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اقتصادی

رییس خانه معدن ایران گفت: اگر نوسازی ناوگان 
معدنی در س��ال های گذشته به صورت منظم انجام 
می ش��د،  با مشکلی در این حوزه مواجه نبودیم، اما  
تامین ماشین آالت در قالب طرحی جامع دیده شده 

که قابل تقدیر است.
»محمدرض��ا بهرامن«  در گفت وگ��و با خبرنگار 
اقتص��ادی ایرن��ا افزود: خان��ه معدن ای��ران مدافع 
س��اخت داخل محصوالت و ماش��ین آالت اس��ت و 
معتقدیم در صورتی که بتوانیم تامین کننده بخشی 

از نیازها باشیم، مشکالت کمتر خواهد شد.
وی تاکی��د ک��رد:   باید بتوانیم تا ح��د امکان در 
زمین��ه بهبود کّم��ی و کیفی تولی��دات داخلی کار 
کنیم تا بدین وس��یله نیاز ب��ه واردات را به حداقل 

برسانیم.
بهرامن در عین حال بیان داشت: وقتی نمی توانیم 
تامین کننده نیاز صنعت معدن کاری کش��ور باشیم، 
باید با سهل ترین شیوه های ممکن نسبت به تامین 

نیازها اقدام کنیم.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد:  معاونت 
معدن��ی وزارت صمت مس��یر خوبی در این راس��تا 
تعریف کرده، مس��یری که هم تولی��د داخلی را به 
معنای واقعی کلمه رص��د کرده و مدیریت می کند 
و هم درخصوص چگونگی تامین سایر ماشین آالتی 
ک��ه ام��کان س��اخت آنه��ا در داخل وج��ود ندارد 

برنامه ریزی می کند.
وی یادآور ش��د: مس��یر یاد شده در قالب طرحی 

جامع دیده شده و قابل تقدیر است.
بهرامن ادام��ه داد: اگر نتوانیم در کوتاه ترین زمان 
ممکن نسبت به تامین ماشین آالت در بخش معدن 
اق��دام کنی��م، هم بخ��ش اکتش��افات و هم بخش 
اس��تخراج به ویژه در معادن بزرگ با چالش مواجه 
خواهند ش��د و نمی توانیم مواد اولی��ه مورد نیاز را 

مطابق با سند چشم انداز تامین کنیم.
وی یادآوری ک��رد: کش��ور نیازمند دس��ت کم ۲ 
میلیون متر اکتش��افات اس��ت که ماش��ین آالت ما 

برای تحقق این مهم پاس��خگو نیس��تند، همچنین 
دس��تگاه های موجود برای انجام اکتش��افات عمقی 

مناسب نیستند.
ریی��س خانه معدن ای��ران تاکید ک��رد:  مرحله 
بهره ب��رداری از مع��ادن بر اس��اس طرح��ی انجام 
می ش��ود که ماش��ین آالت در آن تعریف می شوند، 
اما در کش��ورمان قادر ب��ه تعریف چنین طرح هایی 
در  راهکاره��ا  از  یک��ی  ادام��ه داد:  وی  نیس��تیم. 
ای��ن زمین��ه، تامی��ن مالی کاف��ی صن��دوق بیمه 
سرمایه گذاری و فعالیت های معدن از سوی ایمیدرو 
در راس��تای حمایت از ساخت داخل است تا بتواند 
به پیش خرید تولیدات پرداخته و از طریق ان. جی.

اوها آنها را در اختیار فعاالن معدنی قرار دهد.
بهرام��ن در عین حال تصریح کرد: تولیدکنندگان 
داخلی نیز باید در کیفیت تولیدات خود بر اس��اس 

استانداردهای روز اقدام کنند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر مش��خص ب��ودن س��اختار 
زمین شناس��ی کش��ور و ظرفیت های زی��اد موجود 
در آن، افزود: با توجه به سیاس��ت دولت بر افزایش 
صادرات غیرنفتی، بزرگتری��ن پرچمدار این عرصه 

صنایع معدنی هستند.
رییس خانه معدن ایران اضافه کرد: بر این اساس، 
ن��گاه ما به توس��عه این بخش بای��د از ابتدای خط 
باش��د؛ یعنی بتوان ماش��ین آالت م��ورد نیاز برای 

اکتشافات و بهره برداری را تامین کرد.

وی گف��ت:   متول��ی بخ��ش مع��دن، امکانات و 
ماشین آالت مورد نیاز توسعه آینده بخش معدن را 
مش��خص کرده که کارشناسانه است و باید خود را 

همگام با این برنامه توسعه ای تطبیق دهیم.
بهرامن با اشاره به صحبت های اخیر رییس جمهور 
در اس��تان مرکزی در جریان بازدید از شرکت های 
بزرگ این استان، تاکید کرد: نظر آیت اهلل رییسی بر 
حمایت از ساخت داخل است و مصرف کنندگان نیز 
اولویت شان تامین از ماشین آالت داخلی است، اما 

کمیت و کیفیت این دستگاه ها نیز مهم هستند.
وی تصریح کرد:  در این راس��تا، نباید با اطالعات 
نادرست برای فعاالن معدنی دغدغه ایجاد یا عرصه 
را ب��رای فعالیت دالالن فراهم کرد ک��ه به التهاب 

قیمت ها خواهد ان جامید.
ریی��س خانه معدن ایران یادآور ش��د: آخرین بار 
پیش نویس چگونگ��ی عرضه ماش��ین االت معدنی 
بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از قیمت این ماش��ین آالت در 
بازار کاست و قیمت های کاذب آنها را شکست؛ این 
مس��اله اهمیت سیاست های درس��ت متولی بخش 

معدن و اطالع رسانی درست را می رساند.
وی گف��ت: اکنون قیمت ماش��ین آالتی مثل بیل 
مکانیک��ی در بازار کاذب اس��ت و معتقدیم واردات 
آنه��ا بی��ن ۲۵ تا ۴۰ درص��د از قیمت ه��ای فعلی 
خواهد کاست. عدم نوسازی مناسب ناوگان معدنی 
در سال های گذشته/ طرح جامع وزارت صمت قابل 

تقدیر است
بهرامن، ش��رکت هپکو را دارای تجربه بزرگی در 
زمینه ماش��ین آالت معدنی توصیف کرد که زمانی 
بیل مکانیکی ها زیر ۴۰۰، بلدوزر با ظرفیت تا ۱۵۵، 
لودر تا ظرفیت ۴۷۰، گریدرهای مورد نیاز بخش و 
دامتراک های تا ۶۰ ت��ن را تامین و مونتاژ می کرد، 
اما در دوره ای از چرخه تولید خارج ش��د، به طوری 
که طی دو سال گذشته با کمبود شدید بولدوزر در 
کش��ور مواجه بودیم و با دو براب��ر قیمت واقعی در 

بازار عرضه می شد.

عصرآزادی / سرویس اقتصادی:مدیر نظام 
فنی و اجرایی سازمان مدیربت و برنامه ریزی 
آذربایج�ان ش�رقی گف�ت: از ابتدای س�ال 
جاری تالش می ش�ود مصوبه هی�ات وزیران 
در خصوص پیاده س�ازی نظام فنی و اجرایی 

یکپارچه کشور، در استان اجرا شود.
به گزارش س��رویس اقتصادی عصرآزادی، ناظم 
یونس��ی در جمع خبرنگاران با بی��ان این مطلب، 
اظه��ار کرد: در این راس��تا موضوع در دس��تورکار 
اولین نشست شورای فنی اس��تان در سال جاری 
قرار گرفت و نس��بت به  تبیین و تش��ریح  مصوبه 
دولت و اهمیت آن در ش��فاف کردن فرآیند ارجاع 
پروژه ه��ای عمرانی به ش��رکت های ذیصالح و نیز 
تاثی��ر آن در کیفیت اجرای پروژه ها وکاهش مدت 
اجرا اقدام و مصوبه الزم از ش��ورای فنی آذربایجان 

شرقی اخذ شد. 
وی افزود: متعاقب مصوبه شورای فنی، مکاتبات 

و پیگیری های الزم با دس��تگاه های نظارتی استان 
 به منظور هماهنگی در این زمینه صورت پذیرفت. 
دبیر ش��ورای فنی اس��تان اعالم ک��رد: در نتیجه 
اقدامات به عمل آمده، ضمن تاکید بر لزوم رعایت 
کلی��ه ضوابط نظام فنی و اجرایی کش��ور توس��ط 
تمامی دس��تگاه های اجرایی من��درج در ماده )5( 
قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه شهرداری 
های س��طح استان، مقرر شد عملکرد دستگاه های 
مشمول، از سوی دستگاه های نظارتی مورد ارزیابی 

و پایش قرار گیرد.
یونسی ابراز داشت: با اجرای نظام فنی و اجرایی 
یکپارچ��ه برای تمام دس��تگاه های موضوع ماده 5 
قان��ون مدیری��ت خدمات کش��وری ک��ه از وجوه 
عمومی کش��ور هزینه می کنند، ش��اهد شفافیت 
در روند اجرای پروژه های س��رمایه گذاری و ارتقاء 
کیفیت و نیز کاهش مدت اجرا واختالفات حقوقی 

بین عوامل اجرایی خواهیم بود.

یک نماینده مجلس ش�ورای اس�المی گفت :پیش بینی کاهش 
تولید زعفران ایران، باعث افزایش تقاضای مشتریان خارجی این 

محصول شده است
بی��ژن نوباوه_نماینده مردم اسالمش��هر، تهران، ری و ش��میرانات در 
مجل��س ش��ورای  اس��المی  اظهار کرد: م��ا به عنوان نماین��دگان مردم 
درمجلس ش��ورای اس��المی به دنبال شیوه ای  هس��تیم که تمام منافع 
کشاورزان و تولیدکنندگان تامین شود و آنها با اشتیاق،  تمایل  به ادامه 

فعالیت در این حوزه داشته باشند.
نائب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ادام��ه در ادامه افزود: زعفران 
یکی از با ارزش ترین محصوالت کش��اورزی در ایران است، این محصول 
با وجود نیاز کمی که به آبیاری و مراقبت دارد از صادرات مهم کش��ور به 
شمار می رود و  با توجه به کاهش ۲۰ درصدی  سطح زیر کشت زعفران 
نس��بت به سال قبل،  تقاضای خرید این محصول افزایش یافته  و همین 
موضوع سبب شده  در حال حاضر زعفران ، باالتر به فروش برسد و قطعا 
در فصل برداش��ت هم قیمت آن  باالتر خواه��د رفت و به قیمت جهانی 

نزدیک تر خواهد شد.
وی ادامه داد:  زعفران یکی از محصوالت مهم صادراتی کشور است که 
نق��ش مهمی در افزایش صادرات غیر نفتی داش��ته و ارزآوری زیادی نیز 

برای کشور به همراه دارد.
در  نی��ز  کش��اورزی  ب��ازار  ح��وزه  کارش��ناس   ، بابال��و  علیرض��ا 
گف��ت: اخی��ر  ه��ای  م��اه  در  زعف��ران  قیم��ت  افزای��ش   خص��وص 
با توجه به افزایش هزینه های تولید محصوالت کشاورزی در همه سطوح 
، خصوصا افزایش هزینه برداش��ت و فن آوری زعفران، که یک کار طاقت 

فرسا اس��ت ، زعفران برخالف کاالهای دیگر ش��یب مالیمی در افزایش 
قیمت داشته است و تا رسیدن به قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد.

این فعال  اقتصادی ادامه داد: اگر با دقت هزینه های کاش��ت، داش��ت 
و برداش��ت زعفران محاسبه ش��ود آنگاه متوجه خواهیم شد که در حال 
حاضر کش��ت زعفران برای کش��اورزان صرفه اقتصادی ندارد و از این رو 
هرسال سطح کشت این محصول استراتژیک پایین تر از سال قبل است.
اگ��ر زعفران به قیمت واقعی خود برس��د و افزایش یابد با افزایش قیمت 
هم کشاورز خوشحال خواهد شد و هم اشتغال پابرجا می ماند و کشاورز 
تولی��د خود را با انگیزه مضاعفی ادامه خواهد داد و هم جلوی قاچاق این 

محصول و سود هنگفتی که به جیب دالالن می رود گرفته خواهد شد.
مدی��ر کل رواب��ط عمومی و امور بین الملل باش��گاه توس��عه کس��ب 
و کار یونس��کو ای��ران ادام��ه داد: به دلیل فاصله قیمت زعف��ران ایران با 
قیم��ت جهان��ی آن و همچنین قوانین دس��ت و پا گیر ص��ادرات ،حجم 
زی��ادی از زعف��ران ای��ران بصورت فله از کش��ور خارج و در کش��ورهای 
 همس��ایه بس��ته بندی و به ن��ام آنه��ا وارد بازارهای جهانی می ش��ود.
افزایش صادرات آن هم صادرات غیر نفتی نشانگر اقتصاد سالم و پویاست 
و هر چق��در صادرات غیر نفتی م��ا به ویژه انواع محصوالت کش��اورزی 
خصوصا زعفران که زیس��ت گاه آن ایران است افزایش پیدا کند ، فرصت 
حضور در بازارهای جهانی هم گس��ترده تر خواهد شد که نتیجه این امر 

هم شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد درآمد های پایدار است
بابال��و اف��زود: ب��ا نگاه��ی به س��خنان مقام معظ��م رهب��ری در چند 
س��ال اخی��ر متوجه می ش��ویم ک��ه با توجه به ش��رایط کنونی کش��ور 
ض��رورت توجه به صادرات غی��ر نفتی بیش از گذش��ته باید مورد توجه 

ق��رار گی��رد تا بتوانی��م اقتص��اد مقاومتی را ب��ا تکیه بر ت��وان داخلی و 
 اس��تفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کش��ور محقق کنیم.
افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف تحقق 
 اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشی مورد توجه همه ارکان نظام است.

پیش بینی کاهش تولید زعفران ایران؛
باعث افزایش تقاضای مشتریان خارجی این محصول شده است

اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در آذربایجان شرقی
رییس کل بانک مرکزی:مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیربت و برنامه ریزی خبر داد:

برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه و دست یافتنی باشد
رییس کل بانک مرکزی گفت: برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه، دست یافتنی و 

به دور از آرمان ها و رسیدن به اهداف قابل پیش بینی باشد. 
ب��ه گزارش ایرنا، »علی صالح آبادی« در همایش ملی »اولین برنام��ه گام دوم انقالب؛ ضرورت 
تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه« که در مرکز پژوهش های مجلس 
برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت برنامه توسعه هفتم از این جهت است که مبنای اداره کشور در 
چند سال آینده خواهد بود و جهت گیری آینده کشور را در بحث های اقتصادی مشخص می کند 
و  هرچه واقع بینانه تر و قابل اجرا باشد، باعث می شود کشور در مسیر درست تر حرکت کند. وی 
با بیان اینکه در برنامه های توسعه قبلی انحرافاتی داشت، افزود: بین آنچه در برنامه پنج ساله بود 
و آنچه محقق شده، در شاخص های متعدد اختالف معنی داری وجود دارد و بر این اساس آسیب 
شناسی آن ضروری و الزم است.  رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: نمی توانیم در برنامه آرمان ها 
و آرزوها را بنویسیم و باید الزامات رسیدن به اهداف را مدنظر قرار دهیم. الزامات و زیرساخت های 
برنامه توسعه باید مشخصاً مدنظر قرار گیرد. وی درباره عدم تحقق برنامه های توسعه قبلی، گفت: 
گاهی اوقات می دانیم اعداد و اهداف برنامه باالست، اما باز هم آن را می نویسیم. این رویکرد باعث 
می شود دچار خطای جدی در سیاست گذاری شویم. صالح آبادی تاکید کرد: در برنامه توسعه یک 
خطای جدی وجود دارد و برخی دستگاه ها خأل قانونی خود را در برنامه توسعه لحاظ می کنند که 
این موجب مخدوش شدن نگاه اصلی به برنامه می شود؛ ضروری است رویکرد صرف تامین مالی 
از نظام بانکی باید تغییر کند. وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین موضوعات محدودیت منابع مالی 
است که باید به آن توجه ویژه شود، ادامه داد: نگاه تامین مالی در کشور عمدتاً به نظام بانکی است، 
باید بررسی کرد که چگونه می توان برای تامین مالی از مشارکت مردمی بهره برد. رییس کل بانک 
مرکزی بیان کرد: طرح بانک مرکزی که در مجلس مطرح شده عمدتاً ناظر به اصالح رابطه بین 
بانک ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه های کشور 
باید کمک کنند تا اصالحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد. صالح آبادی افزود: طرح بانکداری 
نیز به اصالح رابطه بانک ها و مشتریان اشاره دارد که هنوز در مجلس مطرح نشده است. وی در 
پایان گفت: برای تحقق برنامه  هفتم توسعه باید راهُبرد توسعه کشور را بدانیم و با نگاه برنامه ای 

اصالحات موردنیاز را انجام دهیم.

کارشناس سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

تداوم بارش های سیل آسا در چند روز آینده 
کارش�ناس س�ازمان هواشناس�ی با اش�اره بارش ها از صدور هش�دار قرمز برای 
سیس�تان و بلوچس�تان، جنوب کرمان و هرمزگان خبر داد و اعالم کرد: بارش های 
سیل آسا در کشور طی چند روز آینده تداوم خواهد داشت و شاهد گسترش دامنه 

آن به سایر استان ها خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، فریبا گودرزی، درباره آخرین وضعیت آب و هوایی کشور اظهار کرد:  برای 
ش��مال آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، اردبیل، س��واحل دریای خزر و خراسان شمالی 
بارش پراکنده و در خراس��ان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و 
جنوب شرق فارس، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است. وی 
افزود: از  تا روز چهارشنبه هفته جاری شدت بارش ها در جنوب شرق و جنوب کشور خواهد بود 
و احتمال سیالبی شدن مسیل ها، طغیان رودخانه ها در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان و فارس وجود دارد. کارشناس سازمان هواشناسی گفت:برای روزهای پنجشنبه 
و جمعه این هفته عالوه بر مناطق فوق در بخش هایی از شرق، مرکز و جنوب غرب هم بارش ها 
را خواهیم داش��ت. گودرزی اضافه کرد: بارش ها در سیس��تان و بلوچستان و نیز جنوب کرمان و 
هرمزگان در حد هش��دار قرمز اس��ت که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه استان فارس هم به این 
استان ها اضافه می شود که بارش ها در حد هشدار قرمز خواهد بود و هموطنانمان باید تمهیدات 
الزم را در نظر داش��ته باش��ند. وی ادامه داد:  همچنین در برخی از مناطق غرب، جنوب غرب و 
برخی از نقاط استان هایی مانند سمنان، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، شمال اصفهان و شرق 
یزد، وزش باد شدید موقتی و  خیزش گردوخاک پیش بینی می شود که موجب افزایش شاخص 

آلودگی و کاهش کیفیت هوا و دید افقی در این مناطق خواهد شد.

رییس خانه معدن ایران مطرح کرد:

عدم نوسازی مناسب ناوگان معدنی 


