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صنعت و تجارت

گزارش «اقتصادسرآمد» از اما و اگرهای صنعت بازیافت در ایران

بازیافت؛ پول سازکثیف !

گروه صنعت ،تولید و تجارت -صنعت
بازیافت به یک صنعــت پردرآمد و
پولساز در کشورهای پیشرفته بدل شده است
و این کشــورها زبالههای عادی خــود ،از فلز
و پالســتیک گرفته تا زبالههای الکترونیکی
مانند موبایل یا رایانه را بازیافت میکنند و از
این طریق درآمد خوب و هنگفتی را به جیب
میزنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،اطالعات منتشرشده
از تولید ساالنه 20میلیون تن زباله و پسماند
در ایران خبر میدهند و این درحالی اســت
که بهدلیل نبــود فرهنگ بازیافــت زباله در
کشور ،تنها در حدود 20درصد از زباله تولیدی
بازیافت میشــود .درواقع در شرایطی که این
امکان وجود دارد که ایــران از طریق بازیافت
زباله به درآمد خوبی دســت پیــدا کند ،این
فرصت طالیی به تهدیدی برای محیط زیست
کشور تبدیل شده است.
از آنجایی کــه 20میلیون تن زباله در ســال
قادر است تا 16میلیون مترمکعب آب را آلوده
ســازد ،این امر میتواند به بحران جدی برای
کشور تبدیل شــود .در این راســتا ،سال 83
بود که قانــون مدیریت پســماند در مجلس
تصویب شد ،اما متاسفانه در مقام اجرا بهدلیل
عدمتدوین آییننامهها و دســتورالعملهای
مناسب نتوانست موفق عمل کند .شاید یکی
از اقداماتی که باید طی ســالیان گذشته برای
بهرهبرداری از طالی کثیف صورت میگرفت،
بازیافت زباله به جای تراکمفروشــی توســط
شــهرداریها بــود .درواقع بهنظر میرســد
اداره شهر با اســتفاده از روشها ،سیاستها و

برنامههای گذشته و منسوخ دیگر امکانپذیر
و البته کارســاز نیســت و در این میان خوب
است که به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار که
عمدتا از طریق تراکمفروشی به دست میآید،
به بازیافت زباله بهعنوان یک صنعت درآمدزا
توجه نشان داد.
ســید توحید صدرنژاد با بیان اینکه در قانون
مدیریت پســماند توجهی به مردم ،مشارکت
شــهروندان و نهادهای مردمی نشــده است،
اظهار کــرد :ذائقــه دولتی نگارنــدگان این
قانون ،موجب شــده که بدون توجه به نقش
اساســی مردم در مدیریت و بازیافت پسماند،
مســئولیتها بین نهادهای اجرایی به نحوی
تقسیم شود که مســابقه بر ســر رسیدن به
بیشترین منافع اقتصادی و کمترین هزینه و
دردسر برایشان باشد .در چنین شرایطی اگر
تمام کشور ،شــهرداری و تمام دارایی کشور
منابع مالی شهرداری شــود ،مشکل پسماند
حل نخواهد شد.
رییس اتحادیه صنایع بازیافــت ایران با بیان
اینکه براساس اطالعات گروههای دانشگاهی
تنها یک تا دو درصد پســماندهای ارزشمند
کشــور در واحدهای صنعتی مجــاز بازیافت
میشود ،راه حل ســاماندهی بازار پسماند را
راهاندازی سامانه ملی پسماند دانست.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان این
که در قوانین مدیریت پسماند کشورهای دیگر،
بعد از تعاریف ،اصلیترین حکم ،شفافسازی
مناسبات حاکم بر بازار است ،درباره سه مدل
بازار در قوانین مدیریت پسماند گفت :معموال
مناسبات بازار ذیل یکی از سه مدل بازار آزاد

تحت نظارت رگوالتور ،اخذ عوارض جمعآوری
و تفکیک پسماند از شهروندان و فروش پسماند
با تعرفه ثابت به بازیافتکنندگان ،اخذ هزینه
بازیافت از تولیدکننــده کاال و پرداخت آن به
بازیافتکننده برای رقابتیکردن محصوالت
بازیافت با محصوالت دست اول که به امتداد
مســئولیت تولیدکننده موسوم است ،تعریف
میشــود .عدم توجه قانون مدیریت پسماند
به شــهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور
مردم در اقتصاد ،موجب شــده که مناسبات
بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود.
مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از
این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمیکند
و در نتیجه ،با بازاری سیاه ،غیرشفاف ،آکنده
از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و
فعاالن غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.
وی همچنیــن از حضــور افــرادی در حومه
شهرهای بزرگ خبر داد که بدون مجوز فعالیت
و پروانه بهرهبرداری ،خارج از پوشش مقررات
بهداشــتی ،مالیاتی و اســتانداردهای کیفی
در حوزه جمــع آوری و پــردازش و بازیافت
ضایعات فعالیت میکنند و گفت :این افراد به
جز کسب سود بیشتر هیچ خط قرمزی ندارند
و از هیچ تخلفی نظیر پولشویی ،سوء استفاده از
کودکان کار ،مهاجران غیرمجاز یا افراد معتاد
فروگذار نمیکنند و در نبود مقررات بازدارنده
به باندهای شبکههای پیچیده تبدیل شدهاند.
رییس اتحادیه صنایع بازیافــت ایران ،اندازه
بازار پسماند را  ۲.۵میلیارد دالر در سال عنوان
کرد و گفت :از این مبلغ فقــط  ۵۰۰میلیون
دالر به اقتصاد رسمی کشور وارد شده و مابقی

عرضه  5000تن مرغ از محل ذخایر به بازار
معاون دفتر برنامه ریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت صمت اعالم کرد :با هــدف تنظیم بازار مرغ،
 ۵هزار تن مرغ از محل ذخایر در حال توزیع اســت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سعید صارمی با اعالم این
مطلب افزود :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار  ۱۵هزار
تن مرغ با قیمت تنظیم بازاری مجوز توزیع داشــت
که از این میزان  ۱۰هزار تن مرغ توزیع شــده است
و  ۵۰۰۰تن مرغ نیز همچنان در راه بازار است.وی
با اشــاره به اینکه این مرغها با نرخ  ۱۳هزار و ۵۰۰
تومان در اختیار مصرف کننــدگان قرار میگیرد،
اضافه کرد :فروشــگاههای زنجیرهای ،میادین میوه
و ترهبار شهرداری ها و اصناف منتخب شبکه تعیین
شــده توزیع مرغ تنظیم بازاری در کشور هستند.
معاون دفتر برنامه ریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت صمت تاکید کرد :ذخایر مکفی مرغ در کشور
وجود دارد .صارمی در پاسخ به این سئوال که حجم
جوجه ریزی در حال حاضر چقدر است؟ گفت :میزان
جوجهریزی در اردیبهشــت و خرداد ماه به ترتیب
 ۱۱۴و کمتر از  ۱۱۰میلیون قطعه با پیشنهاد وزارت
کشاورزی کاهش یافت.

آن در اقتصاد سیاه در جریان است .بر اساس
اطالعات هندبوکها اگر مناسبات بازار پسماند
و ضایعات شفاف شود با توســعه بازیافت در
اقتصاد کشور میتوان ســاالنه تا  ۱۰میلیارد
دالر ارزشافزوده تولید کرد که به معنی ایجاد
حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار موقعیت شغلی
پایدار در زنجیره مدیریت پسماند است.
وی در ادامه درباره ماده  ۶قانون سازماندهی
مدیریت پســماند و بند و بودجه امســال که
میگوید فرد تولیدکننده و واردکننده در قبال
بازیافت محصول خود مسئول است و اگر آن را

بازیافت نکند باید هزینه آن را بپردازد ،اظهار
کرد :مسئله اینجاست که اگر فرض کنیم این
هزینهها را جمعآوری کردیم ،در شرایطی که
بانک اطالعاتی دقیقــی در زمینه واحدهای
فعال در حوزه بازیافــت نداریم بر چه مبنایی
آنها را توزیع کنیم؟ بنابراین برای اجرای این
حکم قانونی هم بدون استناد به اطالعات دقیق
فرآیندمحور ممکن نیست و در غیر این صورت
ممکن اســت دولت این مبالغ را جمعآوری
کند ،اما در محل نیازهای خودش مانند جبران
کسری بودجه مصرف کند.

صادرات ماشینآالت بستهبندی مواد غذایی ایرانی به ۴کشور
یکی از شــرکتهای دانش بنیان با حمایت صندوق
نوآوری و شکوفایی با افزایش ظرفیت تولید به میزان
ساالنه  ۱۰۰دســتگاه ماشــینآالت توزین مولتی هد برای
بستهبندی مواد غذایی عالوه بر آن که از واردات این محصول
به کشور جلوگیری کرده ،موفق به صادرات این محصول به ۴
کشور نیز شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد جواد مرتضوی ،مدیرعامل این
شرکت دانش بنیان با بیان اینکه ماشینآالت بستهبندی تولید
شده در این شرکت در دو گروه دستگاه بستهبندی عمودی و
دستگاه توزین مولتی هد تولید میشــوند ،خاطر نشان کرد:
دســتگاههای توزین مولتی هد و بستهبندی به دلیل عملکرد
باال و بهینه ،برای فرآیندهای تولید مستمر با دقت باال و توزین و
بستهبندی مواد غذایی و غیرغذایی مناسب هستند؛ چراکه این
دستگاهها به واسطه سرعت و دقت باال ،در پیمانه کردن مواد
برای بستهبندی به صورت گســترده در صنایع مختلف مورد

ماسک الکچری هم رسید!

اســتفاده قرار میگیرند.مرتضوی دستگاههای توزین مولتی
هد را متشکل از تعدادی ماژول توزین که به صورت دایرهای
چیده شدهاند ،دانست و اظهار کرد :هر ماژول متشکل از یک
سینی مجهز به ویبراتور (به منظور فید کردن مواد) ،یک باکت
ذخیره و یک باکت مجهز به لودســل است .قسمت میانی نیز
از یک مخروط معکوس مجهز به ویبراتور برای توزیع مواد در
ماژولها تشکیل شده است .این دستگاه در چهار مدل  ۸هد،
 ۱۰هد ۱۴ ،هد و  ۱۶هد تولید میشود.
مدیرعامل این شرکت افزود :برای ســاخت نمونه اولیه ۳۰۰
میلیون تومان از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت
کردیم و در حال حاضر  ۱۰۰دستگاه در سال تولید میکنیم
که کمتر از نیاز بازار است ،بر این اساس برای تولید صنعتی به
میزان  ۹.۵میلیارد تومان تقاضای تسهیالت تولید صنعتی به
صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه کردیم و پیشبینی میکنیم
بتوانیم ظرفیت تولید را به ساالنه  ۳۰۰دستگاه تبدیل کنیم.

این تسهیالت برای تهیه فضای کار بزرگتر و خرید مواد اولیه و
تجهیزات هزینه خواهد شد.
وی در مورد مزیت رقابتی این محصول با نمونههای خارجی
نیز گفت :برخی از مزایای این ماشینآالت شامل کیفیت قابل
رقابت با محصوالت مشــابه اروپایی ،قیمت مناسب و مقرون
به صرفه ،هزینه تعمیر و نگهداری پایین ،در دســترس بودن
گزینههای سفارشیسازی برحسب دقت مورد نیاز مشتری،
بدنه مستحکم با طول عمر طوالنی ،پیکرهبندی با استیل ضد
زنگ ،قابلیت شستشو و رعایت استاندارد در بخشهای تماس
دستگاه با مواد اســت.مرتضوی یادآور شد :پیش از تولید این
دستگاهها ،این محصول وارداتی بود اما به دلیل مزیت رقابتی
این محصول نسبت به نمونههای خارجی ،واردات آن متوقف
شده است و بسیاری از واردکنندگان نیز به مشتریان ما تبدیل
شدهاند .بر اساس اعالم صندوق نوآوری ،وی با بیان اینکه این
محصول با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به کشورهایی

چون هندوستان ،عراق ،افغانستان و ترکیه صادر شده است،
گفت :مزیت نزدیکی جغرافیایی نسبت به تولید کننده چینی و
اروپایی و در دسترس بودن خدمات پس از فروش و پشتیبانی،
امکان صادرات را بیشتر کرده است.

کاهش قیمت گوشت قرمز با کنترل
قاچاق دام از مرزهای کشور
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت :هم اکنون
هر کیلو شقه گوســفندی بدون دنبه با نرخ  ۱۱۰تا
 ۱۱۵هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشود .به
گزارش اقتصادسرامد به نقل از باشگاه خبرنگاران،
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
با اشاره به اینکه بازار گوشت نوسان چندانی ندارد،
اظهار کرد :هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون
دنبه با نــرخ  ۹۷تا  ۹۸هزار تومان بــه مغازه دار و با
احتساب  ۱۰درصد ســود  ۱۱۰تا  ۱۱۵هزار تومان
به مصرف کننده عرضه میشود.او افزود :با توجه به
پشت سر گذاشتن عید قربان ،تقاضایی برای خرید
گوشت در بازار وجود ندارد.ملکی قیمت هر کیلو دام
زنده را  ۴۵تا  ۴۶هزار تومان اعالم کرد و گفت :طی
روزهای اخیر ،دامداران از عرضه دام امتناع کردند که
با این وجود پیش بینی خاصی راجع به بازار نداریم.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان کرد :نوسان
نرخ ارز یکی از علتهای اصلی خروج دام از مرزهای
کشور به شمار میرود که قبل از عید قربان با اعمال
نظارت بر بازار از میزان قاچاق دام کاسته شد.
ابالغ جزئیات داخلی سازی
 ۳.۲میلیارد دالری سال ۹۹
رئیس مرکز ســاخت داخل ماشین ســازی وزارت
صمت گفت :برش استانی ،دستگاه ها و حوزه های
مختلف تولیــدی و صنعتی کشــور از هدفگذاری
داخلیسازی  ۳.۲میلیارد دالری در سال  ۹۹تعیین
و ابالغ شده است .به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد
مهدی هادوی با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شده در
جلسه تعمیق و توسعه ساخت داخل در سال جهش
تولید که با حضور مدرس خیابانی ،سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برگزار شــد؛ اظهار داشت:
برنامه ساخت داخل در سال  ۹۹یکی از برنامههای
راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و در
همین راســتا اهداف کمی و کیفی برنامه با دقت و
به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار میگیرد.
رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی ،تجهیزات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :برش استانی،
دســتگاهها و حوزههای مختلف تولیدی و صنعتی
کشور از هدفگذاری داخلیسازی  ۳.۲میلیارد دالری
در ســال  ۱۳۹۹تعیین و به هریک از بخشها ابالغ
شده است.
رئیس انجمن شکالت:برنامهای
برای افزایش قیمت شکالت نداریم
مغازهای گفت :علی رغم افزایش هزینههای تولید،
تولیدکنندگان برنامهای برای افزایش قیمت ندارند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از باشگاه خبرنگاران،
جمشید مغازهای رئیس انجمن بیسکویت ،شیرینی
و شکالت با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان کماکان
با کمبود مــواد اولیه رو به رو هســتند ،اظهار کرد:
در حال حاضر کارخانهها با مشــکل تهیه شــکر و
کاالهای وارداتی رو به رو هستند.او افزود :هم اکنون
صادرکنندگان با  ۲مشکل عمده بسته شدن مرزها
و نوســان نرخ ارز و قیمت پایه مواجه هستند ،چرا
که با دالر  ۲۲تا  ۲۳هزار تومان امکان بازگشــت ارز
به کشــور وجود ندارد.مغازهای ادامه داد :با افزایش
قیمت مواد اولیه ،نرخ تمام شده محصوالت افزایش
مییابد که در صورت تغییر قیمت ،رقابت با دیگر رقبا
مشکل ساز میشود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه
صادرات شیرینی و شکالت تعریفی ندارد ،بیان کرد:
بنابر آمار صادرات شیرینی و شکالت نسبت به سال
قبل  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش داشته است که استمرار
این روند مشکل ساز خواهد بود.

