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اخبار تولید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد

مدیریت حوزه معدن بدتر از گذشته شده است

گروه صمت  -محمد آیتی -چندی پیش،
ســیدرضا فاطمیامین ،وزیر صمت گفته
بودکه  ۲۸درصد معادن کشــور در ســال
 ۱۴۰۰غیرفعال شدند .از قرار معلوم اکثر این معادن
در شهرهای کوچک و معادن کوچک مقیاس هستند.
از طرفی ،نبود ماشین آالت و تجهیزات هم مزید بر
علت شده است.
با این تفاســیر ،حال و روز معادن به سنوات گذشته
خوب نیست و جای تاسف دارد ،کشوری که هفت
درصد مواد معدنی دنیا را داراست در چنین شرایط
اسفناکی قرار گرفته است.
موضوع اصلی ،عرضه و تقاضاست ،باید
پاسخگوی نیاز کشور باشیم
در همین رابطه ،لطفا ...سیاهکلی ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس به اقتصاد ســرآمد گفت :در
حال حاضر در حوزه معدن با مشکالت زیادی روبرو
هستیم .یکی از این مشکالت ،این است که ما واردات
خودروی سنگین در این زمینه را ممنوع کردهایم.
وی افزود :چرا بایــد خودرویی کــه در معدن کار
میکند ،وارد کشور نشود؟ مســئوالن در این حوزه
تصــور میکردنــد ما در ایــن موضــوع خاص به
خودکفایی رســیدهایم ،اما با گذشت زمان مشخص
شــد که همچنان با ضعف روبرو هستیم .سوال من
این اســت که ما در کشورمان ،ماشــینهای سنگین
کجا تولید میکنیم؟ روزگاری کارخانه ماشین سازی
اراک را داشــتیم که مدتی به خاک سیاه نشسته شد
و اخیرا ً برخی به دنبال احیای این کارخانه هســتند.
من میخواهم بدانم که با ممنوع کردن واردات ،آیا
میتوان تولید را راه انداخت؟ جواب خیر است ،زیرا
موضوع اصلی ،عرضه و تقاضاست و باید پاسخگوی
نیاز کشور باشیم.
نماینده قزوین تصریح کرد :اعظم درآمد ما از نفت و
گاز اســت و همه اعتقاد دارند که درآمدهای معدنی
میتواند جایگزیــن درآمدهای نفتی شــود .حال،
سیاست نادرستی موجب شد زیرساختهای معادن
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» به اعتقاد من ،فردی که برای وزارت صمت انتخاب میشود باید فردی بزرگ باشد ،زیرا رسالتهای وزارت صمت
بسیار زیاد و گسترده است .اکنون خود دولت سیزدهم هم به این رسیده است که وزیر کنونی صمت قابلیت اداره
این وزارتخانه بزرگ را ندارد
ما دچار بحران شوند و ماشــین آالت نداشته باشیم.
اکنون باید از وزیر کنونی صمت یا وزرای قبلی در این
وزارتخانه بپرسیم و از آنها توضیح بخواهیم که این
سیاستهایی که قرار بود ما را به موفقیت برساند ،چه
شد و االن در کدام نقطه قرار گرفتهایم؟
معادن ما در حوزه ماشین آالت با بحران بزرگی
روبرو هستند
ســیاهکلی اظهار داشــت :اکنون معادن ما در حوزه
ماشــین آالت با بحران بزرگی روبرو هســتند و از

اینرو ،پیشــبرد اهداف بسیار ُکند شــده است .به
قدری وزارت صمت بزرگ است که وزیر نمیتواند
حوزههای مختلف که هر کدام بســیار مهم و کلیدی
هستند را مدیریت کند.
وی یادآور شد :به اعتقاد من ،فردی که برای وزارت
صمت انتخاب میشود باید فردی بزرگ باشد ،زیرا
رســالتهای وزارت صمت بســیار زیاد و گسترده
است .اکنون خود دولت ســیزدهم هم به این رسیده
اســت که وزیر کنونی صمــت قابلیــت اداره این

وزارتخانه بزرگ را ندارد.
در حوزه معدن ،کشورمان بیبرنامه
ظاهر شده است
این عضو مجمع نمایندگان اســتان قزوین افزود :در
حوزه معدن ،کشورمان بیبرنامه ظاهر شده است و
این موضوع در شــرایط فعلی ،بدتر هم شده است.
در حال حاضر درصد کمی از معادن ما فعال هستند.
از طرفی ،رانت در این حوزه کام ً
ال به چشم میآید.
برخی معادن ما دست افرادی اســت که حتی کلمه

معدن را هم نمیتوانند بنویسند .وقتی معادن دست
اهلش نباشد ،مشخص است که موفقیتی هم حاصل
نمیشود.
ســیاهکلی گفت :واســطهگری هم در حوزه معدن
کام ً
ال نمایان اســت .یعنی فردی ،معدنی را تحویل
گرفته و بدون پیشرفت خاصی ،معدن را به نفر بعدی
واگذار کرده است .هر کســی که یک سنگی را پیدا
کرد که نباید به عنوان اکتشــافکننده معدن معرفی
شود و ســپس معدن را در اختیار او قرار دهیم .اگر
میخواهیم در حوزه معدن حرف برای گفتن داشته
باشیم و در ادامه ،صنعت خود را احیا کنیم ،ارزآوری
داشته باشــیم و اشــتغالزایی را به یک مرحله قابل
مالحظهای برسانیم ،میباید با حوزه معدن تخصصی
روبرو شویم.
وی تصریح کرد :متخصصین حوزه معدن در ایران کم
نیستند ،اما احترام الزم تاکنون به آنها گذاشته نشده
است .امروز اگر به سراغ فارغالتحصیالن حوزه معدن
برویم و سوال کنیم ،میبینیم که تعداد خیلی اندکی از
آنها معدندار هستند یا افرادی زیادی از آنها نیستند
که در حوزه معدن فعالیت قابل مالحظه و تاثیرگذاری
داشته باشند.
خامفروشی ،مصیبت بزرگ دیگر
در حوزه معدن است
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس در پایان
خاطرنشان کرد :مصیبت بزرگ دیگر در حوزه معدن،
خامفروشــی اســت .وقتی فردی معدنی را مفت از
دولت گرفته اســت ،خیلی دلش برای فرآوری مواد
معدنی استخراج شده نمیســوزد و روال فرآوری
آن را دنبال نمیکند و ســعی میکند مسیر راحت را
انتخاب کند و از اینرو ،به خامفروشی روی میآورد
و چون مبلغ کمی به دولت میدهد ،سود قابل توجهی
را به دست میآورد .آقای وزیر اعالم کرده  ۲۸درصد
از معادن در سال گذشته غیرفعال شدند که گویا این
معادن بیشتر در مقیاس کوچک بودهاند ،اما من فکر
میکنم که آمار بیش از این است.

برگزیده ها
معاون وزیر صنعت خبر داد:

احیاء ۳۰۰واحد راکد از ابتدای امسال

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از احیای بیش از  ۳۰۰واحد راکد و غیرفعال از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
"علی رسولیان" در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن اســتان تهران در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما افزود۳۱ :درصد
از این واحدها را فعاالن اقتصادی احیا کردند که بســیار اثرگذار بود.وی گفت :امیدواریم شاهد مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی
در اجرای این مهم باشیم .مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت :احیای واحدهای راکد مد نظر رهبر معظم
انقالب و مورد تایید رئیس جمهور است و در این راستا شناسایی این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به برگزاری روز ملی صنعت
و معدن در سال جاری با حضور رئیسجمهور ،خاطرنشان کرد :در این مراسم بیش از  ۱۷۸راهکار و ظرفیت رفع مشکالت موجود از سوی فعاالن
صنعتی ارائه شد که با کمک و همراهی دولت و مجلس در دست بررسی است.رسولیان ،تامین مالی را یکی از مشکالت اساسی بنگاههای کوچک و
متوسط برشمرد که تاکنون راهکارهایی نیز برای رفع آن ارائه شده است ،هرچند در سفرهای رئیسجمهور که با محوریت تولید انجام میشود ،تامین
مالی برای بخشی از بنگاه ها انجام میشود اما انتظار میرود که بانکها همراهی بیشتری داشته باشند .وی گفت :در حوزه سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ،دو موضوع اصلی تامین زیرساختهای آب و برق وجود دارد که تالشهای زیادی در این حوزه در دست انجام است .معاون
وزیر صمت خاطرنشانکرد :در حوزه تامین آب ،به سمت استفاده از پساب شهری در صنعت روی آوردیم و در استان تهران و برخی دیگر از استانها
به موفقیتهایی نیز رسیده ایم.وی ادامه داد :برآورد میشود با یک میلیارد مترمکعب پساب شــهری بتوان نیازهای بخش صنعت را تامین کرد و در
این راستا نیازمند کمک و همراهی بیشتر وزارت نیرو هستیم .رسولیان اضافه کرد :سال گذشته  ۴۰میلیون متر مکعب پساب شهری برای شهرکهای
صنعتی تامین شد و امسال نیز در تالشیم به همین میزان پساب شــهری تامین کنیم.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :سال گذشته
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در ساخت  ۹۰پست برق مشارکت کرد و در استان تهران نیز در دو شهرک صنعتی پست های برق افتتاح
شد ،همچنین از ابتدای امسال احداث  ۳۰پست جدید برنامهریزی شده است .وی گفت :امسال هر چند با قطعی برق مواجه هستیم ،اما قطعی بدون
برنامه به شدت کاهش یافته است ،ضمن اینکه برق شهرک های صنعتی یک روز در هفته با اطالع قبلی قطع میشود.
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در حوزه صنعت متاسفانه کار نکردیم
و با خالء مواجه هستیم

مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین گفت :کشاورزی
حوزه بســیار مهمی اســت ،اشــتغال و امنیت غذایی در
کشــورها ایجاد می کند و هلدینگ تالش برای استقالل
کشاورزی و امنیت غذایی را در دستور کار خود قرار داده
اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،دکتر محسن محمدی
مدیرعامل هلدینــگ صنایع عمومی تامین در نشســت
خبری با اشــاره به موضوع باال ادامه داد :هلدینگ صنایع
عمومی تامین یکی از هلدینگهای  ۹گانه شستا می باشد
که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بوده و این سازمان
متعلق به  ۴۰میلیون کارگر ،کارمند و بازنشســته است به
همین جهت ما خود را پاسخگوی مردم می دانیم.محمدی
ادامه داد :با توجه به اینکه امسال سال تولید دانش بنیان و
اشــتغال آفرین اســت و مقدمه آن توجه به اقتصاد سالم،
پایدار و پیشرو در تولید است و این موضوعات باید احیا
شــود و ارزش افزوده ایجاد کند ،ما نیز با توجه به تکیه بر
این موضوعات ،ایجاد اشــتغال و خودباوری و عزتمندی
را تقویت کردیم و هلدینگ یکی از شرکت های پیشرو در
این زمینه ها اســت.وی ادامه داد :تمرکز هلدینگ بر روی
کشاورزی و صنعت است که بخش مهمی از تولید داخل
را تشکیل می دهد .هلدینگ خود را مسئول احیای حقوق
عامه میداند ما میخواهیم پیش رو باشــیم و از اموال مردم
حفاظت کنیم رسالت ملی ما امنیت غذایی است که بتوانیم
یکی از پایه های این امنیت باشیم و سهم قابل توجهی در
تولید داشته باشــیم همچنین تسهیلگر برای مردم باشیم تا
بخش خصوصی هم رشد پیدا کند ما سعی کردیم در حوزه
خودکفایی گام برداریم.محمدی افزود :شیر و نهاده های
دامی که از ارکان مهم حوزه کشاورزی است و باید بگویم
متاسفانه تولید شیر در کشــور به میزان کافی نیست چون
نســبت به متوسط سرانه جهانی یک ســوم تا یک چهارم
سرانه جهانی مصرف داریم که به صورت بلند مدت روی
سالمت مردم اثر گذار خواهد بود ،مصرف شیر به صورت
غیر مستقیم برای حوزه ســامت مردم بسیار مهم است و
هزینه های درمان را کم می کند که صرفه جویی برای تامین
اجتماعی و کم شدن هزینه های درمان را به دنبال خواهد
داشت ،باید بگویم محصوالت کشــاورزی برای کشور
راهبردی محسوب می شوند.مدیرعامل هلدینگ صنایع
عمومی تامین ادامه داد :محصوالت لبنی و پروتئینی یکی
از مهمترین محصوالت در کشور هســتند و ما نیز در آنها
کمبود داریم در برخی نقاط کشور با توجه به کمبود منابع
آبی بهره وری الزم را نداشــته ایم که با استفاده از جوانان
و نخبهها توانســتیم تحول ایجاد کنیم و بخش قابل توجه
نیاز داخلی را تامین کنیم یا الگوسازی کنیم ،ما برای همه
اینها برنامه های مفصل داریم.مدیرعامل هلدینگ صنایع
عمومی تامین در مورد صنعت نیز گفت :در موضوع صنعت
متاسفانه به اندازه کافی کار نشــده است و با خالء مواجه
هستیم حدود یک ســوم نیاز داخل به صورت قاچاق می
شود و تولید داخل از نظر کیفیت و کمیت کافی نبوده است
و ما سعی کردیم در برند های قدیمی مثل پارس الکتریک و
لوازم خانگی پارس کیفیت را ارتقا دهیم و نگاه به بازارهای
صادراتی نیز داشته باشیم.

بر افزایش قیمتها باید نظارت شود

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:
قیمتها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارت
جدی بر بازار اعمال گردد.به گزارش اقتصادسرآمد محمد
رشیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس
بیان کرد :حق مناطق جنگی و نظامیان و بازنشستگان باید
پرداخت شود .در بودجه اعتبارات الزم تخصیص داده شده
است .در خصوص عدم اجرای رتبهبندی معلمان به وزیر
آموزش و پرورش تذکر میدهــم.وی در ادامه در تذکری
خطاب به هیئت دولت بیان کرد :تورم افسارگسیخته قدرت
خرید مردم را نابود کرده است .قیمتها هر روز در بازار در
حال افزایش است و باید نظارتی بر بازار صورت گیرد.وی
همچنین ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفر به استان
کرمانشاه تأکید کرد :هم اکنون مدیریت اجرایی در کرمانشاه
پشل است و منتظر وعده تحولی رئیس جمهور در سیستم
مدیریتی استان هستیم.
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سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت خرید وتحویل کود ( گاوی ) پوسیده بصورت تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
ردیف

موضوع تجدید مناقصه

مبلغ اولیه ریال

1

خرید وتحویل کود( گاوی ) پوسیده

14/230/000/000

 -1متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) به آدرس سایت http://www.setadiran.ir
مراجعه نماید .
 -2شرایط متقاضی :
 -2-1اشخاص حقوقی  :آگهي تاسیس-آخرین تغییرات (روزنامه رسمي) -سایر مدارك ثبتي -كد اقتصادي -اساسنامه مرتبط شرکت یا مجوز تولید از ادارات یا ارگانهای ذیربط –ایمنی و گواهي
ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد).
 -2-2اشخاص حقیقی :محتوي جواز کسب مرتبط و معتبر یا مجوز تولیداز ادارات،یا ارگانها ذیربط ومدارک شناسایی ایمنی و گواهي ارزش افزوده ( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر
اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد).
 -3سپرده شرکت در تجدید مناقصه به  7۱۱/۵۰۰/۰۰۰ریال به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ( .شناسه ملی  ، ۱4۰۰۰۲87۹4۲کد اقتصادی  ، 4۱۱3677۵۹۹۱7کد پستی ) 3۱348۵۱۹6۵ واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱بانک شهر -4مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه ازطریق درگاه سامانه به حساب شماره 7۰۰8۲4۱۲63۹8بانک شهر
 -5برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -6سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -7هزینـه چاپ آگهـی به عهده برنـده مناقصه میباشد .
 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
 -9مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید.
-10مبلغ  %۱۰کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
 مبلغ قرارداد براساس  %8۰نقدی و  %۲۰تهاتری محاسبه میگردد. -11تاریخ انتشار درسامانه از مورخ ۱4۰۱/۵/۵به مدت 3روز .
 -12مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت  ۱3 : 3۰مورخ۱4۰۱/۵/۱۱
 -13مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت ۱3: 3۰مورخ۱4۰۱/۵/۲۵
 -14زمان بازگشایی درسایت ساعت  ۱۰صبح مورخ۱4۰۱/۵/۲6
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