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 مهندس محمد فاطمیان
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کمیسیون صنعت اتاق تهران هفته گذشته میزبان گروهی از کارشناسان ،فعاالن حوزه سیمان ،روسای تشکلهای این حوزه و البته

مسئوالن و مقامات عالی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود تا به موضوع صنعت سیمان و چالشهایی که با آن ها دست به گریبان است
و پیش رو دارد بپردازد .یکی از حاضران در این جلسه محمد فاطمیان ،مدیرکل دفتر صنایع معدنی بود که درباره موضوعات مطرح شده

در جلسه و چالش های این حوزه و راهکارها گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

* نظر شما در مورد جلسه امروز چه بود؟

جلسه کمیسیون صنعت و جلساتی که به این شکل در کمیسیونهای تخصصی صنعت و معدن تشکیل میشود ،مث ً
ال در اتاق
بازرگانی ،میتواند نقش خوب و تعیین کنندهای در پیش��برد و حل مس��ائل و مشکالت بخشهای مختلف داشته باشد؛ حاال امروز
بحث س��یمان بود .در بحث س��یمان به نظر میرسد که ما با س��ه محدوده و بحث اساسی روبهرو هستیم .اولین موضوع روشهای
تولید و بهینهس��ازی یا کمک به ارتقای تولید بهینه هس��ت که اینها یک بخش قضیه است .طرف دیگر موانع قانونی و کاستیهایی
هس��ت که حاال یا در اجرای بس��یار تند قانون یا در کمبود و نبود قانون وجود دارد و اتاق و تش��کلها و در واقع کمیس��یونهایی
تخصصی مانند کمیسیون صنعت اتاق میتوانند به عنوان پیشنهاد دهنده این موضوعات را مطرح و بررسی کنند؛ البته نه در قالب
جلساتی که صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند.
رویکرد این جلسات باید کارشناسیتر با وقت مناسب باشد و اگر افراد تنها بخواهند اظهار نظرات شبه سخنرانی کنند ،خیلی
ایدههای نوآورانه خلق نمیش��ود .بخش س��وم قضیه هم در کنار اصالح قوانین و تولید بهینه موضوع مارکتینگ و بازاریابی اس��ت.
بهنظرم در این بخش هم اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش��اورزی تهران میتواند همانطور که در اس��مش هم هس��ت ،پیشرو
باشد و اتاق فکری برای بحث بازرگانی باشد؛ البته این به معنی این نیست که جاهای دیگر نباید فکر کنند.
* یعنی میگوئید بخش خصوصی باید نقش پررنگتری بازی کند؟

بل��ه .ات��اق بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و به عنوان راس و رهبری بخ��ش خصوصی و بهعنوان باالترین هرم تصمیمگیری
در بخش خصوصی تاثیرگذار و دارای روابط مس��تقیم با دولتهاست و همواره میتواند نقشآفرینی خوبی داشته باشد .من شخصاً
انتظار دارم االن که بس��یاری از تولیدات ما در کش��ور دچار چالش فروش هستند؛ یعنی مقوله تجارتشان به مشکل خورده ،چه در
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حوزه داخلی و چه خارجی و جهانی ،اتاق نقش بیشتری بپذیرد و قویتر ورود و کمک کند.
* آیا وزارتخانه به اتاق و تشکلهای صنفی مثل تولیدکنندگان سیمان این فضا را میدهد؟

بله در جلسه کمیسیون هم بحث اختیارات مطرح شد؛ به هر حال اختیارات ورود تشکلهایی مثل انجمن کارفرمایان سیمان
به بحثهای رقابتی و کنترل بازار ،البته با ش��رط رقابتی عمل کردن در فضای کس��بوکار مورد توجه اس��ت و جرقه آن هم در
کمیسیون صنعت اتاق تهران زده شد و حاال باید روی این مقوله کارهای تکمیلی صورت گیرد.
* باتوجه به چالشهای حوزه سیمان در کشور و نگرانیهایی که تشکل صنفی این بخش نسبت به تعطیلی واحدها و ورشکستگی
اعالم کرده است ،االن وزارتخانه چه کمکی میتواند انجام دهد و چه برنامهای دارد؟

وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت حاضر به همکاری برای برطرف کردن چالشهاس��ت و در صحبتهای قائم مقام وزیر آقای
خسروتاج در جلسه کمیسیون هم این موضوع مطرح شد .به نظر میآید چنانچه آن انجمن و تشکل از محدودههای قانونیای که
در قوانین کالن کشور از بُعد اقتصادی وجوددارد عدول نکند ،مجاز است اقداماتی را انجام دهد و اختیاراتی داشته باشد.
* این اختیارات روی چه موضوعاتی است؟

روی شکلدهی نحوه ورود به بازار ،در واقع ساختارسازی بازار و مدلینگ کردن که نقش بسیار مهمی دارد ،میتواند ورود کند.
* یعنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ساختارسازی در صنعتی همچون سیمان را حاضر است به بخش خصوصی واگذار کند؟

بل��ه و اص ً
ال این موضوع در اختیار بخش خصوصی هس��ت ،چه کس��ی فروش را انجام میدهد؟! خ��وب خود بخش خصوصی.
ذینفعش��ان چه کس��انی هستند؟ خود بخش خصوصی ،گزارشات س��ود و زیان ،فعالیت در بورس ،هیات مدیره ،بودجه و مجمع و
 ...را چه کس��انی میدهند ،بخش خصوصی و در واقع ذینفعان اصلی هم بخش خصوصی هس��تند .مث ً
ال در زنجیرهی ارزش و در
محیط کسب و کار سیمان بازیگران اصلی خود بخش خصوصی است که در این جلسه هم به آن اشاره شد و تعداد زیادی از اینها
و بخش مهمی خود هلدینگها هستند .یعنی خوشبختانه اینها هلدینگ دارند.
* مثل سیمان فارس خوزستان؟

بله ،مث ً
ال ده تا واحد س��یمانی از هفتادتایی که در کش��ور وجود دارد با یک هلدینگ اس��ت .دوازده تا با یک هلدینگ دیگر و ...
که اینها خیلی ظرفیتهای خوبی است و معنیاش این است که آنها در تصمیمگیریها و در اجرا میتوانند نقش داشته و سرعت
عمل داش��ته باش��ند .ببینید آن مقاومتهایی که در طراحی س��اختارهای جدید اصوالً ما از نظر فرهنگ پذیرش یا عدم پذیرش
ممکن است با آن مواجه شویم ،در ساختارهای هلدینگی با آن خیلی کم مواجه می شویم .بهتر از آن ساختار کنسرسیومی است
که باید به آن سمت هم حرکت کنیم.
در هلدینگها بیش��ترین س��هام میتواند حرف بیشتر را بزند ،ولی در ساختارهای کنسرس��یومی منافع مشترک برای زمانهای
مشخص و در مکانهای مختلف در قالب پروژهمحور تعریف میشود و چند شرکت و چند تشکل یا هلدینگ میآیند مشترکاً با حفظ
منافع کاری را پیش میبرند.
به نظرم باتوجه به ش��رایط حوزه س��یمان این کنسرس��یوم در اینجا میتواند س��اختار صادراتمحور بودن را پایهگذاری کند.
به اعتقاد من هماکنون ظرفیتهای بس��یار مناس��بی برای حل مش��کالت از جمله در حوزه س��یمان وجود دارد .باید تش��کلها،
محدودیتها و مشکالت خود را در کمیسیونهای تخصصی همچون صنعت اتاق مطرح کنند و بعد اتاق وارد عمل شود و با کمک
نمایندگان دولت که در اتاق هس��تند موضوع به اس��تحضار مس��ئوالن و مقامات وزارتخانهها و عالی دولت برسد تا برای حل آنها
تصمیمگیری صورت گیرد و در نهایت برطرف ش��ود .البته به اعتقاد من یکی از چالشهای کنونی ما این اس��ت که در اجرا دچار
مساله ضعف اجرای فرآیندی هستیم.
* سایت خبری اتاق تهران
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