت صادرکننــدگان در دولــت ســزدهم،
همچنــان اتخــاذ برخــی تصمیمــات ناگهانــی و کوتــاه مــدت در بخــش
فــوالد،شـرایطرابـرایصادرکننــدگاندشــوارکردهاســت.محمــدالهوتی،
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران در نشســت هیــات نماینــدگان
اتــاقبازرگانــیتهـران،اظهــارکــرد:دردولــتســزدهمصنــدوقضمانــت
صــادرات ،امــور نمایشــگاهها و شــورای عالــی صــادرات بــه ســازمان
توســعهتجــارتواگــذارشــد.جدایــیایــنســازمانهاازســازمانتوســعه
تجــارتدرطــولســالهایگذشــتهمشــکالتیراایجــادکــردهبــودومانــع
بــه ثمــر نشســن تالشهــا در حــوزه صــادرات بــود کــه خوشــبختانه
مرتفــع شــد .وی مســئله بعــدی صادرکننــدگان را عــدم ثبــات در
تصمیمــات و سیاســتگذاریها دانســت و گفــت :ایــن بیثباتــی در
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تصمیمــاتمانــعازآنشــدهکــهصادرکننــدگاندســتکــمبتواننــدبــرای6
مــاهآینــدهخــودبرنامهریــزیکننــد.الهوتــیدرادامــهافــزود:امیــدواربودیــم
تصمیمــاتخلقالســاعهدرایــندولــتکاهــشپیــداکنــد،امــادرابتــدای
ســالبــاوضــععــوارضصادراتیبــرزنجــرهفــوالدمواجــهشــدیمکــهدرنهایت
هــمپــساز3مــاهایــنعــوارضلغــوشــد.بــهصــادراتبایــدبــهعنــوانیــک
فراینــدنگریســتهشــود.اینکــهابتــدامســرصادراتمســدودشــودوســپس
سیاس ـتگذارانپــیبــهاشــتباهخــودبربنــدومســررابــازکننــد،راهبــهجایــی
نخواهیــمبــرد.رییــسکنفدراســیونصــادراتایـرانســپسبــهمســئلهنــرخ
گــذاریکاالهــایصادراتــیغریبــوریساشــارهکــردوگفــت:تــازمانــیکهمشــکل
چنــدنرخــیبــودنارزحــلنشــود،مســئلهمربــوطبــهنــرخگــذاریایــنکاالهــا
نــزبرطــرفنخواهــدشــد.

