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هنوز یارانه  تولید را
 دریافت نکرده ایم

ايلنا : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز 
یارانه ای برای تولید دریافت نکرده ایم. محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به این پرسش که چرا پس از گذشت ۱۰ ماه از سال 
هنوز یارانه ای به بخش تولید تعلق نگرفته، گفت: 
این موضوع را از دکتر نوبخت جویا شوید چراکه 
دس��ت ما نیس��ت تخصیص با او است. وی با بیان 
اینکه ما به دنبال آن هستیم تا یارانه را دریافت کنیم، 
افزود: در این خصوص باید بگویم که هنوز زورمان 
نرسیده است. نعمت زاده خاطر نشان کرد: در دولت 
تصویب شد ۱۲۰۰ میلیارد تومان به صنعت و ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای پشتیبانی صادرات در نظر گیرند 

که هیچ کدام هنوز نهایی نشده است. 

حجم دو برابري منسوجات قاچاق 
نسبت به واردات رسمی

ايرنا : مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنع��ت، معد��ن و تجارت گفت: تقریبا دو 
برابر واردات رسمی، از مجاری غیررسمی پوشاک، 
پتو و پارچه وارد کش��ور می ش��ود. گلناز نصرالهی 
وارد��ات بی رویه و قاچاق از مبادی غیررس��می و 
خارج از محدوده یکی از عمده ترین مشکالت حوزه 
نساجی و پوشاک دانست و گفت: متاسفانه مناطق 
آزاد به محلی برای واردات بی رویه پوشاک و پارچه 
به داخل تبدیل شده اند. نصرالهی خاطرنشان کرد: 
آمار واردات انواع پارچه در فاصله زمانی سال های 
8۲ تا 9۲ نشان می دهد که ساالنه به طور میانگین 
3۲ تا 35 هزار تن انواع پارچه وارد کشور شده اما 
در سال 9۲ واردات رسمی ما به رقم 53 هزار تن 
رسید و این درحالی بود که بخش عمده ای از واردات 

پارچه به صورت غیررسمی وارد می شود.

تولید تندر 90 افزایش یافت
تولید انواع مدل های خودروی تندر 9۰ در کشور 
افزایش یافته است. تا ماه گذشته تولید این خودرو 
در کش��ور روندی نزولی داش��ت و در مقطعی نیز 
تولید این محصول به حداقل ممکن رسید.با این 
حال از آذر ماه امسال به دنبال مذاکرات مسووالن 
دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا با ش��رکت رنو، 
روند تولید تندر 9۰ در ایران صعودی ش��ده اس��ت 
به گون��ه ای ک��ه در این ماه تولید تندر 9۰ در ایران 
خودرو با رش��د 87.۱ درصدی از 38۰ دس��تگاه در 
مدت مشابه سال گذشته به 7۱۱ دستگاه افزایش 
یافته است. در شرکت پارس خودرو نیز اگرچه تولید 
مدل E۲ خودروی تندر 9۰ کاهش یافته اما تولید 
خودروی پارس تندر رشد داشته است به گونه ای 
ک��ه تولید ای��ن خودرو با افزایش ۲۲9.3 درصدی 
از ۲39 دس��تگاه در آذر ماه س��ال گذش��ته به 787 

دستگاه افزایش یافته است. 

زیان تولیدکنندگان داخلی از 
سرنگ های چینی

رییس س��ندیکای تولیدکنندگان س��رنگ و 
س��ر س��وزن گفت: واردات سرنگ های چینی در 
س��ال های اخیر ضربه ش��دیدی به کارخانه های 
سرنگ سازی داخلی وارد کرده است.خالد رویین تن 
با بیان این که تولیدات سرنگ در داخل کشور بسیار 
بیشتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: ظرفیت تولید 
سرنگ در داخل بیش از دو برابر نیاز کشور است. 
وی گفت: در س��ال های اخی��ر مجوزهایی برای 
واردات س��رنگ از چین داده ش��د که س��ندیکای 
تولیدکنندگان س��رنگ بس��یار تالش کرد تا این 
مجوزها داده نش��ود و البته حدود یک س��ال است 
که این مجوزها صادر نمی شود. رییس سندیکای 
تولیدکنندگان سرنگ و سر سوزن ادامه داد: در حال 
حاضر بیشتر از سرنگ های ایرانی استفاده می شود. 
چراکه سرنگ های ایرانی با کیفیت بسیار باال تولید 
می شوند اما به دلیل واردات، کارخانه های داخلی 
برای مدتی تضعیف شدند و نتوانستند چندان بحث 

کیفیت را پیش ببرند. 

سرعت گرفتن احیای واحدهای 
فوالدی کشور

تا پایان آذرماه سال جاری روند پیشرفت غالب 
طرح های هفت گانه با ورود مش��ارکین س��رعت 
گرفته است و اغلب کارگاه های این طرح ها فعال تر 
شده اند.براساس گزارش شرکت ملی فوالد ایران؛ 
واحدهای احیای طرح های هفت گانه تامین کننده 
م��واد اولی��ه واحدهای فوالدس��ازی این طرح ها 
هستند. براساس این گزارش؛ همان طوری که در 
صنعت فوالد دنیا معمول است دراجرای طرح های 
فوالدی ابتدا بر تکمیل واحدهای تامین کننده مواد 
اولیه تاکید می شود، در این طرح ها نیز اولویت ها بر 
راه اندازی واحدهای احیا جهت تولید آهن اسفنجی 
تمرکز یافت. گرچه مش��کالت گذش��ته از جمله، 
تغییرات پی در پی مدیریتی ، مش��کالت ناش��ی از 
تامین منابع مالی پایدار و اثرات ناشی از تحریم ها 
و... موجب کندی پیشرفت این طرح ها شده است 
ولی با پیش��رفت های کاری واحدهای احیای این 
طرح امید اس��ت که در نیمه دوم س��ال آینده به 
تدری��ج اکثریت واحده��ای احیای این طرح ها به 

بهره برداری برسند. 

نعمت اله شهبازی سرپرست 
دخانیات شد

پس از استعفای معصوم نجفیان از مدیرعاملی 
ش��رکت دخانیات، نعمت اله ش��هبازی قائم مقام 
صند��وق بازنشس��تگی کارکنان ف��والد و رییس 
مجم��ع عموم��ی ش��رکت دخانی��ات به عنوان 
سرپرست این شرکت منصوب شد.مراسم تودیع 
و معارفه مدیرعامل س��ابق و سرپرس��ت جدید روز 
گذش��ته برگزار شد. به گزارش خبرگزاري تسنیم 
پیش از این معصوم نجفیان مدیرعامل ش��رکت 
دخانی��ات ای��ران در نامه ای خطاب به علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تعفای خود را 

اعالم کرده بود.

جهش در صادرات غیرنفتي الزمه 
توسعه اقتصادي

ماه��ه   8 ط��ی 
س��ال جاری صادرات 
غیرنفتی کاال و خدمات 
با ۲۰درصد رشد 39/5 
میلی��ارد د��الر و بدون 
میعانات ب��ا ۱۰ درصد 
رش��د مواجه بوده اند و 

وارد��ات ب��ا 34/۲ میلیارد دالر ۲۰ درصد رش��د را 
نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. رشد 
صادرات و تولید نیازمند عواملی است که ضرورت 
تبیی��ن اهد��اف کمی صادرات ب��رای بنگاه های 
بزرگ و متوس��ط، محصوالت مش��خص صنعتی 
و کش��ورهای هدف و موردنظر یکی از آنهاس��ت 
چراک��ه رش��د صاد��رات موجب تحری��ک تقاضا 
برای تولیدات داخلی و در نتیجه رش��د اقتصادی 
خواهد ش��د و از طرفی هم رش��د صادرات در گرو 
افزای��ش تولید��ات صنعتی اس��ت. بدیهی اس��ت 
ک��ه برای رش��د تولید در کوت��اه مدت باید حداکثر 
استفاده از ظرفیت های موجود بشود و خوشبختانه 
در زمینه های پتروش��یمی، س��یمان، محصوالت 
فوالدی، کاشی سرامیک، مس، آلومینیوم، صنایع 
غذایی، کابل، فرش دس��تباف و ماش��ینی و ... از 
ظرفیت نس��بی مناس��بی برای صادرات برخوردار 
هستیم. برای تولید حدود 6۰۰ هزار میلیارد تومان 
کاالی صنعتی با استفاده از ظرفیت های موجود، 
نیاز به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش 
در سال داریم که ۱5۰ هزار میلیارد تومان آن باید 
از طریق تس��هیالت بانکی تأمین ش��ود. البته رشد 
صادرات در گرو عواملی اس��ت که ارتقاء کیفیت 
یکی از آن هاست و در این زمنیه باید برنامه ریزی 
و تالش شود بنابراین بیشتر صنایع و محصوالت 
صنعتی کش��ور علی رغ��م محدودیت های فراوان 
داخلی و خارجی سعی نموده اند که کاالهای خود 
را مطابق اس��تانداردهای بین المللی و مورد پس��ند 
مشتریان تولید و عرضه نمایند، و واحدهای تولیدی 
و باالخ��ص واحده��ای صنعتی در جهت رقابت با 
محصوالت مش��ابه و مرغوب خارجی در ش��رف 
رفع نواقص خود برآیند.نیاز به آموزش نیروی کار، 
اعمال سیستم های کنترل کیفی پیشرفته و نیز پیاده 
نمودن نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصوالت از 
نیازهای بهبود کیفیت می باشد. صادرات غیرنفتی 
در کلیه تصمیمات من جمله تعیین سیاست های 
خ��رد و کالن، تدوین برنامه های صادرات محور، 
تهیه مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تهیه 
و تصوی��ب مق��ررات و قوانین و باالخص قوانین و 
مقررات اقتصادی و با داشتن شناخت کافی نسبت 
ب��ه برنامه ه��ای رقبا در زمینه تجارت خارجی باید 
محور قرار بگیرد. مش��وق های اقتصادی و جوایز 
صادراتی به عنوان ضرورت توسعه صادرات باید مد 
نظر قرار گیرد، چراکه شاید بتوان گفت این عامل، 
اثرات اقتصادی و معنوی از سویی و اثر تخریبی و 
کاهنده بر صادرات خدمات فنی- مهندسی بابت 
قطع پرداخت جایزه صادراتی از سوی دیگر دارد 
تا جایی که از سال ۱39۰ با قطع جوایز صادراتی، 
یک ب��اره حج��م قرارداده��ای جدی��د و صادرات 
خدمات فنی مهندسی را به نصف کاهش داد. کلیه 
کش��ورهای در حال توس��عه موفق در امر توسعه 
صادرات، بودجه و برنامه منسجم و حساب شده ای 
برای حضور در بازارهای هدف تحت عنوان جایزه 
صادرات دارند. کشور چین ۱5-۱۰ درصد، کشور 
ترکیه تا ۲۰درصد جایزه صادرات برای محصوالت 
صنعتی و کشاورزی و دامی و صدور خدمات فنی 
مهندس��ی پرداخت می کنند و این در حالی اس��ت 
که در کشور ما برای درخواست پیش بینی ۲ درصد 
متوس��ط ارزش صادرات غیرنفتی در بودجه سال 
۱394 ب��رای پرداخت جایزه صادراتی، حتی یک 
ریال هم منظور نش��د.ضرورت پیش بینی اعتبار و 
بودجه الزم برای پشتیبانی صادرات غیرنفتی اعم از 
برگزاری نمایشگاه ها، تامین بخشی از هزینه های 
تبلیغاتی و بازاریابی، ارائه تس��هیالت کافی بانکی 
با نرخ های مناسب جهت توسعه صادرات، سرمایه 
ناکافی صندوق ضمانت صادرات، توجه و توس��عه 
فعالی��ت ه��ای پژوهش و فن آوری برای توس��عه 
صادرات، الزام به داش��تن واحد تحقیق و توس��عه 
د��ر واحده��ای تولیدی با اش��تغال 5۰ نفر و باالتر 
از ضروری��ات توس��عه صادارت اس��ت. همچنین 
دریاف��ت آخری��ن تکنولوژی ه��ای رقابت پذیر از 
صاحبان دانش پیش��رفته جهانی، نزدیکی صنایع 
با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه ها در جهت 
ارتق��اء کیف��ی فراینده��ای تولی��د و محصوالت، 
برگ��زاری فرصت های مطالعاتی اس��اتید و کادر 
علمی دانش��گاه ها و صنایع که اخیرا دستورالعمل 
مربوطه توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت آم��وزش عال��ی، پژوهش و فن آوری امضا 
ش��ده و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده 
پژوهی در زمینه توسعه صادرات کمک شایانی به 
گس��ترش و توسعه صادارت کشور خواهد داشت.
سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات از اهدافی 
اس��ت ک��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت دنبال 
می کن��د و برخالف سیاس��ت جایگزینی واردات، 
باید س��رمایه گذاری های جدید صنعتی، معدنی و 
تجاری با هدف توس��عه صادرات صورت پذیرد و 
مش��ارکت با ش��رکت های معتبر خارجی با هدف 
صادراتی باالخص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از دیگر راهکارهای پیش روست. وجود 75۰۰ طرح 
نیمه تمام با سرمایه گذاری 38 هزار میلیارد تومان 
تا آخر سال ۱394 با ۲4۰ هزار اشتغال جدید قابل 
راه اندازی است که حدود نصف این واحدها می تواند 
ظرفیت های جدید صادراتی را بوجود آورند. امروزه 
ضرورت توسعه و بهبود روابط بین المللی از بدیهیات 
اس��ت اما فعالیت صادراتی بازرگانان و تجار ما در 
فض��ای تحری��م موجود با کلی��ه محدودیت های 
سیاسی، بانکی، حمل و نقل، هزینه های مضاعف 
و قبول خطرات فراوان بمثابه معجزه ای است که 
فعاالن اقتصادی آن را خلق کرده اند. بدیهی است 
حضور در هر بازار خارجی نیاز به دارا بودن روابط 
مناس��ب سیاس��ی، اقتصادی و بازرگانی می باشد و 
امی��د کلیه فعاالن تولید��ی، اقتصادی و صادراتی 
کش��ور نیز به رفع موانع موجود تحریم و به نتیجه 

رسیدن تالش های دولت است.

خبر خوان

يادداشت

خبر ويژه

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی 
شرکت ها تنها نام خودروساز را با خود یدک می کشند، گفت: در 
حال حاضر 93 درصد بازار خودرو ایران در اختیار دو خودروساز 

بزرگ کشور است که باید این انحصار شکسته شود.
مجید منصوری بیدکانی گفت: این دو شرکت 93 درصد بازار را 
تصاحب کرده اند و دلیل آن این است که سایر شرکت های موجود 
تنها اسم خودروساز بودن را یدک می کشند که عمدتا واردکننده 
هستند و سهمی از بازار کسب نکرده اند. نماینده مردم لنجان در 
مجلس ادامه داد: اگر هدف ما انحصارشکنی در بازار خودرو باشد، 
باید شاهد حضور کارخانه های خودروساز با شرایط مشابه ایران 

خودرو و سایپا باشیم، چراکه واردکنندگان و مونتاژکنندگان سهم 
چشم گیری از بازار را تصاحب نخواهند کرد. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ادامه داد: این ش��رکت های کوچک مونتاژکار 
باید به فکر همکاری با شرکت های مطرح بین المللی باشند و در 
این صورت، س��هم آنها از بازار محس��وس خواهد ش��د. منصوري 
بیدکاني تصریح کرد: همچنین اگر هدف ما ارتقای کیفیت باشد، 
خودروسازان بزرگ کشور هم باید به فکر مشارکت با خودروسازان 
مطرح جهانی باشند، در اینصورت عالوه بر افزایش کیفیت، شاهد 
توسعه صنعت خودرو نیز خواهیم بود. وی با بیان اینکه هدف ما 
تعطیلی کارخانه های ایران خودرو و سایپا نیست، گفت: هدف ما 

افزایش کیفیت و قدرت رقابت این خودروسازان در داخل و خارج از 
کشور بوده، پس خواسته ما مشارکت زودتر با خودروسازان جهانی 
است. وي در ادامه همچنین در واکنش به واردات خودروی چینی 
از سوی برخی خودروسازان و عرضه به بازار با نام تولید ایران نیز 
گفت: این موضوع پذیرفتنی نیس��ت و برای رقابتی کردن بازار، 
باید شاهد حضور غول های خودروسازی جهان در کشور باشیم. 
نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: البته چین هم خودروهای 
با کیفیتی را تولید می کند، اما تجار ما معموال از خرید آنها اجتناب 
کرد��ه و اقد��ام ب��ه واردات محصوالت بی کیفیت می کنند و این 

موضوع به نفع صنعت خودروسازی نیست.

احاطهبازارخودروتوسطجادهمخصوصيها

توقف صادرات سنگ آهن كار ساز نبود

شيب واردات گندله تندتر شد
 گروه صنعت و معدن : در حالي که براساس 
گزارش هاي گمرک جمهوري اسالمي، طي 
ماه هاي گذشته صادرات سنگ آهن در کشور 
ش��دیدا کاهش پیدا کرده، بررس��ي ها نشان از 
افزای��ش ۱۰۰۰ درصد��ي وارد��ات گندله از 

ابتداي سال جاري را نشان مي دهد.
با روي کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوره 
مس��ئولیت محمدرض��ا نعمت زاده در وزارت، 
صنعت، معدن و تجارت همزمان با تالش هاي 
ای��ن وزارتخان��ه براي خروج هرچه س��ریع تر 
واحده��اي تولید��ي و صنعتي از رکود، تکمیل 
چرخ��ه تولید فوالد در کش��ور به عنوان یکي 
از برنامه ه��اي اساس��ي و مهم وزارت صنعت 
و معد��ن در دس��تور کار ق��رار گرفت. هرچند 
بس��یاري از کارشناسان این حوزه معتقدند که 
تکمیل چرخه فوالد در ایران در شرایط فعلي 
و به علت عدم وجود بخشي از زیرساخت هاي 
این صنعت، چندان نزدیک به واقعیت نیست، 
اما مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با جدیت هرچه بیش��تر براي انجام ش��دن این 

مهم در تالش هستند.
ط��ي س��ال هاي دولت د��اري محم��ود 
احمدي ن��ژاد، صادرات س��نگ آهن تبدیل به 
یک��ي از پرس��ودترین فعالیت هاي اقتصادي 
کشور شده بود. معادن آهن کوچک و بزرگي 
در گوشه و کنار کشور محصول فعالیت هاي 
معدن��ي خ��ود را ب��ه کش��ورهاي دیگر صادر 
مي کردند. این در حالي بود که ایران براي تهیه 
مواد اولیه صنعت فوالدسازي خود مجبور بود، 
حاصل فرآوري س��نگ هاي آهني را که خود 
صادر کرده است، به صورت گندله و کنستانتره 
سنگ آهن وارد کند. در این میان چندین برابر 
ارز آوري که صادرات س��نگ آهن خام براي 
ایران داشت، واردات کنستانتره سنگ آهن و 
گندله خروج ارز از کشور را به همراه مي آورد. 
در یکي از مهمترین تصمیم هاي اتخاذ شده 
توس��ط مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در دولت یازده��م، براي جلوگیري 
از خ��ام فروش��ي محص��والت معدني به ویژه 
س��نگ آهن، عوارضي براي صادرات آن در 
نظر گرفته ش��د. هرچند این اتفاق با مخالفت 
فعاالن حوزه سنگ آهن همراه شد و تا انجام 
آن به طور موقت از دس��تور کار خارج ش��د. 
پس از آن محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستور پیگیري مسائل مربوط 
به س��اخت واحدهاي تولید گندله، کنستانتره 

سنگ آهن را در دستور کار قرار داد.
رشد 6 درصدي توليد فوالد ايران

انجم��ن جهانی ف��والد در آخرین گزارش 
خود به بررسی تولید این فلز اساسی در سال 
۲۰۱4 پرداخت و با بررسی آمار ۱۱ ماه ابتدایی 

س��ال گذشته میالدی فهرستی از بزرگ ترین 
تولیدکنند��گان فوالد در جهان را اعالم کرد. 
فهرستی که در آن ایران در جایگاه چهاردهم 
جهان جای گرفته است. در این گزارش تولید 
کل فوالد ایران در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۱4 
به ۱4 میلیون 969 هزار تن رس��یده اس��ت که 
نس��بت به سال گذشته میالدی )۲۰۱3( رشد 
حدود 6 درصدی را نش��ان می دهد. براس��اس 
گزارش انجمن جهانی فوالد در س��ال ۲۰۱3 
ای��ران ۱4 میلی��ون و 7۱ هزار تن فوالد تولید 
کرد��ه بود.در گ��زارش انجمن جهانی فوالد 
میزان کل تولید فوالد در ۱۱ ماه ابتدایی سال 
۲۰۱4 یک میلیارد و 497 میلیون و 75۰ هزار 
تن اعالم ش��ده که از س��وی 65 کشور جهان 

تولید شده است و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته میالدی ۱.8 درصد رشد داشته است. 
در ۱۱ ماه ابتدیی سال ۲۰۱3 یک میلیارد و 47۱ 
میلیون و 445 هزار تن فوالد در کش��ورهای 
مختلف تولید شده بود. عالوه بر اینها انجمن 
جهان��ی ف��والد در بخش��ی از گزارش خود به 
معرفی بزرگ تری��ن تولیدکنندگان فوالد در 
جهان پرداخته و براساس آن چین با 63 میلیون 
3۰۰ هزار تن، ژاپن با 9 میلیون و ۱75 هزار تن 
و آمریکا با 7 میلیون و ۲۰9 هزار تن بزرگ ترین 
تولید کنندگان فوالد جهان اعالم شده اند. 

كاهش آمار صادرات سنگ آهن
طب��ق آم��ار گمرک ایران در آذرماه ۱393 
تنها حدود ۱6.6 هزار تن سنگ آهن هماتیت 

دانه بند��ی ب��ا خلوص آهن کمتر از 4۰ درصد 
به ارزش حدود ۱7۰ هزار دالر از کشور صادر 
ش��ده اس��ت. همچنین در آبان سال جاري نیز 
تنها ۱4.8 هزار تن سنگ آهن به ارزش تقریبی 
۱48 هزار دالر از کشور صادر شده بود. با این 
حس��اب می توان نتیج��ه گرفت که صادرات 
س��نگ آهن ایران طي دو ماهه آبان و آذر به 
سطح بسیار پایینی نسبت به ماه های گذشته 
رسیده و عمال متوقف شده است. این در حالي 
است که سال گذشته تنها در چهار ماه از سال 
صادرات سنگ آهن ایران به رکورد باالی ۲ 
میلیون تن رسیده بود که آبان و آذر به ترتیب 
با ۲ میلیون و 9۱ هزار تن و ۲ میلیون و ۲ هزار 

تن دو ماه از این چهارماه بودند.

صاد��رات س��نگ آهن ای��ران در 9 ماهه 
۱393 با کاهش بیش از 5۰ درصدی نس��بت 
به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر 7.7 میلیون 
تن شد. براساس این گزارش صادرات سنگ 
آه��ن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر 
از 4۰ درصد در 9 ماهه ۱393 از نظر وزنی با 
کاه��ش 5۱.3۲ درصدی به بیش از 7 میلیون 
و 78۱ هزار تن رسیده است. همچنین ارزش 
صادرات سنگ آهن ایران هم با افت 47.87 
درصدی به حدود 5۱۰ میلیون دالر رسید. در 
9 ماهه سال ۱39۲ معادل ۱5 میلیون و 985 
هزار تن سنگ آهن به ارزش تقریبی 978.9 

میلیون دالر از کشور صادر شده بود.
سنگ آهن در 9 ماهه امسال رده هشتم را 
در بین عمده ترین کاالهای صادرات غیرنفتی 
ایران به خود اختصاص داد. این در حالی است 
که س��نگ آهن در س��ال گذشته صدرنشین 
فهرس��ت کاالهای صادراتی ایران شده بود. 
اگرچه سنگ آهن در بین مواد معدنی همچنان 
بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص 
داده اس��ت. طبق اعالم گمرک ایران قیمت 
متوس��ط هر تن س��نگ آهن صادراتی در 9 
ماهه امسال معادل ۱۰۰ دالر بوده است. سهم 
سنگ آهن از صادرات غیرنفتی ایران از نظر 
وزنی و ارزش��ی در 9 ماهه امس��ال به ترتیب 

۱3.7 و ۲ درصد بود.
افزايش آمار واردات گندله ايران

از طرف دیگر بررسي گزارش هاي مربوط 
به واردات گمرک جمهوري اس��المي نش��ان 
مي دهد که ایران در 9 ماهه س��ال جاری بالغ 
بر ۱.3 میلیون تن سنگ آهن بهم فشرده شده 
و کنسانتره های آن به غیر از پیریت های آهن 
تفته ش��ده وارد کرد. براس��اس تازه ترین آمار 
گمرک واردات سنگ آهن بهم فشرده شده و 
کنس��انتره های آن به غیر از پیریت های آهن 
تفته شده ایران در 9 ماهه ۱393 از نظر وزنی 
به بیش از یک میلیون و 336 هزار تن و از نظر 

ارزشی به ۲35.8 میلیون دالر رسید.
این میزان واردات از نظر وزنی و ارزش��ی 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 
۱345 و ۱336 درص��د افزایش یافته اس��ت. 
سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های 
آن ب��ه غی��ر از پیریت های آهن تفته ش��ده در 
9 ماهه س��ال جاری بیس��ت و یکمین کاالی 
عمده وارداتی به کش��ور ب��ود. این محصول 
از نظ��ر وزن��ی و ارزش��ی نیز به ترتیب 4.53 و 
۰.6۱ درصد از کل واردات کش��ور را به خود 
اختصاص داد. همچنین در آذر ماه امسال نیز 
بالغ بر ۲۱۱.7 هزار تن سنگ آهن بهم فشرده 
شده و کنسانتره های آن به غیر از پیریت های 
آهن تفته شده به ارزش تقریبی 33.5 میلیون 

دالر وارد کشور شد.

محمدرضا نعمت زاده 
 وزير صنعت، معدن و تجارت

سعيد قليچي

واردات گندله طبيعي است

ام��روز می��زان مص��رف فوالد ب��ه عنوان یک��ي از مهم ترین 
شاخص هاي صنعتي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 
مورد بررس��ي قرار مي گیرد. باید بپذیریم که طي یک س��ال و نیم 
گذش��ته و به ویژه پس از آغاز دوره مس��ئولیت مهندس نعمت زاده 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت فوالد کش��ور حرکت 
جهش��ي را در جهت مثبت تجربه کرده اس��ت. براس��اس آخرین 
گزارش سازمان جهاني فوالد، ایران در میان چهارده کشور نخست 
تولیدکننده فوالد جهان قرار دارد و این در حالي اس��ت که کش��ور 
هنوز هم در میان کشورهاي واردکننده محصوالت فوالدي جهان 
حضور دارد. واردات محصوالت فوالدي بي کیفیت طي سال هاي 
گذش��ته صدمات بس��یاري براي کشور به همراه داشته است. این 
مس��ئله موجب ش��ده تا مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طي یک س��ال گذش��ته تاکید ویژه اي براي تکمیل چرخه تولید 
فوالد در کشور داشته باشند و از طرف دیگر تولیدکنندگان فوالد 

داخلي نیز به دنبال وضع عوارض وارداتي براي فوالد باشند تا از 
این راه بتوانند به مقابله با دامپینگ فوالد و محصوالت آن بپردازند. 
حقیقت ماجرا این اس��ت که صنعت، فوالد ایران براي رس��یدن به 
خودکفایي مس��یر طوالني را باید طي کند. آن چنان که هنوز هم 
توان تولید گندله و کنس��تانتره س��نگ آهن براي تامین مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهاي فوالدسازي کشور را نداریم. از این نظر واردات 
محصوالتي مانند گندله کامال طبیعي است. طي ماه هاي گذشته 
صادرات سنگ آهن به کم ترین میزان طي ماه ها و حتي چند سال 
اخیر رسیده است، این آمار شاید از منظر اقتصادي و ارز آوري کمي 
موجب نگراني ش��ود، اما در عمل این آمار نش��ان از کاهش میزان 
خام فروش��ي س��نگ آهن به عنوان اصلي ترین ماده اولیه صنعت 
فوالد دارد. هرچند در شرایط فعلي واردات گندله براي تامین نیاز 
واحدهاي فوالدسازي طبیعي به نظر مي رسد، اما بهتر آن است که 
هرچه سریع تر براي ساخت و تکمیل واحدهاي گندله سازي آن هم 

در محلي نزدیک به کارخانه هاي فوالدسازي اقدام شود.

نگاه كارشناس

امير افسردير – كارشناس معدن

طرحجامعاصالحنانجامهعملپوشید
معرفیواحدهایخبازیمتخلفبهمردم

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از 
معرفی نانوایان خوش��نام خبرداد و گفت: این 
کار د��ر راس��تای اجرای ط��رح جامع مرحله 
ای اص��الح قیم��ت گند��م، آرد و نان صورت 
می گیرد.س��یدمحمود نوابی با اش��اره به مفاد 
تصویب آیین نامه اجرایی 97477/ت5۱۲5۲ 
و ۱۰۱۱۱63/ت۱۲5۲ د��ر تاریخ 93/8/۲6 
و س��وم آذرم��اه س��الجاری هیئ��ت وزیران 
گفت: با صدور این مصوبه، س��ازمان حمایت 
دستورالعمل پایش و نظارت بر قیمت گندم، 
آرد و نان را تدوین و به س��ازمانهای صنعت، 
معدن و تجارت سراسر کشور ابالغ کرد که با 
همکاری سایر نهادهای ذیربط نیز این موارد 
عملیاتی شده است.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه به تشریح اولویتهای نظارتی 
این طرح پرداخت و افزود: بررسی های میدانی 

و بازرسی مستمر از واحدهای خبازی استانها 
به ویژه استان تهران بمنظور بررسی رعایت 
ضوابط کمی و کیفی ، شناس��ایی و برخورد با 
واحدهای مختلف ، پیگیری رعایت نرخهای 
مصوب در عرضه نان به ویژه در مواردی که 
واحدهای نانوایی به بهانه استفاده از افزودنی 
های��ی نظی��ر کنجد، نرخهای تعیین ش��ده را 
م��د نظ��ر قرار نمی دادند نی��ز از اولویت های 
نظارت��ی و ابالغ��ی ب��ه واحدهای بازرس��ی 
پای��ش کیفیت نان اس��ت.وی تصریح کرد: 
از جمله برنامه های ما در رابطه با رس��یدگی 
ب��ه تخلفات مربوط ب��ه تولید، توزیع وقیمت 
آرد و نان، اس��تفاده از بازرس��ان و کارشناسان 
مجرب در اکیپهای ویژه بازرس��ی می باش��د 
که با پیگیریهای مستمر بر آن نظارت کامل 
خواهیم داشت.رئیس سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان، در بخش دیگری 
از صحبته��ای خ��ود ضمن اینک��ه از برخورد 
ب��ا واحده��ای خبازی متخلف بصورت ویژه و 

معرفی آنها به مردم خبر داد گفت: از واحدهای 
نانوایی خوش��نام نیز رسما تقدیر می شود.وی 
همچنین تشکیل جلسات مستمر با دستگاهها 

و اتحادیه های ذیربط ، برنامه ریزی به منظور 
انجام گشتهای مشترک با هدف نظارت دقیق 
و هم��ه جانب��ه، ترغیب و تش��ویق واحدهای 
خبازی برای رعایت قیمتهای تعیین ش��ده و 
تثبی��ت قیمتهای اعالمی و پخت با کیفیت و 
رعایت سایر موازین کمی و کیفی را از دیگر 
اقدام��ات این ط��رح عنوان کرد.نوابی درباره 
نظ��ارت ب��ر اجرای درس��ت مصوبه ابالغی 
گفت: تالش ش��ده با تش��کیل تیمهای ویژه 
بازرس��ی و گش��تهای مش��ترک با همراهی 
س��ازمان تعزیرات، مؤسسه استاندارد، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق های 
اصناف، نظارت دقیقی بر فرایند تولید و توزیع 
به موقع آرد یارانه ای به نانوایان و عرضه نان 
ب��ا کیفیت مطلوب و قیمت مصوب، کارگروه 

استانها، داشته باشیم. 

نبضبازارکاالهایاساسیدردستدولت
کمبودیدرذخیرهسازیاحساسنمیشود

ی��ک هفت��ه پ��س از آنکه پرس��ش هاي 
نمایند��گان از وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
درب��اره آم��ار واردات خودروه��اي لوکس و 
کاالهاي اساسي، منجر به دریافت کارت زرد 
دوم محمدرضا نعمت زاده ش��د، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات 
کااله��ای اساس��ی تنها برای ذخیره س��ازی 
اس��تراتژیک صورت گرفته اس��ت، مي گوید: 
واردات برنج و شکر به دلیل موجودی باالی 
انبارهای دولت، همچنان ممنوع اس��ت.یک 
روز پس از آنکه پاسخ هاي وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نتوانست نمایندگان مجلس را قانع 
کند، آمارهاي منتش��ر ش��ده از سوي گمرک 

جمه��وري اس��المي درباره می��زان واردات 
خودروه��اي لوکس طي ماه هاي گذش��ته، 
صحبت ه��اي نعمت زاد��ه را تایید کرد. پس 
از آن، مدیرعام��ل ش��رکت بازرگان��ي دولتي 
ای��ران د��ر گفت و گو با ش��اتا اع��الم کرد که 
تمام واردات کاالهاي اساس��ي به کشور طي 
ماه هاي گذش��ته براس��اس مستندات قانوني 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کاالهای 
اساس��ی تنها برای ذخیره سازی استراتژیک 
صورت گرفته اس��ت، گف��ت: واردات برنج و 
شکر به دلیل موجودی باالی انبارهای دولت، 
همچنان ممنوع است.روزگذشته علی قنبری 

با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی، بر واردات 
کاالهای اساس��ی نظارت کافی دارند، گفت: 
واردات کاالهای اساسی تنها با مصوبه دولت 
و کارگ��روه کنت��رل ب��ازار صورت می گیرد و 
د��ر ای��ن میان، هیچگونه تخلفی نس��بت به 
مجوزه��ای صاد��ره از س��وی دول��ت وجود 
ندارد.مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
افزود: آمارهای واردات کاالهای اساسی در 
سال جاری نشانگر این است که دولت تمام 
شرایط احتیاطی برای ذخیره سازی کاالهای 
اساسی را انجام داده تاکمبودی در این زمینه 
احساس نشود.وی تصریح کرد: بر این اساس 
از ابتدای س��ال تاکنون براساس نظارت های 

صورت گرفته از س��وی دس��تگاه ها نظارتی، 
هی��چ تخلف��ی در واردات کاالهای اساس��ی 
از س��وی دولت صورت نگرفته و با توجه به 
اینکه برخی کاالها، موجودی انبار مناس��بی 
دارند، اجازه واردات داده نشده است.قنبری 
د��ر توضیح این مطل��ب افزود: هم اکنون به 
دلیل موجودی باالی ش��کر و برنج، واردات 
ای��ن کاالها ممنوع اس��ت و تنه��ا به منظور 
ذخیره س��ازی اس��تراتژیک، حجم مشخص 
و مصوب��ی از وارد��ات صورت گرفته اس��ت.
به گزارش مهر، طی 8 ماه نخس��ت امس��ال، 
83۰ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۲8 
میلیون دالر وارد کش��ور شده که در مقایسه 

با س��ال گذش��ته کاهش 4۰.3۲ درصدی در 
وزن و 36.3۱  درصد��ی د��ر ارزش را نش��ان 
می دهد، این در حالی است که در 8 ماه سال 
گذش��ته نیز در مجموع، یک میلیون و 956 
هزار تن برنج خارجی وارد شده که اغلب آن 
برای س��فارش های قبل و مربوط به سالهای 
9۱ و 9۲ است.در زمینه شکر نیز، واردات در 
8 ماه امسال با کاهش ارزشی و وزنی مواجه 
ش��ده اس��ت. در این مدت، 74۲ هزار تن به 
ارزش 345 میلیون دالر، شکر وارد کشور شده 
که در مدت مش��ابه س��ال گذشته این میزان 
حد��ود 847 هزار ت��ن به ارزش 466 میلیون 

دالر بوده است.


