بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته اقتصاد خانه معدن ایران

تاریخ99/۴/۱۶ :

اسامی حاضرین

آقایان دکتر مولوی ،دکتر جعفری تهرانی ،دکتر محمدی ،دکتر شکوری ،مهندس جمیلی ،مهندس بهرامن
شرح جلسه

آنچه در کمیته اقتصاد خانه معدن ایران گذشت...
دستور جلسه  :تاثیر نوسانات نرخ ارز به حوزه معدن و صنایع معدنی ایران ،فرصتها و چالشها
دکتر مولوی ،رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران در ابتدا به شرح صورتجلسه و توصیف نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخش
معدن پرداختند.
دکتر جعفری تهرانی:
کاهش ارزش ریال بشدت اتفاق می افتد و در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین درصد کاهش ارزش ریال را شاهدیم .از
این موضوع می توان برای افزایش صادرات مواد معدنی استفاده کرد.
در دور اول تحریم ها که فلزات نیز جز آن تحریم ها بود صادرات آهن اسفنجی ممنوع شد که بدون کارشناسی ضرر
زیادی را متحمل شدیم در صورتی که می توانستیم بیشترین استفاده را ببریم .با تقویت این کمیته باید بتوانیم در
لحظه به دولت برای صادرات و واردات مشاوره دهد.
با وجود کاهش ارزش ریال ما می توانیم با افزایش صادرات آن را جبران کنیم ولی متاسفانه تااینلحظه از این فرصت
استفاده نکردیم.
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مهندس جمیلی ،رئیس خانه اقتصاد  :یکی از کارهایی که باید خانه معدن پیگیری کند نوسانات ارز است .باال رفتن و
پایین آمدن ارز بسیار ضربه می زند.
دکتر محمدی از عمران مومان:
علت اصلی و تحلیل نوسانات ارز به نظر شما چیست؟
دکتر مولوی:
در این شرایط و با این نوسانات که مردم عامل اصلی این نوسانات نیستند .عواملی هست که باید رفع شود تا ثبات ارزی
بوجود آید.
نقدینگی بسیار بیشتر شده تقریبا شش برابر شده است .در  8سال  0/2رشد اقتصادی در هر سال به صورت میانگین
داشته ایم.
اقتصادی که رو به کوچک شدن است و پایه پولی  4برابر شده
_ما هیچکدام از عوامل نوسان را با ثبات نکردیم
_باید جلوی نقدینگی را بگیریم و رشد اقتصادی داشته باشیم
_این شرایط یک فرصت مناسب برای بخش معدن است که ارز آوری دارد.
_باید نحوه برگشت پول صادر کننده را هم بگویم و از صادرکننده ها تقدیر شود نه اینکه مثل االن متهم نشان داده
شود.
_دو عامل باعث کاهش عملکرد معدن داران شده است:
 -۱تحریم ها
 -2ممنوعیت صادرات
مواد معدنی باید تعرفه گذاری شود اما با کار کارشناسی و براساس اصول آن.
دکتر تهرانی  :نرخ ارز در ایران وابسته به دولت است.
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ما هیچ کدام از بازارهای قبلی صادرات مواد معدنی را نداریم و رفته رفته داریم تمام آنها را از دست داده ایم.
مهندس بهرامن  :علت اصلی پایین آمدن اینها خود ما هستیم ،آن را مونوپل کرده ایم ،باال رفتن قیمت ارز تاثیراتش در
تمام بخش های کشور است نه صرفا معدن .مانند مسکن ،کاال و ...ما باید رهکارهایی را در نظر بگیریم.
دکتر شکوری  :افزایش نرخ ارز کمک به افزایش صادرات و کاهش واردات است ،کاهش ارزش پول ملی خوب نیست ولی
می توان از این فرصت استفاده کرد و تعادل را در تراز پرداخت بوجود آورد.
باید سیاست گذاری های دولت در جدولی تدوین شود .در بازار بورس می توان یک قسمت از سهام را فروخت و برای
تجهیز معادن استفاده کرد یا برخی معادن کوچک را به بورس آورد و با فروش سهام به آنها کمک کرد.
دکتر مولوی  :چرخه معکوس باعث نگهداری کاال توسط فروشنده ها و نفروختن آنها بدلیل سود بیشتر شده است و این
خود باعث تورم است.
با اقتصاد دستوری نمی توان جهش تولید را بوجود آورد .چون تولید کنندگان نمی توانند صادر کنند ،اگر هم صادر می
کنند نمی توانند پول را بیاورند .سرمایه گذار هم دیگر سرمایه گذاری نمی کند.
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