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اخبار تولید

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «اقتصاد سرآمد»

بیثباتی وزارت صمت دردولتها ،کارمعادن را عقب انداخته است

گروه صمــت  -محمد آیتــی  -یکی از
شــعارهای ســیدابراهیم رئیســی پس از
انتخابش به عنوان رییس جمهور این بود که
نخواهد گذاشت اقتصاد کشور ،شرطی شود .برخی بر
این باورند برای پویایی اقتصاد اگر به بعضی حوزهها
بیشتر توجه شود ،ســرعت به مراتب بیش از گذشته
خواهد شد .آنها بهرهگیری از ظرفیت معادن را یکی
از این راههای میانبُر میدانند ،اما همچنان خروجی
کار تفاوت خاصی را نسبت به سنوات گذشته نشان
نمیدهد.
فرهاد طهماسبی ،نماینده استهبان و نیریز در مجلس
یازدهم در این خصوص به اقتصاد ســرآمد گفت :به
باور من 10 ،تا  20درصد از مشکالت حوزه معدن به
خاطر نبود راهبرد و نقشه راه است.
وی افزود :ســهم عمده در این شکست ،متوجه نبود
مدیریت است .به طور مثال ،در چند سال اخیر ،چند
بار شــاهد تغییــر در راس وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بودیم .بیتردید ،این جابجاییها فرصت کار
و تاثیرگذاری را میگیرد .همه میدانیم که ثبات یکی از
مهمترین مولفههای موفقیت در پیشبرد اهداف است،
آن هم در وزارتخانه صمت که رسالتهای بسیاری
بر عهدهاش است.
عضو کمیســیون صنایــع مجلس تصریــح کرد :در
کشوری که هفت درصد کل مواد معدنی دنیا را دارد
و دههها پیش باید خود را اثبات میکردیم و به درآمد
حداکثری میرسیدیم ،شایسته نیست که حال صحبت
از مدیریت با ثبات کنیم .این مســیر ،هیچ شباهتی به
خروجی بهتر و روزهای روشنتر ندارد.
طهماسبی اظهار داشت :اینکه گفته شود نبود راهبرد
باعث شده حوزه معدن پیشرفت نکند را قبول ندارم،
زیرا وقتی مدیریت با ثبات و قوی باشد ،راهبرد اصولی
تدوین میشــود و با همکاری زیرمجموعه ،اقتصاد
ایران پویاتر خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان فارس یادآور شــد:
حوزه معدن ،یک حوزه بسیار بزرگ و پیچیده است.
از طرفی ،قرار بر ایــن بود که درآمدهــای معدنی،

Eghtesadsaramad.ir

جایگزین درآمدهای نفتی شوند .این یک شعار بسیار
بزرگ است و تحقق آن نیاز به چند سال برنامهریزی
دارد .اینگونــه عدمثبات مدیریتــی ،برنامهریزی را
برای آینده مختل کرده و خیلی نمیتوان در این بخش،
پیشبینی پیشبرد اهداف را داشت .البته حوزه معدن،
مشکالت دیگری هم دارد .به طور مثال سالهاست
شعار این را میدهیم که مواد خام معدنی را نفروشیم
و به دیگر کشورها صادر نکنیم .باید تمام تالشمان
را به کار ببندیم که فرآوری روی مواد معدنی صورت

بگیرد ،اما برای انجام این کار ،زیرساختهای زیادی
نیاز اســت که متاسفانه بســیاری از این امکانات در
کشور مهیا نیست.
وی افزود :شاید یکی از اولین کارهای مهم در حوزه
معدن ،اکتشاف باشد .ما در حوزه اکتشاف با مشکالت
زیادی روبرو هســتیم و تاکنون برای اکتشــافهای
اصولی ،کار خاص و مهمی صــورت ندادیم .خیلی
از کشــورهای پیرامون ما با اینکه به لحاظ اقتصادی
و تکنولــوژی از ما ضعیفتر هســتند ،امــا تاکنون

چندین بار ســرزمین خود را پیمایــش کردند ،اما با
وجود ظرفیت باالی معدنی ایــران ،همچنان در این
زمینه ضعیف عمل کردیم و نتوانســتیم بهرهبرداری
حداکثری را ببریم.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس در پایان
خاطرنشــان کرد :اگــر در ابتدای امــر ،مدیریت در
حوزه معدن ،ثبــات پیدا کند و ســپس بودجههایی
برای اکتشاف اختصاص داده شود ،حتم ًا موفقیت را
شاهد خواهیم بود .تخصیص بودجه برای اکتشافات،

هدررفت سرمایه نیست ،بلکه کمک به اقتصاد پویای
کشور است .این روند و مسیر اگر طی چند سال ادامه
پیدا کند ،حتی با وجود تحریمهای حداکثری باز هم
میتوانیم برای کشور از این طریق ارزآوری کنیم ،زیرا
بسیاری از کشــورها به مواد معدنی ما چه به صورت
خام و چه به صورت فرآوری شده ،احتیاج مبرم دارند
و آنها برای اینکه به این مهم برسند ،خودشان مسیر
دور زدن تحریمها را پیدا میکنند.
احمد راستینه ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در گفتوگو با یکی از رسانهها گفته بود :متاسفانه ،در
دهههای گذشته ،به تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده
پرداخته نشد و آمایش سرزمین هم به وقوع نپیوست.
از اینرو ،انجام دو کار ضرورت دارد .اول ،دولت باید
نظامنامه جامع در حوزه بهرهبرداری از معادن کشور
را آماده کند و دوم ،با حمایت و هدایتهای وزارت
صمت و همچنین حلقهای که بین وزارت امور خارجه
و وزارت صمت است ،جهت شناسایی نیازمندیهای
کشورهای همسایه متناسب با مواد معدنی موجود در
کشور ،اقداماتی صورت بگیرد.
نماینده شهرکرد افزود :ما نیازمند صنایع تبدیلی معادن
هستیم و برای همین ،باید از خام فروشی مواد معدنی
به شدت جلوگیری کرد.
وی در پاســخ به اینکه اقتصاد کشــور تا چه زمانی
بایــد معطــل تصمیمات جــدی در حــوزه معادن
باشد؟ گفت :در ماههای گذشــته ،نسبت به موضوع
بیتفاوت نبودهایم .مجلس پیگیر اســت که دولت،
ســریعتر نظامنامه جامع بهرهمندی از معادن را آماده
کند .از طرفی ،وزارت صمت هــم ،کارهای خوبی
را شــروع کرده اســت و از مجموعههای استانی و
زیرمجموعهاش خواســته که نســبت به شناسایی و
ارائه ظرفیتهای معدنی خود ،اقدام کنند .از ســوی
دیگر ،تمام پروانههای اکتشــاف و بهرهبرداری که از
معادن در سنوات گذشته صادر شده بود و متاسفانه،
مغفول ماند ،ابطالش شروع شده است و در رویکرد
اخیر ،پروانههای جدید برای دیگر افراد در حال صادر
شدن است.
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آگهی مزایده عمومی فروش امالک شماره /48

 -1مزایده گزار :اداره کل پشــتیبانی امور دام کشــور استان خراسان رضوی به شناسه ملی
 14002771736و شــماره اقتصــادی  -2 411113673771موضوع مزایده فروش امالک
مندرج در جدول ذیل از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ( setadiran.irبا شماره
مزایده های مرتبط با وضعیت موجود و بصورت نقدی طبق شرایط آگهی و اسناد مزایده
 -٣مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده  :مبلغ تضمین شرکت در مزایده طبق جدول بند
 2آگهی و نوع و شــرایط بارگذاری و تحویل آن بشرح مندرج در برگی شرایط عمومی مزایده می
باشد.
 -4برنامه زمانی
 -1-4تاریــخ انتشــار در ســامانه ســتاد :از تاریــخ  1401/05/01ســاعت  9صبح الی
1401/05/20ساعت 19:00
 -2-4مهلت دریافت اسناد از ســامانه ستاد :از تاریخ انتشار تا مورخ  1401/05/10ساعت
19:00
 -3-4مهلت بازدید :از تاریخ  1401/05/10تا  1401/05/13روزانه از ســاعت  10:00تا
ساعت 14:00

تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/01 :

 - 4-4زمان و مکان تحویل پاکت الف  :تا ســاعت  12مورخ  1401/05/23مشهد  -بلوار
شهید صادقی نبش تقاطع ارشاد اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی دبیرخانه
 -5-4مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد :از تاریخ  1401/04/29ساعت 9:00صبح
تا تاریخ  1401/05/20ساعت 19:00
 -6-4بازگشایی :تاریخ  1401/05/23ساعت 12
 -7-4اعالم به برنده :تاریخ  1401/05/24ساعت 12
-5خرید اســناد :متقاضیان شــرکت در مزایده می تواننــد با مراجعه به ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولــت ) ( setadiran.irبا واریــز مبلغ  500.000ریال )غیر قابل اســترداد(
به شــماره حســاب شــبا  IR 310100004001039804006087با کد شناســه شماره
 342039860203900900000000000008به صورت پایا به خزانه بانک مرکزی اسناد
مزایده را دریافت نمایند .
 -6کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل  ،دریافت اسناد مزایده  ،تسلیم و پرداخت تضمین شرکت
در مزایده ودیعه( ،بارگذاری پیشنهادات و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از
این طریق سامانه ستاد می باشد .

ایران و عراق؛ بزرگترین شرکای
تجاریمنطقه

رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق میگوید ظرف ۱۵
سال آینده ،تجارت مشترک ایران و عراق به بزرگترین
محیط فعالیتهای اقتصادی تبدیل خواهد شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،یحیی آل اســحاق در نشست مشترک با
هیئت تجاری عراقی ،با بیان اینکه شرایط ایران و عراق
امروز به گونهای اســت که دورنمای بسیارخوبی برای
فعاالن اقتصادی دو کشور ترسیم میکند گفت :عراق در
این سالها همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده
است .تا  ۱۵ســال آینده بازار ایران و عراق بزرگترین
محیط فعالیت اقتصادی برای فعاالن دو کشــور خواهد
بــود و در زمینه همه انــواع کاال تــا پروژههای بزرگ
اقتصادی امــکان فعالیت وجود دارد .بنابراین کســانی
که امروز شروعکننده و در خط مقدم باشند  ۱۵سال بعد
موفقترین خواهند بود.او با تاکید بر اینکه عزم مسئولین
رده باالی هر دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی است
بیان کرد :در برخی مقاطع حجم معامالت دو کشــور به
 ۱۳میلیارد دالر رسیده و قرار بر این است که این میزان
را به  ۲۰میلیارد دالر در سال برسانیم .چرا که در استانها
و بخشهــای مختلف صنعتی ایران و بــازار عراق این
ظرفیت وجود دارد.آل اسحاق با اشاره به اینکه در حال
حاضر در تجارت دو کشور توازنی وجود ندارد و کفه
صادرات ایران به عراق سنگینی میکند گفت :توافق شده
تا این توازن برقرار شــود .لذا فرصت خوبی برای تجار
دو کشور خواهد بود.

بازدید وزیر صنعت ،معدن وتجارت
از شرکت واگن پارس مپنا

وزیر صنعت ،معدن وتجارت با حضور در شرکت واگن
پارس مپنا از خطوط تولید این شــرکت بازدید کرد.به
گزارش اقتصادســرآمد ،در جریان سفر وزیر صمت به
استان مرکزی وی از شــرکت واگن پارس مپنا بازدید
کرد.در این بازدید که مدیرکل صمت استان مرکزی سید
رضا فاطمی امین را همراهی می کرد ،مدیرعامل شرکت
پارس مپنا به بیان ظرفیت های این شــرکت در صنایع
ریلی کشور پرداخت.گفتنی است؛ شرکت واگن پارس
مپنا با ظرفیت تولید  ۱۱۰واگن در ماه و با اشتغال بیش از
 ۱۵۰۰نفر به صورت مستقیم می تواند تاثیر بسزایی در
ارز آوری تولید محصول در کشور داشته باشد.همچنین
ظرفیت تولید واگن هــای باری ویژه حمل محصوالت
معدنی از دیگر توانمندی های این شرکت می باشد.

نوب

ت
دوم

م الف۴۰۱۱ :

شناسه آگهی۱3۵۴۲۴۲ :

 -7کلیه اطالعات امالک و مســتغالت شامل اسناد مربوطه ،مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در
صفحه اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -۸ارائه پیشنهاد مالی توسط مزایده گر به منزله پذیرش و قبول تمام شرایط و اسناد مزایده و
الحاقیات بارگذاری شده در سامانه ستاد می باشد و مزایده گر حق هرگونه اعتراض
را از خود سلب و اسقاط می نماید.
 -۹پیشــنهاد دهنده می بایســتی برای هر ملک ) هر شماره مزایده ( بصورت جداگانه تضمین
معتبر برای شرکت در مزایده و اسناد پیشنهاد مربوطه را بارگذاری نماید.
-10جهت هر گونه سوال با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید - 051-37630814
آقای شفیعی و آقای موسوی و شماره همراه  09155022766و 09155250020
 -11عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی
)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد1456 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه ) (Www.setadiran.irبخش
ثبت نام  /پروفایل مزایده گر" موجود است.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی -اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/02 :

