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رکورد جدید تولید در
واحدهای معدنی گلگهر

تولید سنگ آهن در معادن گل گهر  2و  4از
مرز پنج میلیون و  300هزار تن گذشت .حسن
ساالری مدیر مجتمع معدنی گل گهر  2و  4با
اعالم این مطلب افزود :برنامه تولید این مجتمع
در س��ال  93رسیدن به میزان تولید  4میلیون

و  500هزار تن س��نگآهن ب��ود ،اما با تالش
کارکن��ان این مجموعه  ،بیش از پنج میلیون و
 300هزار تن سنگآهن تولید شد که نشان از
رش��د  10درصدی نسبت به برنامه تولید دارد.
ساالری با بیان هدفگذاری مجتمع برای افزایش

تولید و برنامهریزیهای انجام ش��ده برای سال
جاری به اشتغال به کار بیش از یکهزار و 300
نفر در این مجموعه عظیم اش��اره کرد و افزود:
پیشبینی میشود امسال حدود  5.5میلیون تن
سنگآهن در معادن گلگهر  2و  4تولید شود.
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 25عنوان نمایشگاه در
کرمان برگزار می شود

مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق گف��ت 25 :عنوان نمایش��گاه ب��ا عناوین
مختلف تا پایان امسال در تقویم نمایشگاه بین المللی
جنوبشرق گنجانده شده است.
محمدحسین میرزایی افزود :این نمایشگاه ها که
اکثر آنها به صورت کش��وری برگزار می شوند در بازه
های زمانی حدود دو ماه برنامه ریزی شده اند و هیچ
کدام حذف نخواهند شد.
وی خاطرنش��ان کرد :نمایشگاه خودور ،رایانه ،مواد
غذایی و چرم و البس��ه از جمله نمایش��گاه های سال
 94هستند.
وی گفت :ب��ا برگزاری این نمایش��گاه ها ،در حال
تثبیت س��ایت دائمی نمایشگاه بین المللی جنوبشرق
هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق افزود :با وجود اینکه در برپایی نمایشگاه
از استان های دیگر عقب تر هستیم ولی خوشبختانه
ش��اهد یک حرکت س��ریع و رو به جلو در این زمینه
می باش��یم .وی از افتتاح نمایشگاه مبلمان خانگی و
اداری در  18خرداد خبر داد و گفت :این نمایشگاه تا
 22خرداد ادامه دارد که به وس��عت حدود شش هزار
متر مربع برگزار می ش��ود و تمامی برندهای شاخص
کشور در آن شرکت می کنند.
میرزای��ی با بیان اینکه خیل��ی از برندهای مبلمان
خانگی و اداری برای اولین بار در کرمان حضور خواهند
داش��ت بیان کرد :حدود  170شرکت در سطح کشور
در این نمایشگاه شرکت می کنند .وی در گفت و گو
با ایرنا ادامه داد :نمایشگاه صنعت و معدن برای اولین
بار به صورت تخصصی در کرمان برگزار خواهد شد و
در حال برنامه ریزی آن هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق گفت :سال گذش��ته  10نمایشگاه برگزار
ش��د که به طور متوسط بیش از  100هزار نفر از هر
نمایش��گاه بازدید کردند .وی با اشاره به اینکه برپایی
چنین نمایش��گاه هایی بستر پویایی اقتصاد استان را
فراهم می کند عنوان کرد :برندهای تولیدی کش��ور و
استان در این نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند و بین
اقشار مختلف مردم مطرح می شوند و همچنین زمینه
آش��نایی مردم را با تولیدکنندگان داخلی فراهم می
کند .میرزایی گفت :برپایی چنین نمایشگاه هایی در
پویایی شهر و استان موثر است و اشتغالزایی را به دنبال
دارد.وی با بیان اینکه اکثر نمایشگاه های برگزار شده
برای اولین بار دایر شدند ،اضافه کرد :مردم کرمان حق
دارند بعد از چندین سال رکود نمایشگاهی ،محلی را
برای دیدن هر آنچه مورد نیازشان هست ،داشته باشند.

گزارش «اقتصاد کرمان» ازعملکرد تجارت خارجی استان

تراز مثبت  ، 93رشد بهاری 94
معصومه سعید :استان کرمان در زمینه صادرات ،برگ های برنده ای دارد که جایگاه این استان را در
صدر صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی تثبیت کرده است چنانکه بر اساس آمار گمرکات استان کرمان
در سال  ،۱۳۹۳صادرات استان در مجموع به  1میلیارد و  167میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال
( ۱۳۹۲معادل  795میلیون و  ۸99هزار دالر) به میزان 47درصد افزایش نشان می دهد.
در همین حال بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» در سال  ۱۳۹۳حدود  719میلیون دالر انواع کاال وارد
استان شده که البته واردات استان نیز 66درصد رشد داشته است.بر اساس این گزارش ،عمده کاالهای
وارداتی به استان ،مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کاالی واسطهای است و عمدتاً اجزاء و قطعات خودرو،
ماشینآالت صنعتی ،اقسام نهادههای تولید و  ...می باشد لذا این موضوع نقطه عطفی در واردات استان
می باش��د چرا که در س��ال  93تنها حدود  20درصد کاالی آماده مصرف واردکرده ایم و سایر کاالهای
وارداتی به پروسه تولید استان وارد شده اند.
بر این اساس ،آمار فوق نشان می دهد تراز تجاری استان همچون سالیان گذشته مثبت بوده که نشانه
قرار داشتن کرمان در شمار استان های موثر صادراتی کشور است.
این گزارش می افزاید:عمده محصوالت صادراتی اس��تان در س��ال  93پس��ته و مغز پس��ته بوده که
صادرات این گروه محصول ،حدود 1میلیاردو 69میلیون دالر اس��ت و به نس��بت س��ال  55 ،92درصد
افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش،دومین محصول عمده صادراتی استان کرمان در همین سال ،کاشی و سرامیک
بوده که به میزان  13میلیون و  64هزار دالر از استان کرمان صادر شده است و نسبت به سال  92حدود
 19درصد افزایش را نشان می دهد.
گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید.:خرما ی خشک و تازه به عنوان سومین محصول صادراتی با میزان

پتروشیمی کرمان
و منطقه ریلی زرند
به کجا رسید؟

 10میلیون و  878هزار دالر صادرات در سال  ،93نسبت به سال  ،92رشد حدود  25درصدی داشته است.
این گزارش نش��ان می دهد:رتبه های چهارم و پنجم عمده محصوالت صادراتی اس��تان ،س��یمان و
مصنوعات مس��ی بوده که در س��ال  93به ترتیب  10میلیون و 470هزار دالر و 8میلیون و  761هزار
دالر صادرات صورت پذیرفته است که البته نسبت به سال پیش از آن با رشد منفی  18و  57درصد از
لحاظ دالری مواجه بوده ایم.
بر این اس��اس،عمده ترین خریداران کاالهای صادراتی اس��تان کشورهای چین ،عراق  ،امارات متحده
عربی ،افغانستان و هند بوده اند .نمودار زیر ،میزان صادرات از هر یک از گمرکات استان را در سال 93
و در مقایسه با سال  92نشان می دهد.
رشد بهاری 94
همچنین بر اساس تازه ترین اظهار نظر مدیرکل گمرکات استان کرمان ،صادرات کاال در دو ماه نخست
امس��ال از طریق گمرکات اس��تان نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزشی  35درصد کاهش و از
نظر وزنی  30درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات کرمان ،محمدرضا قادر گفته است :میزان صادرات کاال در
این مدت 73 ،میلیون و  11هزار و  615دالر به وزن  64هزار و  317تن بوده است.
وی بیان کرد :میزان واردات دو ماه امسال نیز به ارزش  76میلیون و  412هزار و  416دالر و وزن 13
هزار و144تن بوده که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته از نظر ارزشی  48درصد و از نظر
وزنی  61درصد رشد داشته است .وی گفت :عمده ترین کاالی صادراتی از گمرک استان کرمان شامل
پسته و مغز پسته ،کاشی و سرامیک ،خرما ،سیمان ،مصنوعات مسی و مهمترین کاالی وارداتی نیز شامل
اجزا و قطعات خودرو ،لوازم صنعتی و برقی ،سایر لوازم و ماشین آالت صنعتی مکانیکی ،الیاف و غیره است

مدی��رکل اقتص��ادی و س��رمایه گذاری اس��تانداری کرم��ان گفت:
مجوزفعالیت پتروش��یمی فجر کرمان از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت صادر و تخصیص خوراک توسط وزارت نفت انجام شده است“.رضا
س��نجری” درباره روند اجرای پروژه پتروشیمی فجر کرمان اظهار کرد:
کنسرس��یوم سرمایه گذاری ش��کل گرفته و سهام داران مشخص شده

و س��هم آورده برای شروع طرح آماده است .وی افزود :مجوزفعالیت از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز صادر و تخصیص خوراک توسط
وزارت نفت انجام ش��ده است .سنجری تصریح کرد :هم اکنون سرمایه
گذاران پروژه پتروشیمی در حال تکمیل طرح حفاظت زیست محیطی
برای واگذاری زمین هستند.
مدیرکل اقتصادی اس��تانداری کرمان در ادام��ه درباره روند اجرایی
منطق��ه ریلی زرند نیز گفت :مکان یابی مکان این طرح انجام ش��ده و
دستگاه های اجرایی تامین کننده زیرساخت های منطقه پس از بررسی،
نظر موافق خود را اعالم کرده اند .وی در گفت و گو با ایس��نا ،با بیان
اینکه موسسه مالی و اعتباری عسکریه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان
س��رمایه گذاران منطقه ریلی زرند هستند ،افزود :در حال حاضر طرح
امکان سنجی (توجیهی) منطقه توسط این دو مجموعه در حال تدوین
است که پس از ارائه طرح به سازمان مناطق ویژه کشور و بررسی،مجوز
مربوطه صادر خواهد شد.

روایت سیدمحمد آیت الهی موسوی ،از سنگ های پیش پای« انجمن سنگ» استان

ظرفیت کمتر دیده شده سنگ های تزئینی

رییس انجمن توس��عه صادرات س��نگ های تزیینی استان گفت:
سیس��تم اقتصاد کشور متاسفانه یک چرخه منفی پیدا کرده و این
چرخه منفی به زودی باعث مش��کالت بیشتری برای اقتصاد ایران
خواهد شد بنابراین درخواست می کنیم که مسئوالن به این موضوع
توجه بیش��تری کنند .وی افزود:در حالی کارآفرینان ،متهم به عدم
پرداخت بدهی های خود به بانک ها هس��تند که مسبب اصلی این
شرایط ،دیگران هستند و نقص در برنامه ریزی کل کشور است که
کارآفرین به اینجا رسیده است.
«محمد آیت الهی موسوی» با اشاره به دالیل خام فروشی سنگ
های معدنی در اس��تان کرمان اظهار کرد :دلیل خام فروشی سنگ
های معدنی ،حذف سرمایه در استان کرمان است ،ضمن آنکه عدم
توجه مس��ئوالن به بخش معدن نیز مزید بر علت ش��ده است .وی
ادامه داد :در بخش کشاورزی بیشترین توسعه را پیدا کرده ایم ،به
دلیل اینکه ،کار س��اده بوده و همچنین کشاورزان می توانستند ،از
آبهای زیرزمینی اس��تفاده کنند ،که با این اقدام ما را به یک فاجعه
بزرگ نزدیک کرده اند.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
افزود :اکنون بهترین راهکار برای برون رفت از بحران آب ،س��رمایه
گ��ذاری معدنی در راس��تای اقتصاد مقاومتی اس��ت به طوری که،
واحده��ای کوچک دانش بنی��ان و مردم بنیان به وج��ود آوریم تا
بتوانند در این بخش ها ،ش��امل اس��تخراج ماده معدنی ،فرآوری و
صادرات نقش آفرینی کنند.
وی اضافه کرد :برای اینکه این اتفاق رخ دهد ،قطعا باید تغییری
در س��اختار اقتصادی ،فرهنگی ،بانکی ،فضای کس��ب و کار وحتی
بخش سیاسی ایجاد شود.

کارآفرینان بخش خصوصی ،ستاره دار شده اند
آیت اللهی موس��وی اظهار کرد :باید یک تغییر ساختاری در این
بخش ها داده ش��ود تا بتوانیم ادعا کنیم که در راس��تای توس��عه
اقتصادی حرکت جدی صورت گرفته است.
وی افزود :خوشبختانه در این زمینه گام های اولیهای برداشته شده
اس��ت ،اما این کافی نیست .اکنون کارآفرین بخش خصوصی متهم
به عدم پرداخت بدهی های خود به بانک ها است و سه ستاره شده
است ،لذا نمی تواند حرکتی انجام دهد به طوری که هر سرمایه دار
دیگری به وضعیت آنها بنگرد ،دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیست.
آیت اللهی موسوی گفت :دولت خودش یکسری مشکالت در برنامه
ریزی اقتصادی به وجود آورده است در حالی که ما توقع داشتیم که
دولت حالل مشکالت باشد ،به عنوان مثال علیرغم توصیه استاندار
به معاون اول رییس جمهور که بدهی های بانکی واحدهای صادراتی
تا زمانی که از رکود خارج شوند ،فریز گردد و سرمایه در گردش به
آنها داده ش��ود که با این کار سرمایه گذاران نیز تشویق به سرمایه
گذاری می ش��وند ولی متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نگرفته است
و حتی فشار بانک ها برای وصول مطالباتشان بیشتر شده است.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
عنوان کرد :تا زمانی که س��رمایه گ��ذاری در بخش فراوری صورت
نگرفته است ،نمی توانید توقع داشته باشید ،مردم خام فروشی نکنند
و کار فرآوری انجام دهند .این کار مس��تلزم تغییر ساختارها است،
که مهمترین آن در یک کالم بهبود فضای کسب و کار می باشد.
وی با اش��اره به تعداد کارخانه های فعال در استان کرمان اذعان
کرد :در کرمان  77کارخانه سنگ تزیینی ،پروانه بهره برداری دارند
و  25واحد کوچک س��نتی نیز کارهای تولید مصنوعات س��نگی را
انجام می دهند.
آیت اللهی موس��وی با بی��ان اینکه ،در کل کش��ور  6هزار واحد
فراوری س��نگ وجود دارد ،اضافه کرد :گردش مالی این صنعت در
دنیا  22میلیارد یورو اس��ت که س��هم ما از دنیا بس��یار اندک است
و بیش��تر به دنبال خام فروش��ی هستیم این در حالی است که 80
درصد محصوالت سنگی به صورت خام از کشور خارج می گردد.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
در گفت وگو با ایسنا ،گفت :ما در زمینه بازار سنگ های تزیینی در
دنیا  1.37درصد س��هم داریم این در حالی است که کشور چین با
داشتن  34درصد بازار جهانی سنگ ،رتبه اول و بعد از آن هندوستان،
ترکیه ،برزیل و ایتالیا دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه ،بیشتر سنگ های معدنی به صورت خام از

ایران به چین صادر می گردد ،اظهار داش��ت :این سنگ خام  ،پس
از فراوری متاسفانه مجددا در استان فروخته می شود.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
ادامه داد :این درحالی است که در استان کرمان ،کارخانجاتی وجود
دارد که ماشین آالت بسیار مدرنی دارند و می توانند محصول معادن
کرمان را پس از فرآوری صادر کنند و به بیش��ترین ارزش افزوده
برسانند .وی با اشاره به دلیل عدم فروش سنگ های تزیینی استان
کرم��ان گفت :تمرکزی در بازار نداریم یعنی بازارچه س��نگ برای
رقابتی سالم وجود ندارد تا تولید کنندگان کرمانی بتوانند محصوالت
خود را در آن بازارچه عرضه کنند و این امر باعث شده است ،واسطه
هایی به وجود آیند که به ناحق ،سنگ استان های دیگر را در استان
تبلیغ و عرضه می کنند و موجب ورشکستگی کارخانه های استان
می ش��ود .آیت اللهی موسوی با اشاره به حمایت استانداراز صنعت
سنگ کرمان افزود :استاندار در اولین جلسه ای که مشکل خود را
مطرح کردیم ،یک زمین در کنار ش��هرک صنعتی خضرا برای این
کار تخصیص دادند که متاسفانه بروکراسی اداری باعث شده تاکنون
این زمین واگذار نگردد تا بتوانیم با طراحی مناسب ،مکانی در خور
استان و برای صادرات در اختیار کارخانه داران و تولیدکنندگان قرار
دهیم که در رقابت با دیگر اس��تان ها به عرضه مس��تقیم سنگ در
راستای حفظ زنجیره ارزش،از معدن تا محصول صادراتی بپردازیم.
باال بودن ،کیفیت سنگ تزیینی کرمان
وی ب��ا تاکید بر لزوم کیفی س��ازی در محصوالت فرآوری ش��ده
تولید کرمان ،اضافه کرد :کیفیت فراوری در اس��تان کرمان با توجه
به اینکه صادرات از طریق ش��رکت نق��ش کریمان که مجموعه ای
مستقل ولی متشکل از اعضای انجمن می باشد صورت می گرفت،
کنترل کیفی مطابق اس��تانداردهای جهانی دقیقا اجرا میگردید و
این باعث ش��ده بود که کیفیت سنگ تزیینی تولیدی استان پایین
تر از دیگر استان ها نباشد.
آیت اللهی موسوی با بیان علت خرید محصوالت فرا استانی گفت:
شبکه غلطی که از طریق دالالن در کرمان ایجاد شده ،باعث شد که
محصوالت خارج از استان در کرمان فروش برود و دلیل آن نیز این
بود که شبکه فروش کاملی در کشور وجود دارد ولی هیچ کارخانه
ای از کارخان��ه های کرمانی در این ش��بکه فروش دفتری ندارند و
بازار یابی نمی توانند بکنند.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
تصریح کرد :اکنون یک واحد کوچک در اختیار گرفته ایم که بتوانیم
س��نگ خود را در بازار داخلی عرضه کنیم و با وجود کنسرس��یوم

صادراتی و این واحد فروش داخلی در کرمان ،خواهیم توانست سنگ
کرمان را معرفی و نیز مانند س��نگ های س��ایر استان ها در پروژه
های کرمان تعریف و به مصرف رسانیم و همه از این امر سود ببرند.
وی اذعان کرد 183 :معدن در اس��تان کرمان ثبت ش��ده اس��ت
ک��ه عده ای روی آنها س��رمایه گذاری ک��رده اند به طوری که75 ،
معدن به بهره برداری رس��یده اس��ت و  96معدن در حال اکتشاف
و  12مع��دن دیگر گواهی کش��ف گرفته اند .این معدن ها ش��امل
مرمری��ت ،تراورتن ،گرانیت ،کونگلومرا ،مرمر می باش��ند که این
آخری (مرمر)مزیت بسیار باالیی در کشور دارد و بیشتر معادن آن
در کرمان متمرکز اس��ت .آیت الهی موس��وی با اشاره به میزان ارز
آوری س��نگ های تزیینی ادامه داد :اگر بخواهیم آنها را در کرمان
فراوری و صادر کنیم ،س��االنه ح��دود  1.5میلیارد دالر می توانیم
ارزآوری داشته باشیم.
وی بی��ان کرد :این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ما  100کارخانه
فراوری سنگ مدرن در کرمان داشته باشیم( .اکنون  4کارخانه مدرن
در کرمان و  2کارخانه در س��یرجان داریم) ولی متاس��فانه در حال
حاضر از  77کارخانه موجود هم ،تعداد بسیاری تعطیل و نیمه تعطیل
شدند و علیرغم تالش انجمن و اطالع رسانی به مسئوالن و نهادهای
ذیربط استان،هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از این امرنمی شود و
بالطبع این امر باعث تعطیلی معادن استان هم خواهد شد.
وجود بازار در خارج از کشور
رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان با
اشاره به اینکه 75،درصد معادن سنگ در اختیار بخش خصوصی و
 25درصد آن در اختیار دولت است معتقد است :اگر چنانچه سرمایه
گذاری مناسبی در این بخش صورت گیرد ،می تواند جایگزین پسته
ش��ود .اکنون سهم بس��یار کمی از صادرات سنگ تزیینی در جهان
داری��م و  80درص��د آن ،به صورت خام صادر می ش��ود و فقط 20
درصد س��نگ فراوری ش��ده صادر می گردد که سهم ما از صادرات
سنگ فراوری شده فقط  0.04درصد است.
وی عنوان کرد :بازار مناسبی در خارج از کشور وجود دارد ،خصوصا
در قطر،امارات ،عراق و کشورهای خاور دور و حتی کشور کره جنوبی.
اما باید در قالب یک کنسرسیوم بزرگ که بتواند هزینه ها را کاهش
داده و نظارت کافی بر تمام کارخانه ها داشته باشد و با ارائه محصولی
که دارای کنترل کیفیت باالیی باشد ،صادرات انجام شود.
آیت اللهی موسوی تاکید کرد:متاسفانه مولفه های اولیه صادرات
محصول به خارج از کش��ور را رعای��ت نمی کنیم ،به طوری که هر
کارخانه ای س��نگ تزیینی تولید کرد ،تصور می کند که می تواند،

صنعت،معدن
و تجارت
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آخرین وضعیت بدهی
معادن سنگ آهن

رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی(ایمیدرو) گفت :پیشنهاداتی برای تسهیل
در پرداخت حقوق دولت��ی معادن به وزارت اقتصاد ارائه
کردهایم و تکلیف بدهی دو معدن چادرملو و گلگهر نیز تا
هفته آینده در مجموعه حقوقی مجلس مشخص میشود.
مهدی کرباسیان با اشاره به بدهی دو معدن چادرملو و
گلگهر اظهار کرد :با توجه بهاینکه طبق قانون ،سازمان
امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مکلف هستند به بدهیهای
دولتی و وصول طلب دولت رسیدگی کنند ،این موضوع
از سوی این دو نهاد پیگیری میشود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :تا کنون نیز
مذاکرات��ی در خصوص این دو معدن بین س��ازمان امور
مالیاتی و وزارت اقتصاد صورت گرفته است؛ به نحوی که
بتوانند با تقسیط وتسهیل ،بدهی خود را پرداخت کنند.
رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدن��ی با بیان اینکه هفته آینده در مورد معدن
چادرملو و گلگهر جلسهای در مجموعه حقوقی مجلس
برگزار میشود ،اظهار کرد :در این جلسه قرار است تمامی
ابعاد حقوقی مورد ارزیابی و مطالعه دقیق قرار گیرد و پس
از آن نتیجه قطعی اعالم میشود.
کرباس��یان با اشاره به مش��کالت سنگآهنیها گفت:
باید در رابطه با حقوق دولتی و حق انتفاع همکاریهای
الزم صورت گیرد که البته در این خصوص پیش��نهاداتی
به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم.
او معتقد اس��ت که باید بدهیهای سالهای  1392و
 1393حقوق دولتی و حق انتفاع ش��رکتها استمهال و
زمان پرداخت آن به س��ال  1395موکول شود تا بتوانند
پروژههای توسعهای را انجام دهند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه اختیار
این امر با وزارت اقتصاد است ،اظهار کرد :در این موضوع
سازمان ایمیدرو تنها میتواند پیشنهادات خود را ارائه دهد
و امیدواریم به زودی تکلیف این موضوع مشخص شود.
گزارش ایسنا می افزاید ،قانون پرداخت حق انتفاع از
سوی معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است (گلگهر و
چادرملو) ،در سال  1392در مجلس و سازمان مدیریت و
برنامهریزی تصویب شد اما در پرداخت ،اختالف نظرهایی
بین ایمیدرو ،دیوان محاسبات و این معادن وجود دارد.
به گفته نوریان ،مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی
چادرمل��و بدهی این معدن در س��ال  1392معادل 513
میلیارد تومان براس��اس محاس��بات این شرکت بوده که
تاکنون تمامی این مبلغ پرداخت ش��ده است و چادرملو
هیچگونه بدهی برای سال  1392ندارد .در حالی است که
ایمیدرو میزان بدهی ما را  937میلیارد و دیوان محاسبات
 981میلی��ارد تومان ارزیابی کرده ک��ه این میزان 426
میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و  468میلیارد تومان
در محاسبه دیوان محاس��بات با آنچه چادرملو محاسبه
کرده است ،فاصله دارد.
طب��ق آنچه نوریان اعالم ک��رده در حال حاضر معدن
چادرملو منتظر تصمیم مجلس اس��ت؛ البته چادرملو و
ایمیدرو دو ش��رکت مقابل یکدیگر هس��تند و یک مقام
قانونی باید جواب قاطعی در این زمینه بدهد.

ص��ادرات را انجام دهد اما باید مدنظر داش��ت که صادرات یک کار
تخصصی است.
وی ب��ا اش��اره به راهکاره��ا گفت :در زمینه معادن مش��کل بهره
مالکانه که دولت اخیرا درصد آن را بس��یار باال برده اس��ت ،داریم،
باید ماشین آالت مدرن برای استخراج معادن استفاده کرد ،نیروی
ماهر در کارخانه ها نیاز داریم ،باید سرمایه در گردش مناسب داشته
باشیم ،مدرن کردن ماشین آالت کارخانه ها؛ بهبود فضای کسب و
کار ،توجه به تحقیق و توسعه در کارخانه ها ،راهکارهایی است که
می تواند ما را موفق کند .رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های
تزیینی استان کرمان افزود :اما کسی حرف ما را نمی شنود و علی
رغ��م وجود دانش ،تخصص و انج��ام عارضه یابی و اینکه می دانیم
که مشکل سنگ استان چیست ،اما هنوز منتظر معجزه ای هستند
که وضع آبهای زیرزمینی بهتر ش��ود و به کش��اورزی بپردازند .این
در حالی که اگر عزم اس��تانی باش��د و بیشتر از اطالعات ما استفاده
کنند ،صنعت و معدن سودآورتر است.
چرخه منفی اقتصاد کشور
وی تصریح کرد :سیستم اقتصاد کشور متاسفانه یک چرخه منفی
پیدا کرده و به جای آنکه ،پول ها در بخش مولد اقتصادی کش��ور
سرمایه گذاری شوند ،در بانکها و برای گرفتن ربا تحت عنوان کارمزد
سپرده می شوند و بانک ها نیز با افتخار اعالم می کنند که ما چند
درصد بهره می دهیم و پول خود را در بانک ها ذخیره کنید و همین
بانک ها پولی برای سرمایه گذاری به کسی نمی دهند.
آیت اللهی موس��وی ادامه داد :ای��ن چرخه منفی به زودی باعث
مشکالت بیشتری برای اقتصاد ایران خواهد شد،لذا درخواست می
کنیم که مس��ئوالن به این موضوع توجه بیش��تری کنند .کارآفرین
ایرانی در حالی متهم به عدم پرداخت بدهی های خود به بانک است
که مسبب اصلی این شرایط دیگران هستند و نقص در برنامه ریزی
کل کشور است که کارآفرین به اینجا رسیده است .وی تصریح کرد:
در حالی ما توقع داریم که کارآفرین را در هر شرایطی حفظ کنند و
از او تجلیل کنند که اکنون در دادگاه ها کارآفرینان به جرم مثبت
اندیشیدن و به دنبال رشد اقتصادی کشور بودن ،محاکمه می شوند.
رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان با
اشاره به اینکه ،اگر از این چرخه منفی خارج نشویم ،این چرخه به
زودی ما را به بن بست می رساند ،گفت :معادن کرمان همه تعطیل
ش��ده اند به جز تعداد اندکی! این در صورتی است که خوشبختانه
زنجیره ارزش آن از صفر تا صد در اختیار ایران است و کمتر زنجیره
ارزش تولیدی به این گونه در اختیار داریم.
وی خاطر نش��ان کرد :اما مس��ئوالن به تولیدکنندگانی که ماده
اولی��ه خ��ود را وارد می کنند و در ایران ف��راوری می نمایند توجه
بیش��تری نشان می دهند ولی این صنعت که همه چرخه تولید آن
در داخ��ل ایران اس��ت را اینگونه مورد بی مه��ری قرار می دهند و
بیش از 140هزار نفر که مس��تقیم و غیر مس��تقیم در این صنعت
شاغل هستند را به دالیل فوق الذکر در معرض بیکاری قرار داده اند.

