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ویژه نامه

 گزارش 
عملکرد

قلعه نصوری ؛ عصری از سنگ و گچ از جاذبه های گردشگری بوشهر �  
امام حسن عسگری )ع(

َکفاَک أدبا تَجنُّبَُک ما تَکرهُ ِمن َغیرَک
در مقام ادب همین بس که آنچه برای 

دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.

حسن بحرینی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان بوشهر:

سهم پایین صنعت و معدن استان از تسهیالت پرداختی 
بانک ها یکی از مشکالت مهم این بخش است

 

یکی از مسائل اصلی بخش صنعت و معدن استان بوشهر، بافت بندری 
و تجاری استان و نهادینه شدن فرهنگ تجارت است که تمایل کمتری 

نسبت به سوق سرمایه ها به بخش صنعت و معدن وجود دارد. 
حسن بحرینی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان بوش��هر ضمن اعالم مطلب فوق در گفتگو با روزنامه 
تجارت به بررسی دستاوردهای سازمان صمت این استان و چالشهای 
موجود پرداخت. بحرینی متولد 1348 در دالکی از توابع شهرس��تان 
دشتستان استان بوشهر، دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و 
کارشناسی ارشد اقتصاد )گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(، از 
سال 1374 در سازمان صمت استان بوشهر مشغول خدمت است. وی 
دارای 26 س��ال س��ابقه خدمت در سازمان صمت استان بوشهر است 
)اداره کل صنایع سابق – اداره کل صنایع و معادن سابق – سازمان 
صنعت، معدن و تجارت فعلی( که 11 سال آن کارشناس، 15 سال هم 
به عنوان معاون )معاون طرح و برنامه 7 سال – معاون امور معادن 1 
س��ال – معاون امور صنایع و معادن 7 س��ال( افتخار خدمت به جامعه 

بزرگ صنعتگران و معدن کاران استان را دارد."
وی در تشریح مشکالت صنعت در این استان گفت: "یکی از مشکالت 
مهم بخش صنعت و معدن استان سهم پایین این بخش ها از تسهیالت 
پرداختی بانک هاس��ت بطوری که معموال اس��تان در بین پنج اس��تان 
انتهایی کش��ور قرار دارد )منظور س��هم بخش��ی از تس��هیالت در بین 
بخش های مختلف اقتصادی اس��ت نه میزان تس��هیالت پرداختی(. 
از مشکالت دیگر این بخش ها می توان به بحث کمبود زیرساخت 
ها جهت توسعه، شامل بخش آب، برق، جاده های دسترسی معادن 
و اصلی ترین زیرس��اخت توس��عه اقتصادی یعنی راه آهن می باش��د. 
موضوع بدهی اکثر واحدهای تولیدی به ش��بکه بانکی و بدهی های 
بیمه ای و مالیاتی از دیگر مش��کالت مهم این بخش هاس��ت. افزون 

بر این مش��کالت، مس��ائل مهمی مانند نوس��انات نرخ ارز، تورم، نرخ 
به��ره بانک��ی و ... از دیگ��ر دغدغ��ه های مهم فع��االن این بخش ها 

می باشد."
بحرینی در خصوص مهمترین برنامه ها این معاونت گفت: "پیگیری 
احقاق حقوق صنعتگران و معدن کاران اس��تان از طریق ش��رکت در 
جلس��ات و کارگروه های مرتبط و جلب رضایت این قش��ر زحمتکش 
کش��ور همیش��ه در دس��تور کار سازمان صمت اس��تان و بالطبع جزو 
برنامه های همیش��گی اینجانب در مس��ئولیت معاونت امور صنایع و 

معادن سازمان می باشد."
دغدغه اصلی معاون امور صنایع و معادن س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان بوشهر در چند سال اخیر که همیشه باعث عدم رضایت 
ش��غلی وی بوده، نارضایتی جامعه صنعتگران و معدنکاران اس��تان از 
وضعیت موجود می باشد. "علیرغم انجام همه تالش ها در جهت رفع 
مشکالت، متاسفانه نه تنها این مشکالت حل نمی شوند بلکه روز به 
روز بر حجم این مش��کالت بر دوش این قش��ر زحمتکش افزوده می 

گردد و افق روشنی نیز در این خصوص دیده نمی شود."
بحرینی که خود به صورت میانگین روزانه 10 ساعت در سازمان حضور 
دارد در باره حضور میدانی مدیران و کارشناسان سازمان گفت: "بازدید 
از واحدهای صنعتی و معادن استان توسط کارشناسان و رؤسای محترم 
ادارات تخصصی این معاونت بصورت دوره ای انجام می گردد و بازدید 
از واحدهای صنعتی و معادن استان بصورت موردی توسط اینجانب 

بر حسب ضرورت در دستور کار است و انجام می گردد."
وی تعامل بین کار و زندگی را مس��ئله مهم زندگی مدیران در کش��ور 
ارزیابی کرده و اظهار داش��ت: " به دلیل سیس��تماتیک نبودن امور، 
علیرغم اینکه مدیران وقت بس��یار زیادی از زندگی خود را وقف کار 
می کنند ولی بهره وری پایین، نارضایتی باالی مخاطبان این بخش 
ها و اینکه امور هم در فرآیند سیستمی تعریف شده انجام نمی پذیرد 

موجب شده خروجی موضوع مقبول هیچکس نباشد."
معاون امور صنایع و معادن س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
بوش��هر در باره برنامه های آینده این معاونت گفت: "قطعا تا زمانی 
که در مسئولیت فعلی افتخار خدمتگزاری داشته باشیم برنامه اصلی 
حوزه کاری مش��تق از سیاس��تهای کالن کش��ور و برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت ابالغی از سوی وزارت متبوع می باشد. پیگیری و 
برنامه ریزی در جهت جلب رضایت صنعتگران و معدن کاران استان و 
حل مشکالت بخش های صنعت و معدن استان، خصوصا مشکالتی 
که در باال عنوان شد نیز از اهم وظایف و برنامه های سازمان صمت 

استان و خصوصا این معاونت می باشد."

محمد صالح امامی، مدیرعامل شرکت آسیای آرام:

دستاوردهای درخشان  »آسیای آرام«  در حوزه معدن

 شرکت آسیای آرام )سهامی خاص( در تاریخ 28 آذر 1374 تاسیس و به ثبت رسیده 
است. عمده فعالیت این شرکت در زمینه فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، استخراج و 

فرآوری مواد معدنی و انجام خدمات امور بندری و صادرات مواد معدنی می باشد.
محمد صالح امامی، مدیرعامل شرکت آسیای آرام، در گفتگو با روزنامه تجارت موفقیت 
این مجموعه را "در وهله اول مرهون لطف و عنایت خداوند" دانسته و گفت: "همت و 
تالش و پشتکار همکاران شاغل در آسیای آرام که در همه رده ها جهت نیل شرکت 
به اهداف خود تالش می نمایند در موفقیت این ش��رکت دخیل بوده اس��ت. همچنین 
کمک و حمایت س��هامداران محترم، مس��ئولین محترم شهرس��تان کنگان و استان که 
همیشه همکاری و همراهی الزم جهت رفع مشکالت را با این شرکت داشته اند، در 

این موفقیت سهیم بوده اند."
مهندس امامی در خصوص مکان و ظرفیتهای این شرکت گفت: " شرکت آسیای آرام  
که از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی است در کیلومتر 15 جاده کنگان به عسلویه 
در استان بوشهر واقع شده و مساحت سایت آن حدود 64 هکتار است. شرکت آسیای 
آرام دارای دو پست اسکله اختصاصی به ظرفیتهای 5000 و 50 هزار تن می باشد که 
به ترتیب در سالهای 1378 و 1388 به بهره برداری رسیده اند و از این جهت اسکله و 

مجموعه بندری شرکت در نوع خود در جنوب کشور بی نظیر و بی رقیب است."
به گفته وی، اسکله 50 هزار تنی مجهز به سیستم کشتی بارکن یا shiploader می 
باش��د که انتقال مواد معدنی از محل دپوها به محل اس��کله و درون کش��تی توس��ط نوار 
نقاله ای به طول 1500 متر صورت می گیرد. "ظرفیت اس��می بارگیری با اس��تفاده از 

دس��تگاه shiploader حدود 1500 تن بر س��اعت اس��ت که این سیس��تم انتقال بار در 
هنگام بارگیری و فعالیت به صورت 24 ساعته و در دو شیفت فعال می باشد و توانایی 

بارگیری حدود 200 هزار تن کلینکر و مواد معدنی در ماه را دارا می باشد."

وی در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن مصاحبه گفت: "همچنین ش��رکت آس��یای آرام چهار 
محدوده معدنی فعال با مس��احت بیش از 37 کیلومتر مربع به ثبت رس��انده اس��ت که 
تامی��ن م��واد اولی��ه کارخانه س��یمان کنگان )مارن و آه��ک( از این معادن صورت می 
پذیرد. این مجموعه با دارا بودن مجموعه سنگ شکن و خردایش توانایی دانه بندی 

محصوالت معدنی را دارا می باشد."
مدیرعامل شرکت آسیای آرام در خصوص برنامه های آینده این شرکت گفت: " این 
شرکت در برنامه های آتی خود طرح اجرا و احداث یک واحد پودر میکرونیزه آهک را 
نیز در دستور کار خود قرار داده که امید است با تامین اعتبارات الزم اجرای این طرح 
محقق ش��ود. همچنین معادن ش��رکت آس��یای آرام قابلیت تولید آهک پرعیار و سنگ 

الشه را نیز دارا می باشند."
مهندس امامی مهمترین مش��کل این ش��رکت در س��ال جاری را علیرغم پیگیریهای 
مس��تمر از ش��رکت ها و س��ازمانهای مختلف – علی الخصوص ش��رکت کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران – عدم تمایل کش��تیها جهت حمل کلینکر و س��یمان با کرایه 
های حمل فعلی ذکر کرده و یادآور ش��د این مش��کل تاثیر جدی در  میزان صادرات و 

در نتیجه درآمد و سود این شرکت داشته است.

اینک��ه  ب��ه  توج��ه  "ب��ا  گف��ت:  مصاحب��ه  ای��ن  از  دیگ��ری  بخ��ش  در   وی 
ش��رکت آس��یای آرام بخش گس��ترده ای از فعالیت خود را در زمینه معدن و مس��ائل 
مربوط��ه ب��ه آن انج��ام میده��د ب��ه تبع این فعالیتها، عمده مس��ائل و مش��کالت این 
 ش��رکت نی��ز در همی��ن زمینه و در ارتباط با س��ازمان محت��رم صنعت، معدن و تجارت

 اس��تان می باش��د که یکی از مهمترین مش��کالت این ش��رکت در سالهای اخیر بحث 
حقوق و عوارض دولتی معدن )مواد معدنی( بوده است که متاسفانه با افزایش غیرمعقول 
6-5 براب��ری موج��ب تحمی��ل هزینه ه��ا و بعضا زیانهای هنگفت��ی به این مجموعه 
گردیده اس��ت و با توجه به گس��تردگی فعالیتهای معدنی ش��رکت آس��یای آرام بر دوش 

این شرکت سنگینی می کند.
وی افزود: یکی دیگر از مش��کالت بحث تهیه و تامین مواد ناریه جهت اس��تخراج از 
معادن خود می باشد که در ماههای اخیر با کمبود تولید و عرضه و همچنین با افزایش 
سرسام آور قیمت همراه بوده است که این مورد نیز یکی از موانع بزرگ در راه استخراج 
و بهره برداری از معادن می باشد. امید است مشکالت ذکر شده با مساعدت و همکاری 

سازمانها و دستگاههای ذیربط برطرف شود."
شرکت آسیای آرام در راستای سیاستهای خود مبنی بر تعامل و برقراری ارتباط سازنده 
به همه ارگانها و سازمانهای مربوط به فعالیتهای این شرکت، همواره از حضور مسئولین 
سازمانهای ذیربط در این شرکت با آغوش باز استقبال نموده و همیشه تالش و کوشش 
مدیریت این شرکت در راستای برقراری ارتباط موثر با سازمانهای مربوطه در راستای 

رفع مشکالت و نواقص موجود بوده است. 


