
اقتصادی 6

گروه اقتصادی - وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت گفــت: یکی از 
رویکردهــای وزارت صمت، حذف 
فســاد اســت که با تکمیل بخشی از 
سامانه جامع تجارت امضاهای طالیی 
و رانت از روند صدور کارت بازرگانی 

حذف شد.
»سید رضا فاطمی امین« در آیین 
رونمایی از کارت بازرگانی هوشمند 
بدون عامل انسانی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه خرید مواد اولیه از بورس 
ساماندهی شــده است، اظهار داشت: 
پیش از این ۳۰ گروه کاال سهمیه بندی 
داشتند، اما این رقم به ۲۰ گروه کاهش 
یافت و به نوعی دیگر ســهمیه بندی 
نداریــم، همچنین فرایند شناســایی، 
ظرفیت ســنجی و تشــکیل کارگروه 
حذف شــده اســت. وی با اشاره به 
انتقادات به کارخانجات شــمش که 

قیمت تمام شــده هر کیلوگرم شمش 
را ۱۵ هــزار تومــان تعیین کرده اما در 
بورس ۱۴ هزار تومان عرضه می شود، 
تصریــح کرد: بورس یک بازار رقابتی 
بر مبنای عرضه و تقاضاست و ممکن 
است بعضی از واحدها قیمت تمام شده 
باالتری داشته باشند، اما نباید اقتصاد را 
برای کسانی که ناکارآمدی دارند تنظیم 
کنیم.فاطمی امین خاطرنشان کرد: روند 
بورس نشــان می دهد که قیمت ها در 
این بخش شــفاف و رقابتی است و از 
روند دالر جدا شــده است، زیرا یکی 
از اهــداف دولت از ابتــدای فعالیت 
جداسازی دالر از اقتصاد کشور بود تا 
با نوســان آن قیمت کاالها دچار تغییر 
نشــود. وی افــزود: هفته پیش قیمت 
ارز نوســان داشــت اما در بازار فوالد 
ثبات داشــتیم که خبر خوبی در مورد 

پیش بینی پذیری اقتصاد است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
مورد حراج معادن نیز تاکید کرد: یکی 
از اهــداف وزارت صنعت واگذاری 
معادن بزرگ به روشــی است که مردم 
هم ســهام دار شــوند و در آذر ماه در 
مورد معدن مس »جانجا« که ســه هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد، این 
اقدام انجام شد.  وی بیان داشت: در ماه 
جاری نیز برای سه معدن این کار انجام 
خواهد شد، زیرا معادن ثروت های ملی 
هستند که باید فعال شوند و مردم از آن 

نفع ببرند.

وزیر صمت:

امضاهای طالیی از فرآیند تجارت حذف شد

گروه اقتصــادی - ســیمنار 
تخصصــی چالــش گاز در زنجیره 
فوالد در دو بخــش تامین پایدار گاز 
در زنجیره فوالد )پشتیبانی، مانع زدایی 
و ســرمایه گذاری( و رقابت پذیــری 
صنعت فــوالد با افزایــش نرخ گاز 
بــا حضور مدیــران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت نفت، رئیس 
کمیســیون صنایع مجلس و مدیران 
عامل شــرکت های فوالدی و معدنی 

برگزار شد.
در این ســمینار، عزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی )رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس(، بهرام سبحانی )رئیس 
انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران(، 
هوشنگ فالحتیان )معاون برنامه ریزی 
وزارت نفت(، ســید مهــدی نیازی 
)معاون هماهنگی و محیط کسب وکار 
وزارت صمت(، محمدیاسر طیب نیا 
)مدیر عامل فــوالد مبارکه اصفهان(، 
امین ابراهیمی )مدیر عامل شــرکت 
فوالد خوزســتان(، کســری غفوری 
)مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان( و 
تعدادی دیگر از مدیران شناخته شده 
حــوزه انرژی، صنعت فوالد و صنایع 

معدنی به سخنرانی پرداختند.
در این مراســم عزت اهلل اکبری 
تاالرپشــتی- رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسالمی- با 
بیان اینکــه افزایش نرخ خوراک گاز 
و ســوخت شــرکت های فــوالدی 
و پتروشــیمی بــا این بهانــه که این 
شرکت ها سودده هستند و سود باالیی 
دارند، اشتباه است، اظهار کرد: افزایش 
هزینه های تولید پتروشیمی و صنعت 
فوالد آن ها را به همان سرنوشت بخش 
خودروســازی دچار می کند. این چه 
تدبیری است که به محض مواجهه با 
کمبود گاز و برق، گاز و برق صنایع را 
قطع و تولید صنایع را تعطیل می کنند!؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس تاکید کرد: توســعه اقتصاد 
کشور و حل مشکالت اقتصادی، فقط 
یک نسخه دارد و آن حضور قدرتمند 
مــردم و بخش خصوصــی در حوزه 
اقتصاد است. راه تحقق حضور بخش 
خصوصــی در اقتصــاد، مطالبه گری 
اســت و بخش خصوصی بایســتی 
مطالبه گر باشــد. ضمن اینکه بخش 
خصوصی می توانــد در زمینه تامین 

انرژی سرمایه گذاری کند.
وی افزود: چرا گفته می شود که 
چون شرکت های فوالدی نظیر فوالد 
مبارکه ســوددهی دارند و در عرصه 
تولید پیشتازند، بایستی نرخ خوراک 
یا سوخت گازشان را افزایش دهیم تا 
سودشــان کمتر شود؟   آیا قصد دارند 
این شــرکت های  با عملکرد مناسب 
هم زیان ده شوند؟ افزایش هزینه های 
تولیــد پتروشــیمی و صنعت فوالد 
آن هــا را به همان سرنوشــت بخش 

خودروسازی دچار می کند.
رئیــس کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس خاطرنشــان کرد: 
ســرمایه گذاری از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت که بایــد در حوزه 
زیرساخت ها از جمله ساخت نیروگاه 

و میادین گازی فوالدی ها و معدنی ها 
حضــور پیدا کننــد. هرجا که بخش 
خصوصی تقویت شده، مشکالت هم 
رفع شده اســت. نمونه آن را می توان 
در صنعت پتروشــیمی مشاهده کرد؛ 
لــذا اعالم آمادگــی می کنیم که برای 
برون رفت صنایع فوالدی هم حمایت 
مشــابه صنعت پتروشــیمی را انجام 

خواهیم داد.
اکبری تاالرپشــتی تصریح کرد: 
هرچه دخالت دولــت در امور کمتر 
شود و بخش خصوصی تقویت شود 
می توان به رفع مسائل کشور امیدوار 
شــد که البته در بودجه ارائه شده این 
موضوع کمتر در نظر گرفته شده است. 
افزایش هزینه های تولید پتروشیمی و 
صنعت فوالد همان سرنوشت صنعت 
خودروســازی را رقم می زند. توسعه 
همــکاری بنگاه های با نــگاه دولتی 
امکان پذیر نیســت و دولــت در این 
زمینه بایســتی تنها نقش تسهیل گری 

داشته باشد.
ســهم صنعــت فــوالد از 
مصرف گاز کشور تنها ۵ درصد 

است
در ادامــه ایــن ســمینار بهرام 
سبحانی-رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایران- مصــرف گاز صنعت 
فــوالد ایران را مقــداری کمتر از پنج 
درصد کل مصرف گاز کشــور اعالم 
کرد و گفت: ســوال اینجاست که چرا 
دولــت به محض مواجه با کمبود گاز 
به ســراغ قطع گاز فوالدی ها می رود 
در صورتــی که صنعت فوالد ســهم 
باالیی از مصرف گاز کشــور ندارد و 
قطع گاز شرکت های فوالدی، تبعات 
زیادی حتی برای ســایر صنایع نظیر 
خودروسازی، لوازم خانگی و غیره به 
همراه دارد.  اینکه به واحدهای زنجیره 
فوالد گفته شود مصرف گاز خود را ۷۵ 
درصد یــا ۸۰ درصد کاهش دهند، به 
معنای توقف تولید آن ها است؛ چراکه 
با این محدودیت عماًل امکان گرم نگه 
داشــتن کوره ها و تداوم تولید وجود 

نخواهد داشت.
وی با بیــان اینکه تولید فوالد به 
انرژی گاز نیازمند است؛ گفت: ضمن 
اینکه بخشی از نیاز فوالدیها، مربوط به 
گاز در فرآیند تولید است و گاز طبیعی 
نقــش گاز پروســس در تولید آهن 
اسفنجی را ایفا می کند. تولید فوالد با 
روش احیای مستقیم با گاز انجام می 
شــود بنابراین هرگونه خلل در تامین 
گاز برای صنایــع، حیات فوالدی ها 
را با چالــش مواجه می کند.  صرفا به 
سبب مزیت نسبی در زمینه گاز طبیعی 
بوده که صنعت فوالد ایران براســاس 
واحدهای احیا مســتقیم و کوره های 
قوس الکتریکی رشــد کرده اســت. 
گرفتــن این مزیت نســبی از صنعت 
فــوالد به معنای تعطیلی آن ها خواهد 

بود.
این فعال صنعت فوالد تاکید کرد: 
همانطور که اشــاره شد،  مصرف گاز 
صنعــت فوالد ایــران زیر پنج درصد 
اســت؛ لذا مشخص نیست که چرا در 
ابتدای فصل ســرد، به سراغ قطع گاز 

واحدهای فوالدی می روند. به همین 
نحو، مصرف آب صنعت فوالد ایران 
نیز بســیار پایین اســت و ۹۲ درصد 
مصــرف آب در بخش کشــاورزی 

است.
رئیس انجمن فــوالد ادامه داد: 
ما تا ســال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ 
میلیــون تن خواهیم رســید اما تولید 
واقعی به ۵۵ میلیون تن هم نمی رسد؛ 
چراکه زیرســاخت های گاز و برق و 
حمــل ونقل برای این میــزان تولید، 
کفایت نمی کند. ضروری اســت که 
در برنامه ریزی ها انســجام داشت اما 
چندسالی است که این انسجام از بین 
رفته و صنعت فوالد از عدم انســجام 
در برنامه ریزی و سرمایه گذاری رنج 

می برد.
وی در پایــان صحبت های خود 
تأکید کرد: گاز در فرآیند تولید فوالد، 
خوراک نیســت که نــرخ آن معادل 
خوراک پتروشــیمی ها محاسبه شود؛  
در بحث نرخ گاز حتما بایستی به این 
موضوع توجه شــود. اگر ایران ذخایر 
گاز عظیم خود را نداشــت، اصال این 

میزان فوالد در کشور تولید نمی شد.

آمادگــی وزارت نفت برای 
همکاری با شرکت های فوالدی

معاون  فالحتیــان،  هوشــنگ 
برنامه ریزی وزارت نفت- نیز در ادامه 
ســمینار چالش گاز در زنجیره فوالد، 
بــا اعالم اینکه تراز گازی کشــور در 
حال حاضر در فصل ســرد سال منفی 
۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال است؛ 
اظهــار کرد: در صورت روند موجود، 
احتماالً کســری گاز تا سال ۱۴۰۴ به 
۲۵۰ میلیون مترمکعــب در روز و تا 
سال ۱۴۱۰ به ۳۵۰ میلیون مترمکعب 
برســد.  ذخایر عظیــم گاز طبیعی در 
کشــور، نیروی محرکه رشد و توسعه 
واحدهای احیاء مستقیم و رشد تولید 

فوالد در کشور بوده است.
وی افزود: سهم صنعت فوالد از 
مصرف گاز خطوط سراسری کشور 
۵.۳ درصــد اســت.  واردات گاز راه 
مناســبی برای رفع چالش تامین گاز 
است اما طرف ترکمنی در حال حاضر 
می گویــد که گازی بــرای صادرات 

ندارد.
معاون برنامه ریزی وزارت نفت 
با بیان اینکه احداث ۱۲ هزار مگاوات 

ظرفیــت نیروگاهی توســط صنعت 
فوالد و صنایــع معدنی در صورتیکه 
این واحدهــا همگــی نیروگاه های 
متداول گازی باشــند،  به ۷۵ میلیون 
مترمکعــب در روز گاز )معادل ســه 
فاز پارس جنوبی( نیــاز دارد، گفت: 
ایــن امکان وجود دارد که بخش بخار 
نیروگاه های موجود را راه اندازی کرد 
و این نیروگاه ها را به ســیکل ترکیبی 
تبدیل کنیم تا بدون نیاز به ســوخت 
اضافه، ۷۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی ایجاد شــود. شرکت های 
فــوالدی می تواننــد در ایــن زمینه 
ســرمایه گذای کــرده و نیروگاه های 
گازی موجــود را به ســیکل ترکیبی 

تبدیل کنند.
فالحتیــان تصریح کرد: وزارت 
نفت برای پیشبرد پیشنهاد مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه مبنی بر تعویض 
بخاری های بخش خانگی که راندمان 
پایینی دارند با بخاری های با راندمان 
بــاال، آمادگــی دارد. گریــزی از این 
وجود نــدارد که بــرای رفع چالش 
تأمین گاز به ســراغ افزایش بهره وری 
و و بهینه سازی مصرف انرژی برویم. 

البته موارد کوچکی همچون دوجداره 
کــردن پنجره منــازل، مصرف گاز را 
کاهــش می دهد. بایســتی در  زمینه 
کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، 
ســرمایه گذاری های الزم صــورت 

گیرد.
معاون وزیر نفت در پایان تاکید 
کــرد: وزارت نفت بــرای همکاری 
با شــرکت هایی که قصــد دارند در 
زمینه بهینه ســازی مصــرف انرژی 
ســرمایه گذاری کنند، آمادگی کامل 
دارد. در حــوزه جمع آوری گازهای 
همراه نیز فضا برای ســرمایه گذاری 
شــرکت های فوالدی وجــود دارد 
و وزارت نفــت آمــاده همــکاری با 

سرمایه گذاران در این زمینه است.
مدیران شرکت های فوالدی 
در سمینار چالش گاز در زنجیره 

فوالد چه گفتند؟
محمدیاسر طیب نیا-مدیر عامل 
فــوالد مبارکه اصفهان- در ســمینار 
چالــش گاز در زنجیــره فوالد اظهار 
کرد: ۷۰ درصد انرژی کشــور بر پایه 
گاز طبیعــی تامیــن می شــود. ایران 
دهمین تولیدکننــده بزرگ فوالد دنیا 
اســت و بزرگترین تولیدکننده آهن 
اســفنجی در دنیا بــر پایه گاز طبیعی 
اســت. مزیت تولید فوالد در ایران بر 
اســاس گاز ارزان و دسترسی پایدار 
به گاز اســت.  صنایعی نظیر خودرو، 
لوازم خانگی و غیره شدیدا به صنعت 
فوالد وابسته هستند و چنانچه مشکلی 
برای صنعت فوالد ایجاد شود، سریعا 

به سایر صنایع منتقل می شود.
وی افــزود: مصرف گاز صنعت 
فوالد ایران در حال حاضر ۱۱ میلیارد 
مترمکعــب در ســال اســت. برای 
چند ســال آینده نیز در جهت تحقق 
اهداف سند چشم انداز، مصرف گاز 
صنعت فوالد باید به باالی ۲۰ میلیارد 
مترمکعب برسد. توسعه تولید گاز در 
کشور همگام با توسعه بخش صنعت 
نیست و رشد تولید گاز، کمتر از رشد 

بخش صنعت بوده است.
طیب نیا ضمن تاکید بر بهینه سازی 
مصرف گاز خاطرنشان کرد: ضروری 
است در جهت رفع چالش گاز و برق، 
کارگروه هایی تخصصی ایجاد شود و 
راهکارهای کارشناسی برای رفع این 
چالش ها تدارک دیده شود. در حوزه 
گاز تنها به افزایش ظرفیت تولید گاز 
نبایــد فکر کرد و می تــوان با افزایش 
بهــره وری مصــرف گاز، در مصرف 
گاز صرفه جویی کــرد. بیش از ۸۰۰ 
میلیون مترمکعــب در روز تولید گاز 
داریم و بیش از ۵۲۰ میلیون مترمکعب 
آن مصرف بخش خانگی است. الزم 
اســت بینش ها را هــم اصالح کرد و 
با فرهنگ ســازی، در مصرف گاز در 
بخش خانگــی هم صرفه جویی کرد. 
ما حاضر هســتیم گاز را از مشتریان 
خانگی یعنی مصرف کنندگان نهایی 

خریداری کنیم.
وی با بیان اینکه همه مشکالت 
در کشور، راهکار داخلی دارد؛ تصریح 
کرد: حتی راهکارهای داخلی در کوتاه 
مدت هم برای چالش ها وجود دارد. 

تنها این راهکارها باید شناسایی شوند 
و برای اجرایی شــدن آن ها متولی در 
کشــور وجود داشــته باشد. در زمینه 
کاهــش مصــرف انرژی جــای کار 
فرهنگی بسیاری وجود دارد اما متولی 
این کار فرهنگی طبیعتا شــرکت های 
فوالدی نیستند و وزارت نفت و سایر 
نهادهای مربوطه بایستی در این زمینه 
کار فرهنگی انجام دهند. وزارت نفت 
باید برای شرکت های که قصد دارند 
در زمینه بهینه ســازی مصرف انرژی 
سرمایه گذاری کنند، فرش قرمز پهن 

کند.
تأمین گاز، مهم ترین چالش 
صنعــت فــوالد و ضــرورت 

واردات گاز
سیدرسول خلیفه سلطانی- دبیر 
انجمن تولیدکننــدگان فوالد- نیز در 
ســمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
تصریح کرد: مهمترین چالش صنعت 
فوالد در حال حاضر مسئله تامین گاز 
اســت و حتی در تولید برق نیز به گاز 
نیاز است و این چالش باید با همکاری 

دولت و بخش خصوصی رفع شود.
فــوالد  صنعــت  در  گاز 

جایگزینی ندارد
ابراهیمی-مدیــر عامل  امیــن 
شــرکت فوالد خوزستان- نیز با بیان 
اینکــه ایران علیرغم اینکه ســومین 
تولیدکننده گاز طبیعی در دنیا است اما 
در فصول ســرد سال، کشور با کمبود 
گاز مواجه می شــود و در پاسخ به این 
کمبــود گاز، گاز صنایعــی همچون 
فوالد و پتروشــیمی قطع می شود که 
امکان استفاده از سوخت جایگزین را 
ندارند،  اظهار کرد: برای تحقق تولید 
۵۵ میلیون تــن تا افق ۱۴۰۴، صنعت 
فــوالد به مصــرف ۱۹.۲ میلیارد متر 
مکعب در سال نیاز دارد.  پیش بینی ها 
بر این است که فوالد خوزستان در سه 
ماهه پایانی ســال به دلیل چالش گاز، 
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود را از 

دست خواهد داد.
آمادگی صنایع معدنی برای 
حل مشکالت سرمایه گذاری در 

حوزه گاز
ادامــه ســمینار مذکــور،   در 
امیرحسین نادری-مدیرعامل شرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معــادن و 
فلزات- گفت: در حــوزه بهره وری 
انرژی سرمایه گذاری های بسیار زیاد 
و متنوعی می توان انجام داد. با سرمایه 
گذاری در زمینه بهینه ســازی مصرف 
انــرژی عالوه براینکــه آلودگی هوا 
کاهش می یابد، مصرف ســوخت هم 
کمتر خواهد شد. این سرمایه گذاری ها 
بایســتی بــا جدیت دنبال شــوند و 
چالش هــای حــوزه گاز، صنعــت، 
معدن و نفت تعریف و برای رفع آنها 
سرمایه گذاری های الزم انجام شود و 
مشــکالت گاز نیز با برنامه ریزی حل 
شــود. وی ضمن اشاره به تجربه های 
موفق سرمایه گذاری در بخش تامین 
آب مــورد نیاز معادن و صنایع معدنی 
تاکید کرد: ضروری اســت تامین گاز  
با اســتفاده از تجربه پروژه انتقال آب 
انجام شــود. همچنین بخش معدن و 

صنایع معدنی برای حل مشــکالت 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی اعالم 

آمادگی می کند.
گاز، مزیت نســبی صنعت 

فوالد ایران
سید ابوتراب فاضل-مدیرعامل 
هلدینگ توســعه صنایــع و معادن 
غدیــر- نیــز در این مراســم، با بیان 
اینکه صنعت فوالد در ایران به شدت 
وابســته به گاز است و رقابت پذیری 
این صنعت بر مبنای دسترسی به منابع 
ارزان و فراوان گاز بوده اســت،  گاز را 
مزیت نسبی صنعت فوالد ایران دانسته 
و گفت: بر بســتر این مزیت نســبی، 
صنعت فوالد ایران ایجاد شــده است.  
حدود ۲۵ میلیارد دالر در زنجیره فوالد 
ایران سرمایه گذاری شده است که این 
ســرمایه گذاری بــزرگ را نمی توان 
نادیده گرفت و به ســادگی گفت که 
گاز نداریم که به صنایع فوالد بدهیم. 
اگر نرخ گاز به مترمکعبی ۲۰۰۰ تومان 
برسد، ۱۲ هزار میلیارد تومان به هزینه 
تولید آهن اســفنجی در کشور اضافه 

می شود.
وی افزود: رای واحدهای احیاء 
مســتقیم، قطعی گاز به معنای توقف 
تولیــد اســت و توقــف تولید آهن 
اســفنجی نیز توقف تولید واحدهای 
فوالدســازی را در پی خواهد داشت. 
چالــش گاز و بــرق و کاهش تولید 
فوالد کشــور، مشکالتی نظیر کاهش 
درآمدهای ارزی کشور، ایجاد مشکل 
برای صندوق های بازنشســتگی، بی 
ثباتــی بازارهای کاالیــی و غیره را به 

همراه خواهد داشت.
پیشــنهاد یک مــدل برای 
ســرمایه گذاری  فوالدی هــا در 

حوزه گاز
بهادر احرامیــان- نایب رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران-نیز 
در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد 
گفت: مصــرف گاز بخش خانگی به 
صورت بی رویه افزایش یافته و پیک 
مصــرف گاز در کشــور را به بیش از 
۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسانده 
اســت. این افزایش بی رویه مصرف 
در بخش خانگی باید مدیریت شود؛ 
اما متاســفانه دولت به جای مدیریت 
این مصرف اتالف گونه به سراغ قطع 
گاز صنعت فوالد رفته است. احرامیان 
اعالم کرد: از دولت درخواست داریم 
به بخــش خصوصی اجازه دهد تا در 
قالب قراردادهای امتیازی مثل قانون 
بخش معدن، در استخراج گاز طبیعی 

از میادین سرمایه گذاری کنند.
در پایان اســداهلل فرشاد-عضو 
هیئــت مدیره انجمن فــوالد و مدیر 
عامل شــرکت آهن و فــوالد غدیر 
ایرانیــان- در جمع بنــدی نتیجه این 
سمینار گفت: شــرکت های فوالدی 
همانطور که آرزوی دیرینه انتقال آب 
خلیج فارس به فــالت مرکزی ایران 
را محقق ســاختند، آمادگی دارند که 
تفاهم نامه سرمایه گذاری یک میلیارد 
یورویی را در زمینه افزایش تولید گاز 
و بهینه ســازی مصرف گاز در کشور 

امضاء کنند.

در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد مطرح شد؛

تنها نسخه حل مشکالت 
اقتصادی، حضور بخش 

خصوصی است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن اشتباه خواندن افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت 

شرکت های فوالدی و پتروشیمی به بهانه سوددهی آن ها، سرنوشت پتروشیمی و صنایع فوالدی را با افزایش هزینه های 
تولید، همان سرنوشت بخش خودروسازی پیش بینی کرده و تنها راه توسعه اقتصاد کشور و حل مشکالت اقتصادی را 

حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دانست.

هرچــه دخالــت دولت در امور کمتر شــود و بخش خصوصی تقویت شــود می توان به 
رفع مســائل کشور امیدوار شــد که البته در بودجه ارائه شده این موضوع کمتر در نظر 
گرفته شــده است. افزایش هزینه های تولید پتروشیمی و صنعت فوالد همان سرنوشت 
صنعــت خودروســازی را رقم می زند. توســعه همــکاری بنگاه های با نــگاه دولتی 
امکان پذیر نیســت و دولت در این زمینه بایســتی تنها نقش تســهیل گری داشته باشد.

گروه اقتصادی - عضو شورای رقابت  
اظهار داشت: شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو حذف نشده است. قیمت گذاری باید 
در شورای رقابت انجام می شد ولی شورا به 
هر دلیلی هنوز شــکل نگرفته و قوه مجریه 
نمایندگان خود را معرفی نکرده اســت. از 
طرفی هم خودروســازان باید خودروهای 
خــود را می فروختند بنابرایــن موقتا این 

مسئولیت به ستاد تنظیم بازار سپرده شد.
محسن بهرامی ارض اقدس در واکنش 
به خبر حذف شــورای رقابــت از قیمت 
گذاری خودرو اظهار کرد: شــورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو حذف نشده است. 
قیمت گذاری باید در شــورای رقابت انجام 

می شد ولی شورا متاسفانه به هر دلیلی هنوز 
شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را 

معرفی نکرده است.
وی ادامه داد: از طرفی هم خودروسازان 
باید خودروهــای خــود را می فروختند. 
بنابراین موقتا این مســئولیت به ستاد تنظیم 
بازار به ریاســت معاون اول گذاشته شد که 
این دوره هم قیمت گــذاری کردند. انتظار 
داریم که شورای رقابت با معرفی نمایندگان 
وزارتخانه هــای مختلف شــکل بگیرد تا 
شورا بتواند به وظیفه قانونی خود در جهت 

قیمت گذاری خودرو عمل کند.
وی افزود: اینکه قیمت گذاری خودرو 
طبــق تصمیم شــورای عالــی هماهنگی 

اقتصادی رسما از شورای نگهبان گرفته شده 
تحلیل عده ای اســت. آنچه که ما دریافت 
کردیم این بود که طبق قانون مصوب مجلس 
و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این 
کار بر عهده شــورای رقابت است؛ شورای 
رقابت هم می گوید خودرو انحصاری است 
و با تشــخیص انحصاری بودن خودرو و با 
توجه به اینکه مسئولیت قیمت گذاری کاال و 
خدمات انحصاری و تنظیم شرایط دسترسی 
عادالنه مصرف کننده به کاالی قیمت گذاری 

شده با شورای رقابت است.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: 
از آنجا که االن شــورای رقابت وجود ندارد 
و با اتمام دوره دوم هنوز دوره سوم تشکیل 
نشده، برای تعیین تکلیف قیمت خودرو، به 
عنوان یک مشکل اقتصادی در سران سه قوه 
مطرح و فعال به ستاد تنظیم بازار سپرده شده 

است.
عضو شــورای رقابــت تصریح کرد: 
بــرای عبور از بالتکلیفی فعلی باید تکلیف 

خودروسازها مشخص می شد. نمایندگان 
قوه مقننه و قضاییه مشــخص هســتند اما 
متاسفانه نمایندگان قوه مجریه هنوز معرفی 
نشــده اند، از آنجا که شــورا شکل نگرفته، 
بنابرایــن نمی تواند تصمیــم بگیرد. دولت 
تدبیر کرده و با اذن رهبری در سران سه قوه 
تصمیم گرفتند که این مرحله ســتاد تنظیم 

بازار قیمت گذاری را انجام دهد.
وی خاطرنشان داشت: یا همین روند 
ادامه پیدا می کند و یا با تشــکیل شورا، مثل 

قبل که از ســتاد تنظیم بازار تصمیم گیری به 
شــورای رقابت برگشت، دوباره مسئولیت 
قیمت گذاری را به شــورای برمی گردانند. 
شورای رقابت آنقدر مسئولیت های متعدد 
و سنگینی دارد که اگر این بار را خود دولت 

بردارد باید از آن تشکر کرد.
این اظهارات نماینده اتاق بازرگانی در 
شــورای رقابت درحالی است که این شورا 
در اطالعیه ای تصریح کرده بود: »براســاس 
مصوبه شــصت و ســومین جلسه شورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی که به تأیید مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( رسیده است، 
مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین 
و ابالغ دســتورالعمل های تنظیم قیمت این 

بازار فعال بر عهــده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و با هماهنگی ســتاد تنظیم بازار 
است. براین اساس از این پس شورای رقابت 
در خصوص قیمت گذاری خودرو تکلیف 
و اختیاری ندارد و رســیدگی به شــکایات 
شهروندان در خصوص قیمت گذاری نیز در 
این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته 
است که شــهروندان محترم در صورتی که 
در این خصوص شــکایتی دارند، شکایت 
خود را از طریــق مراجع ذیصالحی چون 
وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
ســازمان تعزیرات حکومتــی و ... پیگیری 

نمایند.«

عضو شورای رقابت خبر داد :

تکذیب حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

گروه اقتصــادی -وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در پایان جلســه 
با مدیران عامــل بانک های دولتی 
از توقــف اخذ هر نوع دریافت نرخ 
ســود بانکی در تسهیالت، خارج از 
مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم 

دی ماه خبر داد.
ســید احسان خاندوزی با بیان 
اینکــه این تصمیم در جهت عدالت 
و کمک به فعاالن اقتصادی و تولید 
کنندگان گرفته شــده است گفت: 
بانک های دولتــی موظف خواهند 
بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای 
پــول و اعتبــار را چــه مربوط به 
امسال یا سال های گذشته باشد، به 

مشتریان مسترد کنند.
وی افــزود: فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها 
می توانند جهت اصالح قراردادهای 
خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت 

شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.
طبق اعالم وزارت اقتصاد،  او 
در خصــوص ضمانت اجرایی این 
مصوبه توســط بانکهــا اظهار کرد: 
عــالوه بر نظارت شــبکه بانکی و 
بازرسی بانک مرکزی که به صورت 
ســنتی بــرای اجــرای مصوبات 
شورای پول و اعتبار نظارت دارند، 
همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به 
شکل ویژه ای با فعال سازی سامانه 
نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده 
دریافت گزارشــات مردمی از  کل 
کشور  در این خصوص هستند، لذا 
مــردم می توانند با مراجعه به بخش 
بازرســی ســایت وزارت اقتصاد، 

نسبت به اعالم گزارش اقدام کنند.
وی بیان کــرد: از معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل 
ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد 

و خود من نیز به شــکل شخصی در 
این موضــوع کمک خواهم کرد، تا 
احساس اینکه بانک ها به خصوص 
بانکهــای دولتــی، در خــط مقدم 
قانون گرایــی و حفظ حقوق فعاالن 
اقتصادی و مردم هستند، در جامعه 

تقویت شود.
خاندوزی با اشــاره به برنامه 

هــای دولــت یازدهــم در حوزه 
اصالحــات نظام بانکی گفت: وزیر 
اقتصــاد بــه عنوان رئیــس مجمع 
اکثــر بانکهای دولتــی، اجرای این 
اصالحات را به عنوان مطالبه جدی 

و اصلی مدنظر دارد.
وی افــزود: با توجه به مصوبه 
اخیر هیات وزیــران در خصوص 

آییــن نامه تبصــره ۱۴ و ۱۸ قانون 
خصــوص  در    ۱۴۰۰ بودجــه 
تسهیالت اشــتغال زایی، متأسفانه 
به علــت موانع موجــود پرداخت 
این تسهیالت انجام نگردید، لذا  از 
مدیران عامل بانک ها خواســته شد 
ایــن عقب ماندگی ماه گذشــته، در 
سه ماهه  آخر ســال جبران شود تا 
عملکرد خوبی در تسهیالت اشتغال 

زایی صورت گیرد.
وزیر اقتصــاد در ادامه یکی از 
مسایل مهم این وزارتخانه را  بحث 
حرکــت از  وثیقه و ضامن محوری 
به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان 
و اظهار کرد: با انجام این مهم بخش 
زیادی از مردم و فعاالن اقتصادی از 
انجام این قیود آزاد می  شوند که در 
این زمینه هماهنگی خوبی صورت 
گرفته و در هفته آینده خبر آن اعالم 

خواهد شد.

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی
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