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زیان باالی پرورش دهندگان 
قارچ تکذیب شد

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ اعداد 
اعالم شــده درباره زیان باالی روزانه پرورش دهندگان 

قارچ را رد کرد.
مهــدی رجبــی در گفت وگــو با ایلنــا، کاهش مصرف 
قــارچ در کشــور در دوران کرونــا را تکذیــب کــرد و گفــت: 
آمار، اعداد و نرخ های ارائه شده از جانب برخی از اعضای 
انجمــن درباره کاهش مصــرف قارچ در دوران کرونا کذب 
است، همچنین اعداد اعالم شده درباره زیان باالی روزانه 

پرورش دهندگان قارچ نیز صحت ندارد.
او ادامــه داد: برخــالف ایــن ادعا ما شــاهد افزایش 

مصرف قارچ به عنوان منبع پروتئینی هستیم.
رجبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه انجمــن تهدیــد کرونــا را 
بــه فرصــت تبدیل کرده اســت، افزود: انجمــن از ابتدای 
شیوع کرونا با استفاده از تبلیغات مداوم و مستمر در 
رســانه ملــی و انجــام کارهای میدانــی در معرفی مزایای 
قارچ و آگاه ســازی هموطنان در راســتای حفظ ســالمت 
عمومــی و تقویــت سیســتم ایمنــی بدن افــراد با مصرف 
قارچ و همچنین خرید تضمینی محصول مازاد بر تقاضا 
بــه صــورت روزانه زمینه افزایش مصرف و تولید قارچ را 

فراهم کرد.
او نتیجــه ایــن اقدامــات را عــالوه بــر افزایش ســرانه 
مصــرف محصــول قــارچ در کشــور، تثبیــت قیمــت ایــن 
محصول در التهابات شدید یکسال اخیر بازار عنوان کرد.
به گفته رجبی، آمار و مستندات نهادهای دولتی و 
ذی صــالح در حوزه صدور پروانه های بهره برداری نشــان 
می دهــد تقاضــا بــرای صــدور مجــوز احداث واحــد تولید 
قــارچ و همینطــور اجــرای طرحهــای توســعه واحدهــای 

قدیمی افزایش یافته است.
او قیمت عرضه قارچ در غرف سازمان های میادین 
و تــره بــار با نــرخ مصوب به ازای هــر کیلوگرم 249000 

ریال اعالم کرد.
رجبی تصریح کرد: بر اساس قانون باید 30درصد 

پایین تر از قیمت عرضه در داخل فروشگاه های باشد.
و  غیرکارشناســی  آمــار  ارائــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اظهارنظرهــای بــدون آگاهی را رفتار غیرحرفه ای اســت، 
اظهار کرد: این رفتارهای غیرحرفه ای نه تنها زمینه ســاز 
توســعه نیســت بلکه موجب تخریب صنعت روبه رشــد 

قارچ در کشور خواهد شد.
وضــع  مویــد  را  قــارچ  بــازار  کنونــی  وضــع  رجبــی 
مناسب و ایده آل صنعت و صنف قارچ در بازار کشور و 
نرخ فروش سودآور برای تولیدکنندگان قارچ دانست.

 آغاز خرید تضمینی گندم

از دهه دوم فروردین 
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران عنوان کرد که خرید تضمینی گندم 1400 
از دهــه دوم فروردیــن در کشــور آغــاز خواهــد شــد و 
سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر 

پیشتاز و آغازگر خرید خواهند بود.
بــه گزارش شــرکت بازرگانی دولتــی ایران، مرتضی 
ســعادتی کیا اظهــار کرد: بیــش از 6 میلیون هکتار زمین 
زراعی در کشــور زیر کشــت گندم رفته است و عملیات 
اواســط  از   1400 ســال  در  کشــاورزان  گنــدم  تحویــل 
فروردیــن آغــاز و تــا پایان دی مراکز خریــد آماده تحویل 
خواهنــد بــود. ســعادتی کیا افــزود: نــرخ خریــد تضمینی 
گنــدم بــرای ســال 1400 را بــه ازای هــر کیلوگــرم 4000 
ریال تعیین شــده و 1100 مرکز خرید در سراســر کشــور 

برای تحویل گندم پیش بینی شده است.
او عنوان کرد در سال گذشته )1399( 8.2 میلیون 
تــن گنــدم بــا نــرخ تضمینــی 2500 زمــان بــه ازای هــر 
کیلوگرم خریداری شده و برای فصل زراعی آتی )1400( 
قیمت خرید تضمینی گندم افزایش خوبی داشته است. 
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران خاطرنشــان کرد: امســال خرید تضمینی گندم در 
تمامی مراکز با الزام رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
بــرای خرید با کیفیت و بهداشــتی محصول گندم انجام 
خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت که رئیــس بنیاد ملی 
گندمــکاران عنــوان کــرده اســت که اصــالح قیمت خرید 

تضمینی در جلسه هفته آینده صورت می گیرد.
مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  عطاهللا هاشــمی 
دربــاره اینکــه برخی عنــوان می کنند دولــت قصد ندارد، 
قیمــت خریــد تضمینــی گندم را برای ســال زراعی جاری 
اصــالح کنــد، گفــت: بــا توجه بــه اصالحیه قانــون خرید 
تضمینــی محصــوالت اســتراتژیک، تعییــن قیمــت خرید 
تضمینــی گنــدم بــرای ســال زراعــی جــاری نیــز برعهــده 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک است. یعنی 
شــورا می توانــد نرخــی که چندماه قبل از ســوی شــورای 

اقتصاد تعیین شده را بازنگری و اصالح کند.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی با بیــان اینکــه قیمت 
خریــد تضمینــی گنــدم هفتــه آینــده در جلســه شــورای 
قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی بررســی و درباره آن 
تصمیم گیــری خواهــد شــد، گفــت: پیشــنهاد بنیــاد ملی 
گندمــکاران بــرای قیمــت خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم 
گنــدم بــا توجــه به وضــع موجــود و افزایــش هزینه های 

تولید 5300 تا 5,500 تومان است.
او بــا بیــان اینکــه دربــاره قیمت خریــد تضمینی جو 
هنــوز به جمع بندی نرســیدیم تا پیشــنهاد خــود را اعالم 
کنیم، افزود: متأســفانه رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
و وزیــر اقتصــاد کــه بــه همــراه وزیــر جهــاد کشــاورزی 
نمایندگان دولت در این شــورا هســتند در سه جلسه ای 
که تاکنون برگزار شده، شرکت نکرده اند و هم ما به این 
مساله اعتراض کردیم و هم نمایندگان ناظر مجلس به 
شــدت به آن معترض بودند. هاشــمی با بیان اینکه این 
دو نفر در شورا حق رأی دارند، افزود: وقتی که این افراد 
در جلســه شــرکت نمی کننــد، حــق رای شــان نیــز از بیــن 

می رود و تصمیم گیری بدون نظر آنان انجام می شود.
او تاکیــد کــرد: ایــن اقــدام وزیــر اقتصــاد و رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه در حالــی کــه قانــون آنهــا را 
موظــف بــه حضور در جلســه و دادن رأی کــرده، توهین 
و  اســت  کشــور  کشــاورزی  جامعــه  و  جهــاد  وزیــر  بــه 
نشــان دهنده آن اســت کــه ایــن مقامــات ارزشــی بــرای 

حوزه کشاورزی قائل نیستند.

اخبـــــــــــــــــار

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 
حمایــت از تولیــد و بــه منظــور امــکان بهره مندی 
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی از خدمات بیمه ای 
منــدرج در مــاده )1۲( قانــون الحــاق برخــی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 
پیشــنهاد اصــالح مــاده مزبــور و تســهیل زمینــه 
بیمه گــزاری بــرای شــبکه گاز و بــرق واحدهــای 

صنعتی را به هیأت دولت ارائه کرد.

و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  گــزارش  بــه 
مــاده  اســاس  بــر  ایــران،  صنعتــی  شــهرک های 
)12( قانــون الحــاق برخــی مــواد به قانــون تنظیم 

بخشــی از مقــررات مالــی دولــت، وزارتخانه هــای 
نفــت و نیــرو می تواننــد در قالــب قبــوض گاز و 
بــرق، مبلغــی را کــه طبق قوانین بودجه ســنواتی 
تعیین می شود، برای هر واحد مسکونی و تجاری 
درنظــر گرفتــه و صرفــاً بــرای بیمه خســارات مالی 

و جانــی اعــم از فــوت و نقــص عضــو و جبــران 
هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی 

و مسمومیت مشترکان هزینه کنند.
درحالــی کــه مبالــغ فــوق در بنــد )ز( تبصــره 
)6( قانون بودجه سال 1398 نیز پیش بینی شده 

اســت، ولــی امــکان بیمه گــزاری بــرای واحدهــای 
نــام  بــه دلیــل ذکــر نشــدن  صنعتــی و تولیــدی 
بیمه گــران )واحدهــای صنعتــی( در متــن قانــون 

وجود ندارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه این کــه دســتگاه های 
خدمات رســان، امور تأمین برق و گاز را تا ورودی 
در واحدهــای مســتقر انجــام داده و بهره بــرداری 
اســت،  نیــز عهــده دار  را  از شــبکه های مربوطــه 
لــذا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در راســتای 
حمایت از تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط 
و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و 

تولیــدی از خدمات بیمــه ای مندرج در ماده فوق، 
پیشــنهاد اصــالح مــاده )12( قانــون الحــاق برخی 
مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی 
دولــت و تســهیل امــکان بیمه گــزاری برای شــبکه 
گاز و بــرق واحدهــای صنعتــی را بــه هیأت دولت 

ارائه کرده است.
پیشــنهاد مذکــور مراحل بررســی خــود را در 
کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت طی می کند.

وزارت  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
صمــت عنوان کــرد که اختالفات بیــن فوالدی ها 
مربــوط  صمــت  وزارت  بــه  چنــدان  نوردی هــا  و 
نمی شــود؛ امــا مــا به دنبــال برنامه ریــزی در این 

حوزه هستیم.
اردشــیر  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســعدمحمدی دیــروز در نشســت خبــری دربــاره 
و  باالدســت  تولیدکننــدگان  بیــن  اختالفــات 
برخــی  کــرد:  اظهــار  فــوالد  زنجیــره  پایین دســت 
اتفاقــات به وزارت صمــت ارتباطی ندارد اما همه 
تیرها به وزارتخانه به عنوان یک پیشانی اصابت 

می کند.
می دهــد  نشــان  بــازار  ارزیابــی  افــزود:  او 
بــزرگ  کــه تولیــد شــمش از ســوی شــرکت های 
و  فــوالد خراســان  و  فــوالد خوزســتان  همچــون 
همچنیــن دارنــدگان کوره هــای القایــی بــه عنوان 
گاهــی  می شــود.  انجــام  کوچــک  تولیدکننــدگان 
مدنظــر بازار، کیفیت تولیدات شــرکت های بزرگ 
اســت، بــه همیــن دلیل کیفیت کوره هــای القایی 

برای معامله در بازار دچار تنش می شود.
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایــع 
معدنــی وزارت صمــت ادامــه داد: طــی یــک ماه و 
نیم گذشته نرخ تعیین کننده قیمت فوالد، مس، 
ســرب، روی و … کــه در بازارهــای جهانــی تعییــن 
می شــود، باید ضربدر قیمت ارز در ســامانه نیما 
شــود. نحوه محاســبه نرخ ارز در سامانه نیما نیز 
بر اساس میانگین نرخ در یک ماه گذشته است 
بــه گونــه ای که حتــی در برهه ای از زمان، نرخ ارز 
در بــازار ارزان تــر از نیما بود، بنابراین نوردکارانی 
کــه محصــوالت خــود را از بــورس می خرنــد، بایــد 
قیمتی بر اســاس نرخ جهانی ضربدر از نرخ نیما 
بپردازند که این مســاله موجب شــده نوردکار در 

بازار دچار مشکل شود.
وضــع  نیازمنــد  کــرد:  اظهــار  ســعدمحمدی 
شــناور بــرای تصمیم ســازی چه در حــوزه عوارض 
و چه در تعیین قیمت هســتیم که در این راســتا 
بــا بانــک مرکــزی نیــز رایزنی هایــی خواهیــم کرد. 
همچنیــن امــروز بــا فعاالن حوزه فوالد جلســه ای 
بــرای هم اندیشــی و دریافــت نقطه نظــرات ایــن 
افــراد در وزارتخانــه برگــزار خواهــد شــد. مــا بایــد 
 برنامــه را درســت کنیــم تــا بــازار بــه ســمتی کــه

مد نظر اقتصاد است، حرکت کند.
او با اشــاره به نحوه تعیین عوارض تصریح 
کرد: ابزار ما برای کنترل بازار، عوارض اســت که 
بــرای تعییــن آن بــا توجــه بــه فرآینــدی کــه وجود 
دارد، تقریبــاً 5مــاه زمــان نیــاز اســت درحالی کــه 
شــاید در ایــن مــدت مشــکل حــل شــود و دیگــر 
نیــازی بــه عــوارض نباشــد؛ بنابرایــن اگــر وضــع 
شــناور برای تصمیم ســازی ایجاد کنیم، تمام این 

مشکالت نیز حل می شود.
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایع 
معدنــی وزارت صمــت تأکید کــرد: 1164واحد در 
کشــور تقاضــای خریــد ورق دارنــد کــه اطالعــات 
مربوطه در ســامانه »بهین یاب« ثبت می شــود. 
از  اســتفاده  بــرای  کارخانه هــا  ظرفیــت  میــزان 
ورق بالــغ بــر 14میلیــون تــن اســت و در کشــور 
امــکان تولیــد تا 30میلیون تن را داریم. بررســی 
ایــن اطالعات نشــان می دهد کــه 240واحد طی 
ســال های گذشــته عملیاتی نداشــته اند بنابراین 

دلیــل تقاضــای ایــن واحدهــا بــرای خریــد ورق 
چیســت؟ مابقــی نیــز بنگاه های بــزرگ و کوچک 
هستند اما به دلیل اینکه بنگاه های بزرگ سهم 
زیــادی می خرنــد، بنگاه هــای کوچک تــوان خرید 
ندارنــد. ازایــن رو ســعی می کنیم امــکان خرید را 
بــرای بنگاه هــای کوچــک فراهــم کنیــم تــا تنــش 
کمتــر شــود البتــه ایــن کار دخالت نیســت بلکه 

برنامه است.

در نظام توزیع اشــکال وجود دارد
اعتــراض  دربــاره  همچنیــن  ســعدمحمدی 
ســیمانی ها در مــورد قیمــت قیمتگــذاری محصول 
نیــز گفــت: بــا توجه بــه اینکه در ماه های گذشــته 
بــرق واحدهــا دچــار مشــکل شــد و تولید ســیمان 
کاهــش یافــت، قیمــت نیــز بــاال رفــت. آیــا ایــن 
مســاله بــه وزارت صمت مربوط اســت؟ همچنین 
باید بررســی شــود که آیا این کاهش تولید واقعاً 
مربوط به برق بوده اســت؟ اینکه قیمت ســیمانی 
که به دســت مصرف کننده می رســد بــا آن قیمتی 
معنــاداری  فاصلــه  می فروشــد،  تولیدکننــده  کــه 
دارد، باید بررسی شود و این وضع را درست کرد.
او افــزود: قیمــت فلــه ای فروش ســیمان در 
هــر تــن 220هــزار تومــان اســت و ظرفیــت تولید 
سیمان در کشور 8۷میلیون تن است که امسال 
بالغ بر 60میلیون تن تولید ســیمان داشــته ایم و 

از این میزان ۷میلیون تن صادر شده است.
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایــع 
معدنی وزارت صمت افزود: با وجود این در نظام 
توزیــع اشــکاالتی وجود دارد کــه باید روی آن کار 
کنیــم. ســیمانی ها معتقدند بایــد قیمت گذاری را 

بر اساس سیاست بهتری فراهم کنیم.

ارزیابــی  میــزان  اگــر  افــزود:  ســعدمحمدی 
ارزش کارخانه ها با قیمت روز حساب شود، این 
ســودهایی که اکنون می بینید، دیگر ســود تلقی 
نمی شود. نحوه محاسبه ارزیابی حسابرسی دنیا 
با ایران متفاوت است. اگر ما نیز نحوه محاسبه 
را تغییر دهیم، ارزش سرمایه گذاری باال می رود. 
اکنــون قیمت هــا با وضع کشــور همخوانی ندارد. 
بایــد بــه انجمن ها بهای بیشــتری بدهیم تا نکات 
مــد نظــر فعــاالن هر حوزه را به ما اطالع دهند تا 

بازار بهتر کنترل شود.
او تأکیــد کــرد: معتقــدم کــه باید ســیمان با 
قیمــت ارزانتــری بــه دســت مصرف کننــده برســد 
امــا اینکــه چگونــه ایــن رفتــار را داشــته باشــیم تا 
تولیدکننــده و مصرف کننــده بــه مشــکل نخورند، 

مهم است.
وزارت  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت  بــه  اشــاره  بــا  صمــت 
دپوشــده در گمــرک نیــز گفــت: ماشــین آالتی در 
گمــرک هســتند کــه ثبــت ســفارش شــدند اما به 
امــروز  ترخیــص نشــدند.  ارزی  دلیــل مشــکالت 
بــرای ایــن موضــوع اقــدام می شــود. اجــازه وزیــر 
صــادر شــده تــا بتواننــد ایــن کاالهــا را آزاد کنند. 
واردکننــدگان ارز ایــن ماشــین آالت را خودشــان 
داخــل  در  ماشــین آالت  ایــن  و  کرده انــد  تأمیــن 

ساخته نمی شوند.
 ،1404 ســال  تــا  بایــد  کــرد:  تصریــح  او 
55میلیــون تــن فــوالد تولیــد کنیــم بنابرایــن نیاز 
اســت تا تولید ســنگ آهن خود را افزایش دهیم 
و ایــن موضــوع نیــاز بــه ماشــین آالت دارد امــا در 
مــورد ماشــین آالتی کــه در داخل تولید می شــوند 

اجازه ورود داده نمی شود.

میانگین ذخیره سنگ آهن 
کشور به اندازه ۲0 سال است

ســعدمحمدی ادامــه داد: در بخــش ســنگ 
آهن به صورت خوشبینانه تا 20 سال و بدبینانه 
تا 14ســال ســنگ داریم. میانگین ذخیره دنیا در 
ایــن مــورد تــا ۷5ســال اســت بنابراین مــا نیاز به 
اکتشــاف داریم. خوشــبختانه در بخش مس یک 

معدن بسیار بزرگ کشف کرده ایم. 
وزارت  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
حــوزه  وارد  کــه   1340 ســال  از  گفــت:  صمــت 
اکتشــاف شــدیم، مجموعاً 6 میلیون و 800 هزار 
تــن حفــاری و اکتشــاف کرده ایــم؛ یعنــی در ایــن 
مــا  نکرده ایــم.  را  بخــش ســرمایه گذاری خاصــی 

نیازمند تغییر هستیم.

رایزنی وزارت صمت با مجلس 
در مورد طرح فوالد

او در مــورد طــرح مجلــس نیــز اظهــار کــرد: 
از  اســت.  تــن  فــوالد 31 میلیــون  تولیــد  اکنــون 
31میلیون تن فوالدی که در کشور تولید می شود 
20 تــا 21میلیــون تن آن شــمش و مابقی اســلب 
اســت که اســلب تبدیل به ورق شده و در صنایع 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. در کشور 12میلیون 
تــن تقاضا برای شــمش وجــود دارد، با این میزان 
تولید آیا درســت اســت که جلوی صادرات گرفته 
شــود؟ نســخه هایی کــه بــرای اســلب و شــمش 
داریم با یکدیگر متفاوت اســت. با کاهش تولید 
شمش دردی از مصرف کننده درمان نمی شود. ما 
بازارهای صادراتی خود را برای شــمش داریم اما 

در ایــن حــوزه خال قانونی وجــود دارد که مجلس 
باید به آن بپردازد. در مورد ورق هایی با ضخامت 
کمتر از 5میلی متر که تقاضا برای آن زیاد اســت 
می تــوان واردات را آزاد کــرد و مجلس باید به آن 

رسیدگی کند.
ســعدمحمدی افــزود: ما بــا مجلس صحبت 
کرده ایم و پس از جمع آوری نقطه نظرات فعاالن 
زنجیــره فــوالد، این مســائل را به صــورت مکتوب 

در اختیار مجلس قرار می دهیم.

نیازمند تغییر در رفتار معدنی 
هستیم

وزارت  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
صمــت در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا 
در  توســعه  اجــازه  بین المللــی  محدودیت هــای 
بخــش تکنولــوژی را می دهنــد یــا خیــر، گفت: در 
اســترالیا در ســال 201۷، 8میلیــون متــر حفــاری 
برای اکتشــاف پتانســیل های جدید معدنی انجام 
اکتشــافات  کــه   1340 ســال  از  ایــران  در  شــد. 
سیستماتیک شکل گرفته تا امروز، فقط 6میلیون 
و 800 هــزار متــر حفــاری اکتشــافی انجــام شــده 
اســت ایــن بدیــن معناســت کــه مــا در ایــن حوزه 
ســرمایه گذاری خاصــی نکردیــم و بایــد بــا نگاهی 
جدیــد بــه این حوزه بنگریم. بایــد این موضوعات 
در دانشــگاه ها تزریــق شــود و به افــراد قدیمی تر 
نیــز آموزش داده شــود بــرای مثال آموزش ایمنی 
در همه جای دنیا اجباری است اما در ایران تنها 
یــک واحــد اختیاری اســت بنابرایــن تغییر نگاهی 
کــه از آن صحبــت می شــود یــک نیــاز واقع بینانــه 
اســت. عالوه بر این، االن در مجموعه مس قرار 
اســت 15 دســتگاه حفاری جدید خریداری شــود. 
خریــدن نرم افزارهــای مربوط به این حوزه نیز کار 

پیچیده ای نیست.
تولیــد،  ارتقــا  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  او 
در  معــادن  رونــق  ســرمایه گذاری  اشــتغال، 
ایجــاد  را  لــزوم  ایــن  مــا  بــرای  محرومیت زدایــی 
می کند تا در بخش معادن ارتقا داشــته باشــیم، 
تصریــح کرد: مــا نیازمند تغییری در رفتار معدنی 
هســتیم تا در این حوزه به رشــد برســیم. ما نیاز 
بــه 160میلیــون تــن مــاده معدنــی، فناوری هــای 
جدیــد، متخصصان و تجهیزات داریم که مجموع 
اینهــا منجــر به کاهش هزینه می شــود. برای باال 
بــردن جایــگاه معدن در ارزش افــزوده و افزایش 
تولید فلزات باید برنامه جدی تری داشته باشیم. 
همچنیــن مــا نیــاز بــه افزایــش تولید داریــم. این 
بــازار در عرضــه و تقاضــا دچــار مشــکل  روزهــا 
اســت، باید تولید به شــکلی باشــد تا سهم مان از 
بــازار بین المللــی را افزایش دهیــم تا بتوانیم هم 
ارزآوری داشــته و کیفیت را افزایش دهیم و هم 

بازار داخلی را تأمین کنیم.
کــرد:  خاطرنشــان  ســعدمحمدی همچنیــن 
معــدن   3990 و  فعــال  معدنــی  پروانــه   6259
غیرفعال داریم که ممکن اســت به دلیل مســائل 
زیست محیطی غیرفعال باشند اما راکد نیستند. 
119۷مجــوز برداشــت و 2340معــدن راکــد داریم 
که برای این معدن ها بررسی هایی در حال انجام 
اســت تا علت وضع آنها مشــخص شود. در سال 
جــاری تا پایان شــهریور 309 پروانــه جدید صادر 

شده است.

کــرد،  اظهــار  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
کســانی هســتند که همواره از مشکالت صحبت 
می کنند و مشکل نبوده را بود می دانند و براین 
اســاس دروغ ســازی می کننــد و بــرای دروغ هــای 
خــود تحلیل هایــی ارائه می کنند امــا تولیدکننده 
مشــکالت،  دل  از  و  اســت  ســازنده  همــواره 

سازندگی بیرون می آورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری 
در پنجمیــن مراســم اعطای نشــان امین الضرب و 
13۷ ســالگی اتــاق بازرگانی تهــران عنوان کرد که 
در یک سال گذشته به دلیل کرونا نتوانستیم با 
همــه فعــاالن اقتصــادی و صنعت گــران گفت وگو 

داشته باشیم. 
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
تفاوت های انسان های بزرگ در انجام فعالیت ها 
علی رغم موانع اســت، گفــت: هرکدام از ما حتما 
در فعالیت هایــی کــه انجــام می دهیم بــا موانعی 
روبه رو هستیم اما تفاوت انسان های بزرگ را در 
ایــن مواقع می بینیم که علی رغــم موانع، کارهای 

بزرگ انجام می دهند.
او افزود: باید از کســانی که در این شــرایط 
و بــا وجــود موانــع اقدامــات بزرگ انجــام دادند و 

می دهنــد یــاد کنیــم؛ چرا که آنها ســرمایه کشــور 
هســتند و بایــد بــه نســل جــوان معرفی شــوند و 

الگو قرار بگیرند.
جهانگیــری تاکیــد کــرد: نســل جــوان بایــد 
احســاس کنــد کــه بــا وجــود موانــع هــم می تواند 
در  کــه  همانطــور  دهــد  انجــام  بــزرگ  کارهــای 
گذشــته هــم افــرادی توانســتند ایــن اقدامــات را 

انجام دهند.
او با تاکید بر اینکه اگر همواره از مشکالت 
بگوییم، دلیلی ندارد که جز افراد بزرگ محسوب 
شــویم، ادامــه داد: تولیدکننــده همــواره ســازنده 
است و از دل مشکالت سازندگی بیرون می آورد 
انجــام  مانــدگار  و  نــو  کارهــای  ســختی ها،  بــا  و 
می دهــد و می گوینــد کــه ســختی ها تمام شــدنی 
می خواســتند  آمریکایی هــا  مقاطعــی  در  اســت. 
صنعــت ایــران را زمین گیــر کننــد امــا عــده ای از 
جمله همین صنعتگران آن را سرپا نگه داشتند.
جهانگیــری با تاکید بــر اینکه روزهای خوبی 
را پیــش رو می بینــم، گفــت: آینــده بســیار خوبــی 
خواهیــم داشــت و نســل جــوان بــا اســتفاده از 
تجربــه ایــن افــراد مانــدگار و کارکشــته می توانند 
ســختی ها را پشت ســر بگذارند و با این تجربیات 

با هم سختی ها را پشت سر می گذاریم.
مسئوالن با ادبیات پوپولیستی تر 

و خشک را با هم می سوزانند
در ادامه مراسم رئیس اتاق بازرگانی تهران 
عنــوان کــرد: بیــش از 13۷ســال از تاســیس اتاق 
بازرگانــی تهران می گــذرد. حضور موثر در انقالب 
مشــروطیت، کمــک به کشــور در قحطــی، حضور 
فعــال در جبهه هــای جنگــی و حضــور فعــال در 
اقدامات برای عبور از کرونا بخشی از فعالیت های 
مهــم اتــاق بازرگانــی بــوده اســت. عــالوه بــر این، 
ساخت اولین راه آهن، صنعت برق، اتومبیل های 
ســبک و ســنگین، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، 
در  بیمارســتان  و  مســجد  مدرســه،  تاســیس 
دورافتاده ترین بخش های کشور بخش دیگری از 

فعالیت اتاق بازرگانی بوده است.
کارآفرینــان  کــه  میــزان  هــر  داد:  ادامــه  او 
آن ســوی آب در ذهــن مــردم تبدیــل بــه ســتاره 
شــده اند، کارآفرینان داخلی مورد بی توجهی قرار 
گرفتنــد. بخشــی خصوصــی بــه قــدر فعالیت های 
خود مورد توجه قرار نگرفته اســت. در 20 ســال 
اخیــر ایــن وضع بــا افزایش درآمدهــای نفتی اوج 

گرفته و عرصه بر فعاالن بخش خصوصی تنگ تر 
بــه  شــده اســت. در تحریــم، بخــش خصوصــی 
کســب و کار و معیشــت مــردم کــه اولویت امروز 
مــا اســت کمــک می کنــد. در این دوران پرآشــوب 
بخش خصوصی ایستاده و اجازه افزایش بیکاری 

را نمی دهد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح کــرد: 
در حالــی کــه افــرادی با فــروش ارزهــای دریافتی 
در آن ســوی آبهــا ویــال و خانــه خریده انــد، بخش 
خصوصی در داخل کشــور ایســتاده و به فعالیت 
خــود ادامــه می دهد. در میان لیســت هایی که از 
فاســدان اقتصــادی منتشــر می شــود نــام فعاالن 
متعهــد کشــور دیــده نمی شــود امــا متاســفانه در 
پس ادبیات پوپولیستی همه را در یک صف قرار 

می دهند و تر و خشک را با هم می سوزانند.
خوانســاری تاکیــد کــرد: فســادهای حاصــل 
از سیاســت های غلــط اقتصــادی، بخشــنامه های 
زدن  برهــم  ارزی،  سیاســت های  متعــدد، 
رقابــت، واگذاری هــای کارشناســی و بدتــر از آن 
بازپس گیری هــای سیاســی بــه چرخــه فســاد در 
کشــور کمــک کردنــد. حاصــل ایــن وضــع، رونــق 
گرفتــن کار سواســتفاده گران اســت کــه تصویــر 

کارآفرینــان را خــراب می کننــد. رســالت مــا ایــن 
اســت کــه تصویــر واقعــی کارآفرینــان و بخــش 

خصوصی کشور را نشان بدهیم.
او بــا انتقــاد از برخــی موضع گیری هــای سیاســی 
سیاســت گذاری  زمــان  گفــت:  منفعت طلبانــه 
کوتــاه  مــدت  بــرای  اینکــه  و  منفعت طلبانــه 
انتخاباتی، همه و نظام را تخریب کنیم، نیســت. 
فعــاالن اقتصــادی امروز را باید از فعال ترین تجار 
تاریــخ ایران دید. وضع دو دهه اخیر خالصه ای از 
همــه ناراســتی های تاریــخ تجارت در ایران اســت 
بــا ایــن وجود کارآفرینی در کشــور ادامــه دارد. از 
غرب تا شرق هیچ اقتصادی بدون توجه به بخش 

خصوصی به پیشرفت معناداری نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: راه اندازی 
کارآفرینــی  مدرســه  کارآفرینــان،  بیمارســتان 
یــا فعالیت هــای فرهنگــی ماننــد چــاپ و پخــش 
تــا  گرفتــه  صــورت  اقتصــادی  فاخــر  کتاب هــای 
الگوهای واقعی و بومی را در اختیار نســل جوان 
قــرار دهــد. بخــش خصوصــی بالنــده و ســرافراز 
بــرای  کشــور  اقتصــاد  فــراز  در  می توانــد  کشــور 
توســعه قرار گیرد؛ این مهم با اعتماد عمومی به 

اقتصاد جامعه صورت خواهد گرفت.

جهانگیری: عده ای درباره وضع کشور دروغ سازی می کنند
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