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دبیر شورای سیاستگذاری صنعت:

مشکالت صنعت کشور گوش شنوا ندارد

دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران گفت :گوش
شنوایی برای شنیدن واقعیات صنعت سنگ کشور وجود
ندارد.
احمد شریفی در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین
المللی سنگ ایران در محالت با اشاره به اینکه زنجیره صنعت
سنگ از معدن آغاز میشود ،افزود ۲۰۰۰ :واحد صنعتی در
حوزه سنگ با ظرفیت  ٢٧میلیون تنی در کشور فعال است
که ارزش جهانی آن حداقل سه میلیارد دالر است.
وی با بیان اینکه در بخش فناوری ظرفیت تولید ١٨٠
میلیون متر مربع محصول به ارزش هر متر  ٢٠دالر در کشور
وجود دارد که مجموع ارزش آن به بیش از سه میلیارد دالر
می رسد ،گفت :با توجه به پتانسیل موجود در کشور ارزش
ظرفیت های موجود در واقع هفت میلیادر دالر است ،اما با
وجود ظرفیت  ٢٧میلیون تنی صنایع فعال در این حوزه تنها
 ١٠میلیون تن تولید استفاده میشود.
دبیر شورای سیاستگذاری صنعت ایران تصریح کرد:
آمار وزارت صنعت با آمار واقعی متفاوت است .ظرفیت پروانه
بهره برداری در سال  ۹۱ - ۹۲حدود  ١٤٠میلیون مترمربع
بوده در حالی که امروز میزان بهره برداری به  ٦٠میلیون
مترمربع رسیده که این به معنای توان مصرفی  ٦٠میلیون
تنی سنگ معدنی در کشور است.
وی افزود :در حال حاضر شش میلیون تن صادرات انجام
میشود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی در
مجموعه هفت میلیون تن صادرات انجام میشود در حالی که
وزارتخانه آمار  ١٢میلیون تنی را در این خصوص ارائه میکند.
شریفی با طرح این سوال که چرا آمار غلط به مردم

داده می شود؟ گفت :با ظرفیت  ٢٧میلیون تنی صنایع در
کشور هفت تا هشت میلیون تن صادرات انجام می گیرد
و از  ١٨٠میلیون متر فرآوری نیز  ٦٠میلیون متر مکعب
مصرف می شود.
او اضافه کرد ۶۰۰۰ :واحد فرآوری در کشور وجود دارد
که از این تعداد  ٥٠٠واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و
صادرات دارد ،اما تنها  ١٠٠تا  ١٥٠واحد فعال هستند و کار
صادرات را دنبال می کنند و باید دلیل عدم صادرات مابقی
این واحدها عارضهیابی شود.
وی با بیان اینکه چرا این صنایع با وجود برخورداری از
خط تولید استاندارد ایتالیایی تعطیل هستند و وزارت صنعت

توجهی به سرمایه ملی ندارد ،تصریح کرد :با شعار نمیتوان
کشور را اداره کرد باید واقع نگر بود .چرا سنگ ایران باید به
قیمت متری  ٣٠تا  ٤٠هزار تومان به دالالن عراقی فروخته
شود؟ چرا باید قیمت پایه سنگ پنج دالر در نظر گرفته شود
درحالی که قیمت واقعی آن  ١٠تا  ١٥دالر است و یک واحد
معدنی در اصفهان سنگ خود را به قیمت متری  ٣٠هزار
تومان به دالل عراقی بفروشد؟
شریفی با طرح این سوال که چرا سرمایه گذاری در
صنعت سنگ تزیینی  ٧٠٠میلیون تومان برآورد شده است،
افزود :امروز خرید یک لودر دو میلیارد تومان هزینه در پی
دارد و برای تجهیز یک معدن حداقل چهار میلیارد تومان

سرمایه نیاز است ،امروز در بخش صنعت سنگ تولید بلوک
استاندارد تنها به میزان  ٣٠درصد انجام میگیرد در حالی که
تولید بلوک استاندارد در ترکیه  ٦٠درصد است.
وی با بیان اینکه امروز صنعت سنگ کشور در طراحی
مهندسی ،تامین ماشین آالت مناسب ،مدیریت و آموزش با
مشکل روبروست و این موارد واقعیات صنعت سنگ کشور
است که متاسفانه هیچ گوش شنوایی در وزارتخانه ندارد،
گفت :جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که
من دبیر آن هستم یک سال است که تشکیل نشده و بارها
از قائم مقام وزیر صنعت درخواست تشکیل جلسه داشتم اما
این امر مهیا نشد .با این رویه نمیتوان امیدی به حمایت
وزارتخانه داشت.
شریفی با اشاره به تعطیلی هزار واحد معدنی از ۲۰۰۰
واحد موجود در کشور به دلیل مشکالت بازار فروش ،تحمیل
حقوق دولتی به آنها و درگیری با زیان انباشته گفت :سال
گذشته در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور مصوب
شد که حقوق دولتی براساس میزان بارگیری معادن محاسبه
شود که این امر با موافقت وزارت صنعت و قائم مقام وزیر
مواجه نشد .در واقع قرار نیست از این صنعت در حال له
شدن زیر چرخ دندههای تولید ،حمایت شود و حتی خواستار
دریافت عوارض صادراتی از معادن سنگ هستند.
وی با اشاره به سند چشم انداز دو میلیاردی در زمینه
صادرات گفت :ذیل این سند دهها نوع حمایت از معادن درج
شده ولی تاکنون موردی از آن اجرایی نشده است .باید در
حوزه فرآوری و صادرات سنگ نهضت راه بیفتد ،چراکه حلقه
مفقوده در زنجیره ارزش ،صادرات است.

رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران:

صادرکنندگان هم از گرانی دالر بهره نمیبرند

در پی نوسانات اخیر در بازار ارز ،رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی
ایران اظهار کرد :حتی صادرات هم از باال بودن نرخ دالر بهره نمیبرد ،چراکه
پس از دورهای برای تامین مواد اولیه نیازمند واردات گرانقیمت میشوند؛ لذا
فقط ثبات نرخ ارز و واقعی بودن آن اقتصاد کشور را بهرهمند میکند.
فرهاد احتشام زاده  -رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران
 اظهار امیدواری کرد :اتفاقهای خوبی که نویدشان داده شده ،منجر بهاین شود که در بازار شاهد روند کاهشی قیمت دالر باشیم ،چراکه پیشتر

همیشه در اتاق بازرگانی ،بحثهایی بین واردکنندگان ،صادرکنندگان و
تولیدکنندگان وجود داشته که صادرکنندگان و تولیدکنندگان معتقد
بودند یارانهای که برای ارز در نظر گرفته میشود و به نرخ واقعیاش هم
نمیرسد باعث میشود کاالی تولید داخل و کاالهای صادراتی در برابر
وارداتیها با مشکل روبرو شوند.
وی افزود :با توجه به اینکه نرخ دالر به باالترین حد خود در سالهای
گذشته رسید ،در میزان صادرات کشور تفاوت فاحشی بهویژه در کاالهای
غیرنفتی دیده نشد و افزایشی که در صادرات داشتیم فقط به سبب
صادرات کاالهای نفتی و میعانات بوده و مبنایشان ،غیرنفتی نیست.
عمده مواد اولیه تولید از وادرات تامین میشود
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار
کرد :با توجه به اینکه صادرات و واردات به هم مرتبط شده و فارغ از
مشکالتی که در بخش صادرات به وجود آمده ،عمال منجر شده که هر دو
متوقف شوند .همچنین این واقعیت فراموش شده که بیش از  ۹۰درصد
کاالهای وارداتی به کشور در خطوط تولید استفاده میشوند و مستقیما
روی صادرات کشور تاثیرگذار خواهند بود ،مواد اولیه و نیمه ساخته که
در خطوط تولید و برای صادرکنندگان استفاده میشوند ،طبیعتا مبنای
قیمت قرار میگیرد.

احتشام زاده تاکید کرد که هر چقدر قیمت دالر باال رود ،بعد از
یک دوره گردش موجودی فعلی تولیدکننده و صادرکنندهها با افزایش
قیمت واقعی ارز در تامین مواد اولیه روبرو میشوند که این موضوع به
عینه در حال حاضر اتفاق افتاده است .لذا پایین آمدن قیمت دالر شاید
این ذهنیت اشتباه را ایجاد کند که کاهش قیمت دالر قابلیت صادرات و
رقابت کاالی تولیدی داخل را برای ما کم میکند اما باید در نظر داشت
که به همان نسبت آثار تورمی منفی را جلوگیری میکند.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که
با کاهش نرخ ارز ،شاهد انفجار تورمهای نقطهای ماهانه نخواهیم بود و
میتوانیم زودتر بازار باثباتی را داشته باشیم که همه کشور از شرایط
ثبات اقتصادی بهرهمند میشوند و میتوانیم برنامهریزیهای درست و
فعالیت داشته باشیم.
احتشام زاده تصریح کرد :در شرایط عدم ثبات اقتصادی هیچ نوع
برنامهریزی حتی کوتاهمدت هم امکانپذیر نیست؛ بنابراین مستقیما
در وهله اول مشتریان (مردم) به عنوان مصرف کننده واقعی و بعد از
آن سازمانهایی که طی سال جاری با تعدیلهای فراوان روبرو شدهاند،
کسانی هستند که آسیب میبینند و طبیعتا این آسیب به صورت
سلسلهوار به تمام بخشها منتقل میشود.
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وزارت صنعت صادرات چوب را
ممنوع اعالم کرد

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نامه ای با هدف تنظیم بازار
داخلی ،صادرات هرگونه چوب و مصنوعات چوبی را ممنوع اعالم کرد.به
گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در این اطالعیه انواع مقطوعات
چوبی خام ،انواع نئوپان و ام دی اف خام ( ،)MDFانواع کاغذ باطله،
کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق ،انواع کاغذهای اندود نشده ،کاغذ
سبک اندود شده ،دفاتر ثبت و حسابداری و دفتر مشق جزء اقالم ممنوع
صادراتی اعالم شد.پس از نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقالم و
نیز سوء استفاده افراد از شرایط موجود ،برخی فعاالن در حوزه صنایع
چوبی شامل کابینت ،مبلمان و سرویس های خواب از گرانی و کمبود
مواد اولیه در بازار گله داشتند.بر اساس آمار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،ساالنه حدود یک میلیون و  700هزار مترمکعب ام ای اف
در کشور تولید می شود و این وزارتخانه تولید  2میلیون و  500هزار
مترمکعب ام دی اف را در کشور هدف گذاری کرده است.با این حال
بخشی از نیاز صنعت چوب کشور از محل واردات تامین می شود و سود
بازرگانی چوب خام و کاغذ باطله از ابتدای سال  97با هدف حمایت
از تولید داخلی و استفاده از ظرفیت خالی صنایع چوب و کاغذ صفر
شده است.به نظر می رسد از آنجا که ممکن است برخی با سوء استفاده
از تسهیالت و یارانه دولتی ،محموله های چوب وارد شده به کشور را
از مبادی دیگر گمرکی صادر کنند ،وزارت صنعت با وضع ممنوعیت
صادرات هرگونه چوب و مصنوعات چوبی سعی در حمایت از بازار و
مصرف کننده داخلی دارد.

تخممرغ گران نیست

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ گفت :طی هشت سال
گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در ایران از  160عدد به  198عدد رسیده
ولی این مقدار هنوز کافی نیست.سید فرزاد طال کش در حاشیه همایش
روز جهانی تخم مرغ که در موسسه علوم دامی برگزار شد ،اظهار کرد:
تخم مرغ یکی از ارزانترین و کاملترین غذاهای پروتئینی است که دالیل
غیرعلمی و باورهای اشتباه از مصرف مناسب آن خودداری میشود.
مصرف تخم مرغ میتواند تأثیر به سزایی در رفع سوء تغذیه موجود در
جامعه ویژه در گروههای نوزادان ،کودکان ،زنان بارده و شیرده داشته
باشد.وی افزود :هر چند ایران به عنوان دهمین کشور تولیدکننده تخم
مرغ در جهان شناخته میشود ولی سرانه مصرف آن در کشور پایین
است :.طی هشت سال گذشته سرانه مصرف تخم مرغ در ایران از 160
عدد به  198عدد رسیده ولی این مقدار هنوز کافی نیست.وی با اشاره به
گرانی تخم مرغ در ماههای اخیر توضیح داد :اگر چه تخم مرغ بر اساس
تورم و گران شدن مواد اولیه مصرفی طی ماههای گذشته گران شده
ولی قیمت واقعی این محصول نه تنها گران نیست بلکه در مقایسه با
سادهترین و کم خاصیتترین مواد غذایی موجود در سبد غذایی مردم از
قیمت پایینتری برخوردار است .ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ
برای ترغیب مردم به مصرف این محصول ایجاد شده که این ستاد در
طول سال برنامه های مختلفی را اجرایی میکند.این مسئول با اشاره به
اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای ترویج فرهنگ مصرف تخم
مرغ گفت :توزیع  20هزار بسته تخم مرغ آب پز شده به همراه نان و
آویشن در سطح مدارس ،ایستگاههای مترو تهران و البرز ،سرای محالت
نسبتاً محروم شهرداری تهران و مناطق محروم استان البرز بخشی از این
اقدامات بوده است.طالکش از برگزاری نمادین مراسم روز جهانی تخم
مرغ در دانشگاه علم و صنعت با حضور  300دانشجو ،کارمند و هیات
علمی بخش دیگری ازاین برنامهها بوده است.وی توضیح داد :شعار
امسال روز جهانی تخم مرغ «سالمت برای همه ،تخم مرغ برای همه»
است که امید است با با اجرای برنامههای مدون این شعارمحقق شود.

