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استانها
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سفر به یزد:

قانون آزادسازی معادن اجرا میشود
نیروگاه خورش��یدی ش��هید فخریزاده چادرملو در اردکان با س��رمایهگذاری هزار و ۶۵۰
میلی��ارد ریال افتتاح ش��د .ظرفیت این نی��روگاه  ۱۰مگاوات از نوع ردیاب تکمحوره اس��ت
و س��االنه  ۲۶میلیون کیلووات س��اعت برق تولید میکند و در فضایی به وس��عت  ۳۰هکتار
راهاندازی ش��ده اس��ت .مجوز این نیروگاه در سال  ۹۷اخذ ش��د و با آغاز عملیات اجرایی در
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت گفت :قانون آزادس��ازی معادن تا
چند هفته آینده در کش��ور اجرا میشود .ب ه گزارش
از یزد،
علیرضا رزمحس��ینی در سفر خود به اس��تان یزد در مراسم افتتاح
نی��روگاه  ۱۰مگاواتی چادرملو در اردکان گفت :قانون آزادس��ازی
معادن که مدتها بود اجرا نش��ده بود ب��ا همراهی دولت و مجلس
ش��ورای اس�لامی بهزودی و تا چند هفته آینده اجرا میشود .وی
عنوانک��رد :این قانون یک فرصت طالیی برای معدنکاران کش��ور
است و سرمایهگذاریهای جدیدی در حوزه معادن صورت خواهد
گرفت البته شاید مخالفتهایی در این زمینه وجود داشته باشد اما
مقاومت کرده و قانون را اجرایی میکنیم.
رزمحس��ینی با اشاره به وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی
بینالملل��ی گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مجموعه دولت
ب��ا توجه به بضاعتی که دارند در زمینه فراوانی کاال حرکت کردهاند
و ام��روز کاالها در گمرکات م��ا با کمترین ماندگاری آزادس��ازی
ن کرد :روانس��ازی
میش��وند .وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت بیا 
اقتصاد وارداتی از برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و
دولت مذاکراتی در این زمینه انجام داده و صادرکنندگان ما متعهد
و انسانهای شریفی هس��تند و بهزودی مشکالت آنها نیز برطرف
خواهد ش��د .رزمحس��ینی در بخش دیگری از سخنان خود ،یزد را
اس��تانی توسعهیافته خواند و گفت :این اس��تان بهزودی به استان
صنعتی کش��ور تبدیل خواهد شد و یکی از مهمترین اقدامات نظام
جمهوری اسالمی و بعد از انقالب ،انتقال آب از خلیجفارس به فالت
مرکزی ایران بود.
وی ادام��ه داد :این طرح یک��ی از طرحهای ناباورانه بود که اوایل
با دید تمس��خر به آن نگاه میکردن��د و حتی برخی مانع اجرای آن
میش��دند اما امروز با همراهی افراد خالق و بزرگان ،بخشی از این
امر محقق ش��ده و اکنون صحبت از خط دوم و س��وم انتقال آب از
خلیجف��ارس به فالت مرکزی ایران اس��ت .این خط  ۸۲۰کیلومتر
طول دارد و برای  ۱۶هزار نفر به طور مس��تقیم اشتغال ایجاد کرده
که امیدواریم این پروژه قبل از پایان امس��ال به شهرس��تان اردکان

ن از یک واحد تولید کنسانتره سرب و
س��ال  ،۹۸به شبکه سراس��ری برق پیوس��ت .همچنی 
روی در معدن تاجکوه بافق بهرهبرداری ش��د .این واحد تولیدی س��االنه ظرفیت  ۱۴هزار تن
محصول کنس��انتره س��رب و روی را داراس��ت و برای  ۲۵۰نفر اشتغالزایی کرده است .میزان
سرمایهگذاری ارزی و ریالی این واحد معدنی در مجموع هزار و  ۲۵۰میلیارد ریال است.

و به مجتمع چادرملو برس��د .وی معادن را ابزار توسعه و آبادانی هر
کشوری دانست و گفت :ایران کشوری نفتخیز است اما معدنخیز
نیز هست ولی کمترین حرکت را در حوزه اکتشافات معدنی کشور
داش��تیم که در این دولت و دولت بعدی به سمت اکتشافات جدید
معدنی حرکت میکنیم و توس��عه صنایع معدنی را انجام خواهیم
داد.

  ایران را به کشور صنعتی تبدیل میکنیم

علیرض��ا رزمحس��ینی همچنی��ن در
مراسم افتتاح یک واحد تولید گرانول در
میب��د اظه��ار ک��رد :پیش��رفتهای
قابلتوج��ه و همدل��ی می��ان دولت و
مجلس ش��ورای اس�لامی و دلسوزی
مس��ئوالن و س��رمایهگذاری بخ��ش
خصوصی بهزودی ایران را به یک کشور
صنعتی تبدیل خواهد کرد .وی افزود :کش��ور در ش��رایط جنگ ۳
س��اله اقتصادی و کرونا قرار گرفت که اگر این دو مورد در هر کشور
دیگ��ری رخ میداد حتما با مش��کالت جدی روبهرو میش��د اما با
درایت مس��ئوالن و رهنمودهای رهبر معظم انق�لاب ،با مقاومت
بهعنوان راهبرد ایران در برابر تحریمهای ظالمانه با کمترین هزینه
از تحریمه��ا عبور کردیم البته بر اقتصاد خانواده و بازار فش��ارهایی
وارد شد اما دشمنان گمان میکردند بتوانند با این فشارها ما را فلج
کنند که خوش��بختانه این اتفاق نیفتاد .رزمحسینی بیان کرد :در
 ۲۹رشته صنعتی تولید و صادرات داشتیم و مجوزهای  ۱۰ماه اخیر
نسبت به  ۱۰ماه سال گذشته رشد داشته ک ه این نشان از امید مردم
به سرمایهگذاری و پیشرفت دارد و بیانگر ثبات در کشور است.
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت همچنی��ن گفت :اگ��ر امروز
صادرکننده فوالد ،انواع فلزات و پتروش��یمی هس��تیم و  ۷۵درصد
صادرات به  ۱۵کش��ور همسایه انجام میش��ود ،نشان از عزم جزم
مسئوالن و مردم برای رشد اقتصادی دارد و اگر دشمنان ما دشمنی
نمیکردند و اگر تحریمها را تحمیل نمیکردند و جنگ تحمیلی را

نداشتیم ،به یک کشور بزرگ صنعتی در منطقه تبدیل میشدیم.
وی ادام��ه داد :امیدواریم با حرکتهای��ی که امروز میبینیم و با
همکاریهایی که دولت و مجلس شورای اسالمی دارند ،شاهد وقوع
این اتفاق باش��یم و ایران را به یک کشور صنعتی در منطقه تبدیل
کنیم .رزمحس��ینی افزود :خط انتقال از خلیجفارس به اردکان نیز
از امتیازات یزد اس��ت که امیدواریم تا پایان س��ال افتتاح شود که با
افتتاح آن برای نخستین بار میتوانیم آب را از دریا به صحرا بیاوریم
و خط دوم و سوم نیز بهزودی کلنگزنی خواهد شد؛ به این معنا که
یزد دارای دو خط لوله مستقیم انتقال آب از خلیجفارس خواهد بود
و این امتیاز ویژه استان یزد است .وی با بیان اینکه رتبه دوم معدنی
یزد ،قابلیت کمنظیری است ،افزود :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در حوزه فرآوری معادن یزد تمرکز خواهد کرد.

 آمادگی ایجاد شهرک پوشاک در یزد

ی در پایان سفر روز نخست خود به استان یزد در دیدار
رزمحسین 
با نماینده ولیفقیه در اس��تان و امام جمعه یزد اظهار کرد :ساخت
قطعات داخلی در بس��یاری از رش��تهها افزایش یافته به نحوی که
اکن��ون در لوازم خانگی تا  ۷۵درصد و خودرو تا  ۸۰درصد به تولید
داخلی رسیدهایم .وی عنوان کرد :در حوزه پوشاک نیز کارخانجات
در ح��ال کار و فعالی��ت هس��تند و با توجه به اینک��ه صرفه واردات
پوش��اک کاهش یافته ،کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته
است .رزمحسینی تاکید کرد :آمادگی داریم در یزد با توجه به اینکه
قطب نساجی کشور است ،شهرک ویژه پوشاک راهاندازی کنیم که
الزم اس��ت برای این موضوع جانمایی انجام و این شهرک به نحوی
ایجاد ش��ود که امکان تکمیل زنجیره پوش��اک فراهم باشد .وی با
اش��اره به اینکه واردات  ۲هزار و  ۵۰۰کاال در کشور محدود و حتی
تحریم ش��ده است ،افزود :این محدودیتها برای رونق تولید داخل
اعمال ش��ده و حتی اگر تحریمها لغو شود ،محدودیت واردات این
کااله��ا ادامه خواهد یافت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره مرغ
و تخممرغ نیز بیان کرد :تولید مرغ و تخممرغ ما  ۸۵درصد وابسته
به خارج از کشور است زیرا خوراک دام وارد میشود اما وزارت جهاد

در یزد  ۳هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در  ۵گروه صنعتی
با  ۱۰۰هزار اشتغال و تولید  ۸۰۰قلم کاال در حال فعالیت هستند
کش��اورزی به دنبال تولید کلزا است .وی خطاب به امام جمعه یزد
بیان کرد :توصیه شما درباره خودکفایی در تولید دام را به مسئوالن
جهاد کشاورزی خواهیم رس��اند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه
گامهای اساسی برداریم.

 یزد قطب تولید کاشی ،فوالد و نساجی کشور

رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تان یزد نیز
در این مراس��م با اش��اره به تفاهمنامههای مس��ئولیتهای
اجتماعی که با حضور نهادهای معین اقتصاد مقاومتی برگزار
میش��ود ،اظهار کرد :تالشهای صورت گرفته در استان یزد
ش��بانهروزی اس��ت .محمدرضا علمدار یزدی ،یزد را دومین
اس��تان معدنی و سومین استان صنعتی کشور خواند و گفت:
در یزد  ۳هزار واحد صنعت��ی دارای پروانه بهرهبرداری در ۵
گروه صنعتی با  ۱۰۰هزار اشتغال صنعتی با تولید  ۸۰۰قلم
کاال در حال فعالیت هس��تند .وی اف��زود :یزد با  ۸۶کارخانه
فعال ۶۰ ،درصد تولیدات کاش��ی و س��رامیک کشور را انجام
میده��د و این صنعت  ۲۰هزار اش��تغال ایج��اد کرده و ۳۵
کارخان��ه دیگر نی��ز با  ۶۰درصد پیش��رفت فیزیکی در حال
راهاندازی اس��ت .علمدار یزدی با اش��اره به اینکه با سهم ۱۵
درصدی تولید فوالد در کشور ،در این زمینه نیز یک قطب در
کشور هستیم ،عنوان کرد :همچنین یزد با سهم  ۲۷درصدی
تولید ،یکی از قطبهای نس��اجی کشور به شمار میرود .وی
بوکار را از ابتدا در برنامه
با اش��اره به اینکه بهبود فضای کس 
داش��تیم ،بیان کرد :تس��ریع در صدور مج��وز ،معافیتهای
گمرکی ،س��رمایهگذاری  ۱۳هزار میلیاردی ،هزار و  ۱۹طرح

نیمهتمام و ایجاد  ۳۴هزار ش��غل دیگ��ر و ...از اقدامات انجام
بوکار اس��ت و این برنامهها یزد
ش��ده در بهبود فضای کس�� 
را به بهش��ت س��رمایهگذاری ایران تبدیل کرده است .واحد
تولید گرانول امروز با س��رمایهگذاری  ۸هزار میلیارد ریالی و
اشتغالزایی در فاز نخست برای  ۱۹۰نفر در میبد افتتاح شد.

 تثبیت  ۵۰هزار شغل در کارگروه تسهیل

محمدرضا علم��دار یزدی همچنین در
جلس��ه مش��ترک نهاده��ای نظارتی و
کارگ��روه تس��هیل و رفع موان��ع تولید
استان یزد با اشاره به مصوبات کارگروه
تس��هیل اظهار ک��رد :ای��ن مصوبات و
تسهیالت ارائهشده از سال  ۹۲تاکنون،
تثبیت اشتغال بیش از  ۵۰هزار نفر را به
دنبال داش��ته است .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
یزد یادآور ش��د :کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد رتبه
نخس��ت در کشور به لحاظ تعداد مصوبات را به خود اختصاص داده
است .وی با اشاره به همکاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
رفع موانع تولید عنوان کرد :نمایندگان استان یزد تعامل و همکاری
بسیاری برای رفع موانع تولید دارند و خوشبختانه دستگاه قضایی،
دیوان محاس��بات ،تش��کلهای بخش خصوصی ،سیستم بانکی و
نهادهای اجرایی استان در این زمینه همکاری بسیار خوبی دارند.
عمل��دار یزدی اظهار امیدواری کرد که با ت��داوم این روند و رفع
مش��کالت صنایع در کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید ،ش��اهد
شکوفایی صنایع استان باشیم.

