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رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس: درباره حذف 
شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو تصمیم گیری نشده است

مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس   
عنــوان کــرد کــه هنــوز دربــاره حــذف شــورای رقابت از 

قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری نهایی نشده است.
بــا  گفت وگــو  در  تاالرپشــتی  اکبــری  عــزت هللا 
خبرگزاری ایرنا در پاســخ به این ســوال که آیا بر اساس 
مصوبه کمیسیون شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
حــذف خواهــد شــد، اظهــار کرد: طبــق اصالحــی ماده ۴ 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو اعاده شــده از شــورای 
نگهبان، خودروهای تولیدشــده داخلی در بورس عرضه 
می شــود ولی درباره حذف شــورای رقابت هنوز تصمیم 

گیری نهایی انجام نشده است.
او بــا بیــان اینکــه طبــق ایــن مصوبــه عرضــه هــر 
محصولــی در بــورس کاال بــر اســاس قیمــت پایــه انجام 
چگونگــی  راهکارهــای  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
عرضــه خــودرو در بــورس، کیفیــت خودرو و رســیدن به 
بومی ســازی و رشد قطعه ســازی کشور از دیگر مسائلی 
ایــن طــرح بررســی می شــود. همچنیــن  کــه در  اســت 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: 
براساس طرح ساماندهی و تحول در بازار خودرو تالش 
شــده واردات خــودرو بــر اســاس میــزان صــادرات افــراد 

حقیقی و شرکت های غیردولتی انجام شود.
حجــت هللا فیــروزی افــزود: براســاس ایــن طــرح به 
افراد یا شــرکت های غیردولتی اجازه واردات خودرو داده 
می شود که موفق به صادرات خودرو شوند. به عبارتی به 
افراد یا شرکت های دیگر به اندازه صادرات خودرو، مجوز 
واردات داده می شــود و این طرح شــامل قطعه سازان نیز 
می شــود. ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
اضافــه کــرد: این طرح فقط شــامل صادرکنندگان خودرو 
نیســت، بلکــه افراد حقیقی که نفــت داخلی را خریداری 
و در خارج از کشــور به فروش برســانند یا کســانی که در 
خارج از کشــور ذخیره ارزی دارند،  امکان واردات خودرو 
بــر اســاس همــان میزان فروش نفت یا همــان مقدار ارز 

ذخیره ای خواهند داشت.

سهم نهاده های دامی 
مرغداران افزایش یافت

نائب رئیــس کانــون انجمــن تولیدکننــدگان مــرغ 
دامــی  نهاده هــای  ســهم  افزایــش  از  کشــور  گوشــتی 

مرغداران خبر داد. 
حبیــب اســدهللا نژاد در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا بیان 
اینکه برای تنظیم بازار ایام نوروز تصمیمات جدیدی در 
حوزه تولید و عرضه آن گرفته شــده اســت، اظهار کرد: 
براســاس تصمیــم ســتاد تنظیم بــازار و جهاد کشــاورزی 
ســهم نهاده هــای دامــی و ســن کشــتار مرغ بــرای تامین 

بازار ایام نوروز افزایش یافته است.
او ادامه داد: ســن کشــتار مرغ از ۴0روز به ۴5روز 
افزایــش داده شــده و بــرای 5روز افزایش ســن کشــتار، 
900 گرم نهاده دامی به ســهمیه مرغداران افزوده شده 
اســت. اســدهللا نژاد نتیجــه ایــن تصمیمــات را افزایــش 
20 تــا 25درصــدی عرضــه مــرغ در روزهای پایانی ســال 
دانســت. بــه گفتــه او افزایــش ســن مــرغ وزن مرغ های 
تولیدی را باال می برد و در نهایت حجم مرغ عرضه شده 
نیــز بیشــتر می شــود. اســدهللا نژاد با اشــاره بــه تصمیم 
برخــی اســتان ها برای ممنوعیت خــروج مرغ اظهار کرد: 
ایــن نــوع سیاســت گذاری های جزیره ای منجــر به توزیع 

ناعادالنه مرغ خواهد شد.
ظرفیت هــای  کشــور  اســتان های  شــد:  یــادآور  او 
متفاوتــی در تولیــد مــرغ دارنــد. تعــدادی تولیــد بــاال و 
تعدادی نیز تولید آن ها نسبت به نیازشان اندک است.
اســدهللا نژاد افــزود: وقتــی تصمیــم بــه ممنوعیــت 
خروج مرغ از اســتان می گیریم به این معنی اســت که 
فرصت را از استان ها با تولید ضعیف تر برای بهره مندی 
از این کاال با قیمت مناسب می گیرم. نائب رئیس کانون 
انجمــن تولیدکنندگان مرغ گوشــتی کشــور ورود وزارت 
کشــور بــرای جلوگیری از تصمیمــات جزیره ای که نتیجه 
آن توزیع ناعادالنه مرغ خواهد بود را ضروری دانست.
اســدهللا نژاد، خواستار واگذاری برنامه ریزی توزیع 

سراسری مرغ کشور به وزارت جهاد کشاورزی شد.

رشد ۳.۱ درصدی بازگشت 
ارز حاصــل از صادرات در دی

معــاون وزیــر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران عنوان کرد که میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع 
تعهدات ارزی تا پایان شــهریور سال جاری 65.7میلیارد 
یــورو بــرآورد شــده کــه بــا احتســاب حداکثر زمــان ایفای 
تعهــدات ارزی، میــزان تعهــدات ارزی صادرکننــدگان تــا 

پایان دی   سال جاری 59.9 میلیارد یورو است.
به گزارش ایلنا، حمید زادبوم تعداد صادرکنندگان 
مشــمول رفع تعهدات ارزی را 2۳۱۱۸ صادرکننده اعالم 
کرد و اظهار کرد: این تعداد نسبت به مرداد سال جاری 
بــا افزایــش 5.9صادرکننده از رشــدی معادل 2.۳درصد 
برخــوردار بوده اســت.  وی افزود: تعــداد صادرکنندگان 
در شــهریور بیشــترین رشــد را در شــش ماهه اول سال 
جــاری داشــته و از رشــد یــک درصدی فروردین به رشــد 

2.۳درصدی رسیده است. 
بازگشــت  میــزان  ارزی،  اقــدام  کمیتــه  مســئول 
تــا ۳0 دی  ارز حاصــل از صــادرات از 2۱فروردیــن 9۷ 
بــا افزایــش  یــورو اعــالم کــرد کــه  99 را ۴۱.۳میلیــارد 
۱.2میلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشان دهندۀ رشدی 
معــادل ۳.۱درصــد اســت. زادبــوم افزایش میــزان ایفای 
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان را ناشــی از اجرایی شــدن 
مصوبــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت دانســت و 
اظهــار امیــدواری کــرد بــا ابــالغ دســتورالعمل تکمیلــی 
و اجرایــی مصوبــه مذکــور، شــرایط برای ایفــای تعهدات 

صادرکنندگان تسهیل شود.

اخبـــــــــــــــــار

 گرانی جهانی شکرخام

رکورد زد
قیمت شکر خام در بحبوحه محدود شدن عرضه 
و قیمــت بــاالی انــرژی کــه احتمــاال تقاضا برای نیشــکر 
بــرای تولیــد اتانول را افزایش می دهد، به باالترین حد 

در چهار سال اخیر صعود کرده است.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت شکر در نیویورک 
بــه باالتریــن حد از آوریل ســال 20۱۷ تاکنون رســیده و 
در مســیر ثبــت دهمین رشــد ماهانــه متوالی قــرار دارد 
کــه طوالنی تریــن رونــد صعــودی از ســال ۱9۶۱ تاکنــون 

خواهد بود.
بــا وجــود پیش بینــی مــازاد  ایــن افزایــش قیمــت 
محصــول شــکر در فصل زراعــی 2022-202۱ که معموال 
در آوریــل در برزیــل آغــاز می شــود، روی داده اســت. 
بخشی از دلیل افزایش قیمتهای جهانی شکر، افزایش 
قیمــت جهانــی نفــت و افزایــش قیمت بنزیــن در برزیل 
– بزرگتریــن صادرکننــده بــزرگ شــکر جهان - اســت که 
باعث می شــود تقاضا برای اتانول تولید شــده از نیشکر 
در این کشور افزایش پیدا کند. کاهش تولید در تایلند 
 و اتحادیــه اروپــا در فصــل جــاری از قیمتهــا پشــتیبانی

کرده است.
»برونو لیما«، مدیر واحد شکر گروه استون ایکس 
در ســائوپائولو در گزارشــی اعــالم کــرد قیمتهــای فعلــی 
بازار شکر منعکس کننده طوفان کامل از عوامل دیگری 

فراتر از عوامل بنیادین این بازار هستند.
قیمــت شــکر خام بــرای تحویل در ماه مــه در بازار 
نیویــورک ۱.۸درصــد رشــد کــرد و به ۱۶.۸9ســنت در هر 
پونــد رســید و بــرای کل هفتــه هشــت درصــد افزایــش 

داشت که بیشترین میزان افزایش از ژوئیه است.
براساس گزارش بلومبرگ، معامالت تحویل مارس 
هفته جاری منقضی می شــود و معامله گران در آســتانه 
پایــان مهلــت ایــن قراردادهــا، قراردادهایشــان را تنظیم 
می کننــد. نــرخ مــازاد معامــالت مــارس در مقایســه بــا 
معامالت مه نشــان دهنده نگرانیهــای کوتاه مدت درباره 
تامیــن شــکر اســت. همزمــان، برزیل به زودی برداشــت 
محصولــش را آغــاز می کنــد و هنــد ذخایــر بزرگــی بــرای 
صــادرات دارد و محصــول نیمکــره شــمالی در ماههــای 

آینده آماده برداشت می شود.

تجاری سازی ۴ محصول 
کشاورزی 

زعفــران  نشــان جغرافیایــی  بــار  نخســتین  بــرای 
قائنــات، کشــمش مالیــر، پســته رفســنجان و خرمــای 
بــه  بخشــیدن  ســرعت  منظــور  بــه  حاجی آبــاد  پیــارم 

تجاری سازی محصوالت کشاورزی ایران تعریف شد.

بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، مدیــرکل دفتر 
امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: نشــان 
جغرافیایــی محصــوالت کشــاورزی بــا اولویــت زعفــران، 
کشــمش، پســته و خرما براســاس شــاخص های متعدد 
و نتایــج اولیــه پــروژه مشــترک مالکیــت فکــری ایــران و 

سوئیس تعریف شده است.
محمــد خالــدی بــا مــرور بــه نشســت تجاری ســازی 
محصــوالت کشــاورزی نشــان جغرافیایــی ایــران کــه بــا 
هماهنگی مؤسسه فدرال مالکیت معنوی سوئیس، به 
صورت مجازی برگزار شد، افزود: در این نشست که با 
هــدف تقویــت سیســتم مالکیــت فکری ایــران به منظور 
بهبــود رقابت پذیــری تجــاری و تجاری ســازی دارایی هــای 
مالکیت معنوی و توســعه اقتصادی کشــور برگزار شــد، 
ایــران و  پــروژه مشــترک مالکیــت فکــری  اولیــه  نتایــج 

سوئیس ارائه و تبیین شد.
او اضافــه کــرد: ایــن پــروژه بــا همــکاری مشــترک 
مؤسســه فــدرال مالکیــت معنــوی ســوئیس و ســازمان 
بیــن  تجــارت  توافقنامــه  چارچــوب  در  ایــران  فکــری 

کنفدراسیون سوئیس و ایران در حال انجام است.
خالــدی گفــت: بــا تعریــف نشــان جغرافیایــی برای 
زعفــران قائنــات، کشــمش مالیــر، پســته رفســنجان و 
خرمــای پیــارم حاجی آبــاد در ایــن پــروژه مشــترک، بــر 
بــرای  عملیاتــی  و  اجرایــی  اقدامــات  اولویــت،  اســاس 

پیگیری آن انجام خواهد شد.
او از آمادگــی کامــل وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
همــکاری در اجــرا و عملیاتــی کــردن این پــروژه خبر داد 
از  کشــاورزی، حرکــت  جهــاد  وزارت  رویکــرد  افــزود:  و 
کشاورزی سنتی یا متداول به کشاورزی تجاری با تاکید 
بــر توســعه زنجیره هــای ارزش و کشــاورزی قــراردادی 
است و از این رو در سال های اخیر نهادسازی الزم برای 
ســاماندهی کشــاورزان در اتصال بــه بازار های داخلی و 

جهانی انجام شده است.
مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی وزارت جهاد کشــاورزی 
و  تولیدکننــدگان  تجمیــع  بــرای  الزم  آمادگــی  داد:  ادامــه 
محصــوالت  زنجیره هــای  حلقه هــای  مختلــف  ذی نفعــان 
کشاورزی برای نشان های تجاری مشخص شده وجود دارد.
او همچنیــن بــه نقــش مراکز خدمات کســب و کار 
کشــاورزی BDS و آموزش های الزم برای تغییر گفتمان 
در راســتای تجاری ســازی محصوالت تاکید کرد و گفت: 
جهــاد  وزارت  و  بانک هــا  در  نیــز  مالــی  تأمیــن  الگــوی 
کشــاورزی به ســمت تأمین مالی زنجیره ارزش در حال 

تغییر است.
بر پایه این گزارش، نشســت مجازی تجاری ســازی 
بــا  ایــران  جغرافیایــی  نشــان  کشــاورزی  محصــوالت 
حضــور نمایندگانــی از دفتــر امور اقتصــادی وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، مرکــز مالکیــت فکــری و 
معنــوی ایــران و نماینــده ســازمان تحقیقــات، آموزش و 

ترویج کشاورزی برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

منوچهــر منطقــی عنــوان کرد کــه تولید 
بــه معنــی آن اســت که شــما 5۱درصد ارزش 
افــزوده و فناوری هــای کلیــدی را در داخــل 
کشــور داشــته باشــید، اگــر نداشــته باشــیم 

اسمش تولید نیست، سرهم بندی است.
منوچهــر منطقی در گفت وگوی تصویری 
با خبرگزاری تســنیم با تاکید به اینکه تحریم 
باعث شده که تولید کاهش پیدا کند اما چرا 
ایــن اتفــاق افتــاد؟  گفت: معموالً آن کســانی 
کــه درســطح سیاســتگذاری صنعــت خــودرو 
هستند به خودروساز تأکید می کنند در روند 
تولیــد اگــر بخشــی از قطعــات وارداتــی اســت 
باید تمرکز در تولید قطعات حســاس داشــته 
باشــید تــا اگــر طــرف خارجــی تمایلی بــه ارائه 
قطعــات نداشــت خودتــان توانمنــدی الزم را 
در تولیــد قطعــات مــورد نیاز در داخل کشــور 
داشــته باشــید یــا اگــر خودروســاز می خواهــد 
اجــزای  بیــاورد   )CKD( ســی کی دی  خــودروی 

حیاتی آن را باید خودش تولید کند.
اجــزای حقیقــی خــودرو چــه  افــزود:  او 
بخش هایــی هســتند؟ موتــور، قــوای محرکــه، 
مجموعــه بدنــه و مجموعــه الکترونیکــی کــه 
اتفاقــاً مــا زیاد به این اجــزا نپرداخته ایم، پس 
اگر می خواهیم سیاســتگذاری درستی داشته 
بــه  بایــد در اجــزای حقیقــی خــودرو  باشــیم 
خودکفایــی دســت پیــدا کنیــم. اینکــه بگوییم 

الستیک، دستگیره و صندلی را ساخته ایم که 
مهم نیســت، اینها ســاده هســتند و هر زمان 
می توان ســاخت و نیازی به واردات ندارند ما 
بایــد امــروز مســلط بــه تولیــد موتــور شــویم و 

به مرور خود خودرو را بسازیم.

تولید یعنی 5۱ درصد ارزش افزوده 
گفــت:  ایران خــودرو  ســابق  مدیرعامــل 
پــس اگر ما در تحریم دچار مشــکل شــده ایم 
ایراد از ســوی سیاســتگذاری است که اجباری 
در ســرمایه گذاری در تولیــد قطعات حســاس 
نداشــته اســت. اصوالً برای تولید یک تعریف 
خیلــی واضــح وجــود دارد. تولیــد بــه معنــی 
آن اســت کــه شــما 5۱ درصــد ارزش افــزوده 
کشــور  داخــل  در  را  کلیــدی  فناوری هــای  و 
داشــته باشــید اگــر نداشــته باشــیم اســمش 
تولیــد نیســت، ســرهم بندی اســت. مــا وقتــی 
بــه  باشــیم  نداشــته  درســتی  سیاســتگذاری 
جــای تولیــد ســرهم بندی می کنیــم که بســیار 

آسیب پذیر است.
او در پاســخ به این ســوال آیا در تحریم 
داخلــی  قطعه ســازان  بــر  تکیــه  بــا  می تــوان 
افزایــش تولیــد را در صنعت خودرو رقم زد یا 
خیر، گفت: بله؛ چون توانمندی قطعه ســازان 
کشــور باالســت. البتــه  2 و ۳ نکتــه کلیــدی 
وجود دارد که باید برای بهتر عمل کردن  آنها 

را اجرایی کرد.

 افزایش تولید هست

ولی مشروط
منطقــی بــا اعــالم اینکه ما بــه این دلیل 
افــت تولیــد داشــتیم کــه در قطعات حســاس 
وابستگی به واردات داشتیم و آنها در تحریم 
حاضــر بــه فــروش قطعــات بــه مــا نشــدند، 
افــزود: در نهایــت مــا قطعــات دســت دوم را 
از مســیرهای دیگــری تأمیــن کردیــم و به خط 
تولیــد رســاندیم، مســلم اســت کــه کیفیــت 

خودروها کاهش پیدا می کند.
ســابق  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
قطعه ســازان  کــه  زمانــی  تــا  ایران خــودرو، 
داخلــی بــا مجموعــه شــرکتهای دانش بنیان 
نکننــد  همــکاری  جدیــد  فناوری هــای  و 
نمی تــوان بــه حــل مشــکالت امیــد داشــت. 
ایــن ســه بخش همــراه هــم  کــه  هــر زمــان 
بودنــد مــا بــه نتایــج مناســبی دســت پیــدا 
کرده ایــم. امــروز کــه تیــراژ تولیــد افزایــش 
پیــدا کــرده عامل آن تســلط خودروســاز در  

تولید قطعات  با فناوری حســاس اســت.
قیمت گــذاری  روش  نــوع  دو  افــزود:  او 
بــا  خودروســاز  کــه  قیمتــی  نخســت  اســت: 
محاســبه هزینــه تمام شــده بــه همــراه ســود 

بــه  آن  بــا  مطابــق  را  محصــوالت  و  تعییــن 
مشــتریان می فروشد. این روش قیمت گذاری 
در دنیــا دیگــر حاکم نیســت. امــروز می گویند 
ببینیــد مشــتری چــه محصولــی می خواهــد و 
چقــدر تــوان مالــی دارد تا خودرو را متناســب 
بــا نیــاز آنها تولیــد کنیم. بر همین اســاس بر 
مبنــای مشــتری تولیــد و قیمت هــا را تعییــن 
یــک  عملکردهایمــان  در  بایــد  مــا  می کننــد. 
شــرایط  در  منتهــا  دهیــم  انجــام  تجدیدنظــر 

بحرانی نمی توانیم این کار را بکنیم.

از دست دادن 48درصدی 
مشتریان

منطقــی تصریح کرد: در اوقاتی که همه 
چیز عادی اســت این کار کامالً شــدنی است.  
بایــد طیف ســنجی شــود که کل مشــتری های 
بــا  متناســب  و  هســتند  چقــدر  خودروســاز 
ایــن طیف ســنجی خودروهــا عرضه شــود.  به 
عنوان مثال در سال 9۸، ۴۸درصد مشتریان 
پولشــان بــه خــودرو پراید می رســید امــا پراید 
را  هیچ چیــزی  و  کردیــم  حــذف   99 ســال  را 
هــم جایگزیــن آن نگذاشــتیم. ایــن یعنــی کــه 
بــازار  از  را  مشــتری هایمان  از  ۴۸درصــد  مــا 
محصــول نو از بیــن برده و آنها را راهی خرید 

محصوالت دست دوم کردیم.

صنایــع  و  معــادن  کمیســیون  رئیــس 
معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد که اگر 
به نقطه ای برسیم که مردم دیگر توان خرید 
را نداشــته باشــند باعث می شــود که در کنار 
تــورم یــک رکود را نیــز تجربه کنیم، اگر دیگر 
نتــوان محصــول را فروخــت و خریــدار وجود 
نداشته باشد کل بخش های اقتصاد از جمله 

معدن آسیب می بینند.
بهــرام شــکوری در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد تاثیــر تــورم ۳۴درصــدی در حوزه 
معــدن اظهــار کــرد: طبیعتا بخش معــدن نیز از 
دیگــر حوزه هــای اقتصــادی کشــور جدا نیســت. 
طبیعــی اســت کــه تــورم تاثیــر خــود را در حوزه 
معــدن نیــز برجــای بگــذارد. بخــش معــدن نیــز 
مصرف کننده بخشــی از کاالها اســت و متاثر از 
نرخ تورم در خرید مواد اولیه و دیگر لوازم مورد 
نیــاز می شــود. امیدواریــم کــه دولــت به ســمت 

کاهــش تــورم بــرود و بــا سیاســت های پولــی و 
مالی بتواند فشار را از روی مردم کم کند.

او افزود: تجهیزات و ماشــین آالت، مواد 
اولیــه، قطعات مصرفــی، مواد غذایی و لباس 
انــرژی  افزایــش قیمــت  پرســنل و همچنیــن 
فعــاالن حــوزه معــدن را تحت تاثیــر تورم قرار 
می دهنــد. شــاید در صنایــع معدنــی بیشــتر 
بــر  (تمرکــز   B to B صــورت  بــه  محصــوالت 
فــروش محصــوالت و خدمات به شــرکت های 
نهایــت  در  ولــی  می شــود  معاملــه  دیگــر( 
کاالهــای مصرفــی نهایــی هســتند و اگــر بــه 
نقطــه ای برســیم کــه مــردم دیگــر تــوان خرید 
را نداشــته باشــند باعث می شــود که در کنار 
تــورم یــک رکود را نیــز تجربه کنیــم. اگر دیگر 
نتــوان محصــول را فروخــت و خریــدار وجــود 
نداشته باشد کل بخش های اقتصاد از جمله 

معدن آسیب می بینند.

شــکوری همچنیــن تصریــح کــرد: بــرای 
مثال با کاهش فعالیت های عمرانی در کشور 
و اختصــاص پیــدا نکردن بودجــه به طرح های 
شــرکت های  فعالیــت  بــر  عــالوه  عمرانــی 
معدنــی  راه ســازی،  بخش هــای  بــر  عمرانــی 
تاثیــر گذاشــت  اشــتغال کشــور  و همچنیــن 
چراکه شرکت های این بخش ها مجبور شدند 

بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کنند.
صنایــع  و  معــادن  کمیســیون  رئیــس 
خاطرنشــان  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  معدنــی 
کــرد: وقتــی قیمت هــا افزایــش می یابد ممکن 
اســت ابتــدا انگیــزه بــرای تولیــد افزایــش پیدا 
کنــد چراکــه تولیدکننــدگان فکــر می کننــد بــا 
افزایش قیمت محصول ســود بیشتری دارند؛ 
اما افزایش قیمت به جایی می رســد که توان 
خریــد دیگــر وجــود نــدارد کــه در ایــن نقطــه 
رکــود بــه عــالوه تــورم شــروع می شــود، یعنی 

قیمــت محصوالت زیاد اســت و کســی ارزانتر 
نمی فروشــد امــا خریــداری نیز بــرای محصول 
وجــود نــدارد. ایــن موضــوع نهایــت شکســت 

برای اقتصاد کشور است.
او افــزود: از آنجــا کــه بخــش عمــده ای 
محصــوالت تولیــدی معدنــی صــادر می شــود، 
بخشــی از این مشــکالت را صادرات محصول 
نخواهــد  اســتمرار  ایــن  امــا  می کنــد  جبــران 
داشــت و باید به ســمتی برویم که اصالحاتی 
در ســاختار نظــام بانکــی و پولی کشــور اتفاق 
بیافتد. آمارهای رســمی که بتوان به آنها اتکا 
کــرد را دوســال بعــد اعــالم می کننــد بنابراین 
آمــار دقیقــی از میــزان صــادرات محصــوالت 
معدنی وجود ندارد اما بخش معدن توانسته 
صــادرات خوبی داشــته باشــد و ســهم نزدیک 
کشــور  غیرنفتــی  صــادرات  در  20درصــدی 

داشته باشند.

بــه گفته وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
قانــون آزادســازی معــادن ظــرف چنــد هفتــه 

آینده در کشور اجرا می شود.
علیرضــا  مهــر،  خبرگــزار  گــزارش  بــه 
رزم حســینی پیــش از ظهــر شــنبه در ادامــه 
ســفر خــود بــه اســتان یــزد در مراســم افتتاح 
نیروگاه ۱0 مگاواتی چادرملو در اردکان اظهار 
کــرد: قانــون آزادســازی معادن مدتهــا بود که 
اجرا نشده که با همراهی دولت و مجلس به 
زودی و ظرف چند هفته آینده اجرا می شود.
او عنــوان کــرد: ایــن قانــون یــک فرصــت 
و  اســت  کشــور  معدنــکاران  بــرای  طالیــی 
ســرمایه های جدیدی در حــوزه معادن صورت 
خواهــد گرفــت البتــه شــاید مخالفت هایــی و 
شــاید پارتــی بازی هایــی در ایــن زمینــه وجــود 
داشــته باشــد امــا مقاومــت کــرده و قانــون را 

اجرایی می کنیم.
رزم حسینی با تاکید به وضع معیشتی و 
فشــارهای اقتصادی بین المللــی گفت: وزارت 
صنعت و مجموعه دولت با توجه به بضاعتی 
حرکــت  کاال  فراوانــی  زمینــه  در  دارنــد  کــه 
کرده انــد و امــروز کاالهــا در گمرک هــای مــا با 

کمترین ماندگاری آزادسازی می شوند.
روان ســازی  کــرد:  بیــان  صمــت  وزیــر 
اقتصــاد وارداتــی از برنامه هــای وزارت صمــت 
اســت و دولــت مذاکراتی در ایــن زمینه انجام 
داده و صادرکننــدگان مــا متعهــد و انســانهای 
شریفی هستند و به زودی مشکالت آنها نیز 

برطرف خواهد شد.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان 
توســعه یافته  اســتانی  را  یــزد  اســتان  خــود، 
خواند و گفت: این استان به زودی به استان 

صنعتــی کشــور تبدیــل خواهــد شــد و یکی از 
مهمتریــن اقدامــات نظام جمهوری اســالمی و 
بعــد از انقــالب، انتقال آب از خلیج فارس به 

فالت مرکزی ایران بود.
او ادامــه داد: این طرح یکی از طرح های 
ناباورانــه بــود کــه اوایل با دید تمســخر به آن 
نــگاه می کردنــد و حتــی برخــی مانع اجــرا این 
طــرح می شــدند امــا امــروز بــا همراهــی افراد 
خــالق و بــزرگان، بخشــی از ایــن امــر محقــق 
شده و امروز دیگر صحبت از خط دوم و سوم 
انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه فــالت مرکزی 

ایران است.
خــط  ایــن  کــرد:  عنــوان  صمــت  وزیــر 
۸20کیلومتــر طــول دارد و بــرای ۱۶هــزار نفر به 
طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده که امیدواریم 
این پروژه قبل از پایان سال جاری به شهرستان 

اردکان و به مجتمع چادرملو برسد.
آبادانــی  و  توســعه  ابــزار  را  معــادن  او 
هــر کشــوری دانســت و گفت: ایران کشــوری 
نفت خیــز اســت اما معدن خیز نیز هســت اما 
کمترین حرکت را در حوزه اکتشافات معدنی 
کشــور داشــتیم کــه در ایــن دولــت و دولــت 
بعــدی بــه ســمت اکتشــافات جدیــد معدنــی 
حرکــت مــی کنیم و توســعه صنایــع معدنی را 
انجــام خواهیــم داد. در ایــن مراســم نیــروگاه 
در  چادرملــو  فخــری زاده  شــهید  خورشــیدی 
اردکان بــا ســرمایه گذاری هــزار و ۶50میلیارد 
نیــروگاه  ایــن  ظرفیــت  شــد.  افتتــاح  ریــال 
۱0مــگاوات از نــوع ردیــاب تک محــوره اســت و 
ساالنه 2۶میلیون کیلووات ساعت برق تولید 
مــی کنــد و در فضایــی بــه وســعت ۳0هکتــار 

راه اندازی شده است.

وعده وزیر صنعت برای آزادسازی معادن 

رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی: ادامه 
وضع موجود به رکود تورمی منتج می شود 

منوچهر منطقی افشا کرد: به کارگیری قطعات 
دست دوم در خودروهای ایران خودرو


