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مدیر عامل شرکت سیمان خمسه در گفتگوی اختصاصی با زنگان امروز:

 اگر شعار و عمل مسوولین یکی باشد
 خیلی از مشکالت حل خواهد شد

سهندعلی فالحی
ســابقه خدمت28سال )16سال ســابقه مدیریت 

دولتی،12سال سابقه مدیریت صنعتی(
-رزمنده دوران دفاع مقدس و بسیجی دوران جنگ

مســئولیت حال حاضر؛ )1- عضو هیات مدیره و 
مدیر عامل سیمان خمســه 2- عضوهیات مدیره 
و مدیر شــرکت آریارنگ درخشان 3- موسس و 
مدیرعامل کلینیک آرین شفا مهر سلطانیه 4-مدیر 
پروژههای خیرساز سالن ورزشی و سلول درمانی 
5- نائب رئیس هیات مدیره شــرکت عایق پارس 
الکتریکی 6- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

زنجان 7- عضو اتاق بازرگانی ایران

* تحریم ها چه اثری بر روند تولید سیمان خمسه داشته 
و تدابیر شما برای مقابله با آثار سوء تحریم چه بوده؟

بنام خدای هســتی بخش و با عرض سالم و ادب خدمت 
مردم شریف زنجان

تحریمهــا در تولید در چهــار بعد اثر منفــی دارد1-تهیه 
متریال2-تهیه قطعات3-گردش پولی4-صادرات.

 سیمان خمسه100 درصد مواد اولیه خود را از داخل فراهم 
کرده، فروش تولیداتش نیز داخلی بوده و صادراتی نداشته 
در نتیجه ســه تا از عوامل اصلی تاثیری در روند تولیدات 
شرکت ســیمان خمســه نداشــته فقط در موضوع تامین 
قطعات ماشــین آالت، یه خرده مشــکالتی ایجاد شده که 
برخی از مشــکالت با فعال سازی کارگاه ساخت کارخانه 
و ایجــاد ارتباط با قطعه ســازهای داخلی،تا حدود زیادی 
مرتفع شــده البته بنده منکر آثار مخرب تحریم نیستم ولی 
اعتقاد دارم موضوع تحریم برای برخی مســوولین،توجیه 
کم کاری و کوتاهیشــان شده و این اوج جفا به مملکت و 

مردم می باشد.
* ظرفیت تولید شــرکت در روز چقدر بوده و آیا در 

فروش محصوالت تولیدی با مشکالتی مواجه هستید؟
روزانه3400 تن کلینگر تولید میگردد و در بازارهای زنجان، 
تهران و... بفروش می رســد. بدلیــل رکود در پروژه های 
عمرانی و کاهش ســاخت و ساز همچنین وجود71 واحد 
سیمانی در کشور که تولید مازاد بر مصرف را دارند)عرضه 
سیمان بیشــتر از تقاضا بوده( قیمت سیمان نسبت به سایر 
مصالح ســاختمانی در طی10سال گذشته کمتر رشد داشته 
و رقابت منفی بین این واحدها باعث مشــکالتی گردیده 
و امســال نسبت به سالهای گذشته فروش کمتر از ظرفیت 
تولید داشــتیم البته بنده امیدوارم با توجه به کیفیت سیمان 
تولیدی در این واحد، بتوانیم سهم خوبی را در بازار کشور 

داشته باشیم.
* بزرگترین موانع و مشــکل شرکت سیمان خمسه که 
باعث شده بعد از پنج سال فعالیت تولیدی، نتواند سود 
سهام به سهامداران بدهد چه بوده؟ و حتما میدانید این 

موضوع موجب گالیه سهامداران خرد گردیده است؟
کلیه ســهامداران چه خرد و چه کالن حق دارند نسبت به 

این موضوع گالیه داشته باشــند چرا که پولی که سال83 
برای خرید ســهام هزینه کرده اند برای هر چیزی سرمایه 
گذاری کرده بودند قطعًا برنده بودند ولی استحضار دارید 
خرید ســهام در همه ممالک یک کار بســیار ریسکی می 
باشد و هیچکس در موضوع ســهام به قطعیت نمی تواند 
تضمین ســود بدهد کما اینکه خیلی از ماها در ســال85 
نســبت به خرید سهام یکی از اســمی ترین کارخانه ها، 
اقدام کردیم بعد از گذشت13ســال فقط زمین و فنس آنرا 
می بینیم ولی شــرکت سیمان خمســه،تبدیل به کارخانه 
روپا گردیده است. سهامداران در سال83 حدود22میلیارد 
تومان سهم خریدند و مسوولین وقت با رقم مذکور برخی 
امور شــرکت را از جمله احداث برخــی محدثات، زمین 
و ... انجــام دادند و مجدداً درخواســت افزایش ســرمایه 
دادنــد ولی بــا توجه به شــرایط اقتصــادی هیچکدام از 
سهامداران نســبت به افزایش سهام خود اقدام نکردند در 
نتیجه مسوولین وقت دســت بدامان سهام دارعمده شدند 
و ایشــان180میلیارد تومان و سیســتم بانکی با 71میلیارد 
تومان تســهیالت ریالی و حدود25میلیون یورو تسهیالت 
ارزی)معادل ریالی آن71میلیــارد تومان(را برای تکمیل و 
خرید ماشین آالت ســرمایه گذاری کردند در حال حاضر 
شــرکت با تمام تالش و صرفه جویی و سیاستهای اعمال 
شــده در کاهش قیمت تمام شــده، موفق شده هزینه های 
عملیاتــی را با فروش  و تولید خود تامین کند و اقســاط 
ریالی وام سیستم بانکی)71میلیاردتسهیالت ریالی با سهم 
داشــتن حدود227 میلیارد تومن( را هــم پرداخت نماید 
و متاســفانه تا حال نتوانســته اقســاط ارزی را که ماهانه 
حدود12میلیــارد تومــان می باشــد را پرداخت کند پس 
شــرکت از نظر تولید به سود دهی رسیده و سود عملیاتی 
دارد ولی اقســاط بانکی اجازه پرداخت ســود به سهامدار 
خرد و عمده را نمی دهد همانطوری قبال هم عرض کرده 
بودم تا اتمام اقســاط شرکت نه تنها قادر به پرداخت سود 
ســهام نخواهد بود بلکه برای پرداخت اقســاط تسهیالت 
ارزی مجبور به افزایش ســهام نیز خواهد کرد و بعد اتمام 

اقساط قطعًا سود خواهد داشت.
* اهم موانع و مشکالت واحدهای تولیدی از نظر شما 
با توجه به مســئولیتهای که در واحدهای مختلف دارید 
چی بوده و مسوولین در رفع مشکالت مذکور، چقدر در 

کنار واحدهای تولیدی هستند؟
قطعا بنگاههای اقتصادی متاثر از شــرایط اقتصادی جامعه 
بوده و دارای مشــکالت عدیده ای هســتند بدون تعارف 
بایــد بپذیریم شــرایط، عادی نیســت و گذر از شــرایط 
بحرانی و غیــر عادی، مدیریت جهــادی و کاماًل ویژه را 
می طلبد مســوولین این کشور، توانمندی خود برای اداره 
شــرایط غیر عادی را در هشت سال دفاع مقدس به اثبات 
رسانده اند اگر شعار و عمل مسوولین یکی باشد خیلی از 
مشــکالت حل خواهد شد ولی متاسفانه برخی مدیران در 
پشــت تریبونها بسیار عالی صحبت می کنند ولی در پشت 
میز خودشــان افتضاح عمل می کنند و بــرای توجیه کار 

شــکنی و مانع تراشی خود، شــعارهای زیبا و عامه پسند 
ســر میدهند و با توجه بقدرت اداری و تریبونهای مختلفی 
که در اختیار دارند مواضــع غیرقانونی و غیر منطقی خود 
را منطقی جلوه میدهند و در واقع قرآن ســر نیزه می کنند، 
خیلی از مدیران و مسوولین نهایت تالش را انجام میدهند 
تا موجب رفع مشــکالت بنگاههای اقتصــادی گردند از 
جمله ســتاد تســهیل رفع موانع تولید به ریاست استاندار 
محترم و با دبیری ســازمان صمت کارهای بســیار موثری 
انجام میدهند و اگر امروز چراغ واحدهای تولیدی روشن 
اســت قطعًا نقش مسوولین بســیار پر رنگ می باشد ولی 
متاسفانه برخی حاضر به درک شرایط بنگاههای اقتصادی 
نیستند و نه تنها کمکی نمی کنند بلکه با ایجاد موانع وقت 
و انرژی مدیــران واحدهای تولیدی را مــی گیرند و این 
قبیل مدیران آب به آســیاب دشــمن می ریزند و ضربات 
آنهــا، مهلک تر و کاری تر از ترامپ،... می باشــد و برای 
فرار از پذیرش مســئولیت انجــام کارهائیکه وظیفه انجام 
آنرا دارند اعالم می کنند دوست دارم کمک کنم ولی نمی 
توانم جوابگوی دستگاههای نظارتی باشم اینکار مسوولین 
نظارتی اســرائیلی هســتند و از حل و فصل مشکالت این 
مملکت ناراحت میشوند در حالیکه تا آنجا که بنده در طی 
این 28سال خدمتم دیده ام مسوولین نظارتی مخلص ترین 
و دلســوزترین افراد برای مردم و کشور هستند باید از این 
قبیل مدیران پرسید در مواردیکه خودتان دوست دارید به 
کســی یا واحدی کمک کنید چرا انجا از مسوولین نظارتی 

خرج نمی کنید و اسم نمی آرید.
* شــما بعنوان مدیری که هم در بخش دولتی و هم در 
بخش صنعتی کار کرده اید مزیت های استان زنجان را 
برای ســرمایه گذاری در چه عواملی میدانید؟ همچنین 

موانع سرمایه گذاری را در چه چیز های می بینید؟
اســتان زنجان عالوه بر موقعیت اســتراتژیکی که از نظر 
همســایگی با چندین اســتان و داشــتن آزادراه،راه آهن، 
فرودگاه، آب و هوای مناســب و... با داشــتن نیروی کار 
بسیار کارآمد،باهوش،تحصیل کرده، متخصص،دلسوز و با 
باورهای عمیق دینی و ملی، یکی از مهمترین استانها برای 
سرمایه گذاری می باشد همچنین اراده خیلی از مسوولین و 
صاحبان صنعت، حرفو... برای رشد استان، دورنمایی بسیار 

خوبی را ایجاد کرده است.
در موضوع موانع هم، برخی مســوولین از آنجائیکه زنجان 
را برای خود محل رشــدتلقی می کنند به محض رســیدن 
به ســمت و مقام، شمشــیر را از رو مــی بندند و علیرغم 
ســفارش مسوولین ارشد اســتان مبنی بر تعامل و انعطاف 
در عیــن اجرای مقــررات، حتی از ظرفیتهــای قوانین نیز 
اســتفاده نمی کنند و قطعًا این نگرش موجب دلســردی 
ســرمایه گذاران میگردد و برای توجیه عملکرد غلط خود، 
متاسفانه گزارشهای بسیار غیر منطقی به مسوولین ارشد و 
دستگاههای نظارتی میفرســتند و با این گزارشها خادم را 
خائن جلوه میدهند و با توجه به این فضا که توســط عده 
بســیار قلیلی از مدیران بوجود میآید امنیت و بستر سرمایه 

گذاری در استان به خطر می افتد.
* پرونده ســرمایه گذاران شــما، در امــور مالیاتی 
استان)موضوع تراکنشهای شخصی(، در حال رسیدگی 
است عملکرد سازمان مذکور را چگونه ارزیابی میکنید 
در برخی محافل شــما گالیه های از سازمان مذکور را 

داشتید.
اوالً کشوری که بخواهد سرمایه های نسل آینده را به یغما 
ندهد می بایست هزینه های جامعه را با مالیات جبران کند 
نه با فروش سرمایه های مملکت مثل معادن،نفت و... ثانیًا 
همه کشــورهای پیشــرفته از همین راه کشور را اداره می 
کنند و همین موضوع اســتقالل اقتصادی، در نتیجه از نظر 
استقالل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آنها را با توجه باینکه 
درآمدشان وابسته به اراده سایر کشورها نیست فراهم کرده 
خوشبختانه کشور ما هم قدم به این راه گذاشته و همه باید 
کمک کنیم تا کشــور عزیز ما هم به این شکوفائی برسد. و 
با تحریم خرید نفت و ســایر اقالم، دچار بحران اقتصادی 
نباشــیم بخصوص در این شــرایط بحرانی، که درآمدهای 
دولت بشدت کاهش پیدا کرده هر کس فرار مالیاتی داشته 
باشد انگار سرباز دشمن این مرزو بوم بوده و خیانت بزرگی 
را مرتکب می گردد . امور مالیاتی استان ما خوشبختانه در 
وصول مالیات در سطح کشــور جزء استانهای پیشرو می 

باشد و دالیل آنهم در چند موضوع خالصه میگردد.
الف(کارکنــان امور مالیاتی اســتان از متعهدترین و وظیفه 
شــناس ترین افراد در سطح ســازمان امور مالیاتی کشور 
هستند و طبق وظایف خودشان نسبت به وصول اقدام می 
نمایند و تابع شــرایط خاص و تبانی ها نیســتند) البته این 

مطلق نیست شاید کسی هم از این قاعده مستثنی باشد(
ب( مودیان مالیاتی استان زنجان با توجه به باورهای عمیق 
دینی،ملی و اجتماعی که دارند خود را موظف به پرداخت 
حق حقوقی دولت میدانند و این ناشی از وظیفه شناسی و 

حس مسئولیت پذیری آنان نیز هست.
ج( برخی مسوولین امور مالیاتی در زنجان از ظرفیت های 
قانونی کمک به مودیان نسبت به سایر استانها کمتر استفاده 
کرده و سخت گیری بیشــتری اعمال می کنند و اگر طبق 
قوانین بریدن انگشــت جایز دانسته شود اینها به سر بریدن 

هم راضی نیستند.
و مشکل گروه ما هم  منبعت از بند ج و این طرز تفکر می 
باشد و اســناد و دالیل کافی هم وجود دارد که به مراجع 
ذیصالح تحویل خواهد شد تا حق و حقوق دولت و مودی 

ضایع نگردد.
ضمــن اینکه بنده به نوبه خودم از مدیران و کارکنان  اداره 
امور مالیاتی که وظایف بســیار حساس و خطیری در این 
شرایط خاص اقتصادی دولت و مودیان را عهده دار هستند 
نهایت سپاســگزاری را دارم تمنا دارم به شــعار خودشان 
که وصــول مالیات باید با حفظ اصول صورت گیرد پایبند 
باشند و در ارائه گزارشات به مراجع و هیت ها، امانتداری 
کننــد تا خدای نکرده حقی از مودی و دولت ضایع نگردد 
و از تفسیرهای شخصی برای بخشنامه ها خودداری شود. 

بند از ذکــر جزئیات فعال خودداری می کنم تا انشــاءاهلل 
مسوولین رسیدگی کنند.

* شما بعنوان موســس و مدیرعامل کلینیک آرین شفا 
مهر ســلطانیه، گویا قصد اجرای فاز دو کلینیک مذکور 
را دارید لطفــًا در این خصوص هم توضیحات را ارائه 

فرمائید.
ســال92کلینیک مذکور با دارا بودن بخشــهای مختلف از 
حرفه  سونوگرافی،رادیولوژی،آزمایشگاه،بهداشــت  جمله 
ای، دندانپزشکی،مطب های تخصصی، پایگاه سالمت،روان 
شناسی، زنان و زایمان و... با سرمایه آقایان نجفی عملیات 
ســاخت و تجهیزش به پایان رســید و در اختیار دانشگاه 
علوم پزشــکی قرار گرفت و برای اداره بهتر آنجا، ماهانه 
حــدود پنجاه میلیون تومان، خیریــن هزینه میکنند در فاز 
دوم هم با همکاری بســیار خوب دانشگاه علوم پزشکی، 
مقرر شده سلول درمانی احداث، تجهیز و راه اندازی شود 
که قطعــًا در حوزه درمان قدم بســیار موثری خواهد بود 
همچنین در حال حاضر سالن ورزشی چند منظوره نیز در 
حال ساخت می باشد تا خیرین سالن مذکور را نیز به مردم 

شریف سلطانیه تقدیم نمایند.
* شــما در یکی از ســخنرانیهای خود اعالم کرده اید 
هلدینگ شــما در احداث نیروگاه5000 میگاواتی اقدام 

خواهد کرد لطفًا در این خصوص توضیح دهید.
ســرمایه گذاران گروه ما)آقایان نجفــی( در حال احداث 
کارخانه تولید ســلول و پانل های خوشیدی هستند و با به 
بهره برداری رسیدن آن کارخانه در نظر دارند 5 تا نیروگاه 
هزار مگاواتــی احداث نمایند که زنجان یکی از مناطق در 
نظر گرفته برای یکی از نیروگاهها می باشــد بنده امیدوارم 
توفیق اینرا داشته باشم بعد از احداث شرکت آرین توتون 
صنعت، کلینیک آرین شفا مهر ســلطانیه، اصالح ساختار 
کلی شــرکت سیمان خمسه، احداث ســالن ورزشی چند 
منظوره سلطانیه، بتوانم ساخت پروژه سلول درمانی و این 
نیروگاه را هم انجام بدهم تا بعد از اتمام عمرم یادگاریهای 

خوبی از بنده برجای بماند.
* موضوع مبارزه با فســاد که توسط قوه قضائیه شروع 

کرده را چطوری ارزیابی می کنید؟
قطعًا فساد ریشــه همه ارزشهای حاکم بر جامعه را از بین 
می برد فساد هر گونه فعالیت سالم اقتصادی را نابود کرده 
و یک عده بدون هر گونه تالش و زحمتی،ســرمایه ملت 
را می بلعند پس مبارزه با هر گونه فســاد بخصوص فساد 
اقتصادی و رانت بســیار ضروریست و بنده به نوبه خودم 
تشــکر میکنم ولی بایــد با ظرافت عمل کــرد که فعاالن 
اقتصادی ســالم در این بین، آسیب نبینند و یک عده با نام 

مبارزه با فساد، رقبای اقتصادی را حذف نکنند.
* چه انتظاری از مسوولین دارید؟

ضمن تشــکر از کلیه مدیران دلســوز و تالشگر استان، از 
برخی مدیران درخواســت و تمنا دارم اگر نمیتوانند کمک 
کنند کار شــکنی هم نکنند در ضمن در ارائه گزارشــها به 

دستگاههای نظارتی، دروغ نگویند.

▪ من منکر آثار مخرب تحریم ها نیستم 
ولی اعتقاد دارم برخی مسوولین کوتاهی 

و کم کاری خود را با تحریم ها توجیه 
می کنند.

▪ اعتقاد راسخ دارم با همین شرایط هم 
اگر دست اندر کاران، همت کنند میشود 

از این پیچ گذر کرد
▪ مبارزه با فساد، رانت الزمه کار و 

پیشرفت در همه زمینه هاست ولی باید 
دقت کرد فعاالن صدیق عرصه تولید 

در آتش برخی گردن کلفت های فاسد 
باصطالح فعال اقتصادی نسوزند.

▪ برخی مسوولین برای توجیه کارشکنی 
و مانع تراشی، شعارهای زیبا سر میدهند 
و با توجه به قدرت اداری و تریبونهای 
مختلفی که در اختیار دارند مواضع غیر 
قانونی خود را، قانونی جلوه میدهند و به 

اصطالح قرآن سر نیزه میکنند.
▪ بنظر بنده که در شش استان افتخار 
خدمت گذاری را داشتم زنجان یکی 
از مستعدترین استانها برای سرمایه 
گذاریست دلیل اصلی آنهم عالوه بر 

موقعیت استراتژیک، وجود نیروی کار 
کارآمد، متخصص،باهوش، و با باورهای 

عمیق اسالمی،ملی است.


