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رییس اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد:

بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا

رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران معتقـد
اسـت در شـرایط فعلـی میتـوان در
قانـون فعلـی بانکـداری بـدون ربـا
بازنگـری کـرد و بخـش خصوصـی
مدتـی طوالنـی اسـت کـه انتظـار دارد
در اجـرای قانـون اصالحاتـی صـورت
بگیـرد.
به گزارش ایسـنا ،غالمحسـین شـافعی
در نشسـت هیـات نماینـدگان اتـاق
بازرگانـی ایـران اظهـار کرد :نقـد ما به
قانـون بانکداری بدون ربـا به معنی آن
نیسـت کـه ایـن قانـون بـه طـور کامل
مشـکل دارد ،یعنی از سـویی نمیتوان
گفـت که در کشـور بانکداری اسلامی
اجرایـی نمیشـود و از سـوی دیگـر
نمیتـوان اعلام کـرد کـه تمـام
بخشهـای ایـن قانـون بـه طـور دقیق
در حـال اجـرا شـدن اسـت.
بـه گفتـه وی ،وقتـی شـورای نگهبـان
از لحـاظ فقهـی قانـون فعلـی را تاییـد
کـرده یعنـی بانکـداری اسلامی در
کشـور وضـع شـده اسـت ،امـا میتوان
بـا مطالعـه دوبـاره بـه ابعـادی توجـه
کـرد کـه در زمـان تصویـب بـه آنهـا

توجـه نشـده و آنهـا را در راسـتای
اهـداف اقتصـادی کشـور اصلاح کرد.
رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران بـا بیـان
اینکـه در قانـون بانکـداری بـودن ربـا
بایـد تمـام جوانب سیاسـی و اقتصادی
در نظـر گرفتـه شـود ،اظهـار کـرد:
فعـاالن اقتصـادی سالهاسـت کـه در
انتظـار اصلاح ایـن قوانیـن هسـتند،
زیـرا مطالعـات نشـان میدهـد کـه
سیسـتم بانکـی در کشـورهای در
حـال توسـعه نتوانسـته مقدمات رشـد
و توسـعه واقعـی را بـه وجـود آورد و
از ایـنرو در اصالحـات بایـد برخـی
حوزههـای مهـم تجدیدنظـر شـوند.
شـافعی ادامـه داد :رقابـت مخـرب
بیـن بانکهـا ،حـذف موسسـات مالـی
ارگانهـای مختلـف و ادغـام آنهـا
بخشـی از مسـائلی اسـت که در جریان
ایـن اصلاح میتوانـد در دسـتور کار
قـرار گیـرد.
وی همچنیـن بـر لـزوم اعتمـاد
جامعـه بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن
جنبههـای حکومـت و سیاسـتورزی
اشـاره کـرد و افـزود :اگـر بناسـت مـا
در برابـر تحریمهـای ظالمانـه مقاومت
کنیـم و اقتصـاد ایـران را از مشـکالتی
کـه امروز به آن دچار اسـت دور کنیم،
قطعـا حفـظ اعتمـاد عمومـی و کمـک
گرفتـن از مـردم در این مسـیر اهمیت
بسـیار زیـادی دارد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد؛

پرداخت  ۵۱۴میلیاردتومان تسهیالت
به  ۹۰۰۰واحد در بافت فرسوده

مدیـر امـور اعتبـاری بانـک مسـکن
از پرداخـت  ۵۱۴میلیـارد تومـان
تسـهیالت بـه  ۹۰۰۰واحـد در بافت
فرسـوده در سـال جـاری خبـر داد
و گفـت :تهران،خراسـانرضوی و
اردبیـل بیشـترین تسـهیالت بافـت
فرسـوده را دریافـت کردنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه
نقـل از وزارت راه و شهرسـازی،
محمدحسـن علمـداری مدیـر امـور
اعتبـاری بانکمسـکن ،آخریـن
رونـد ارائـه تسـهیالت بـه متقاضیان
بافتهـای فرسـوده شـهری را طـی
سـال جـاری اعلام کـرد.
مدیـر امـور اعتبـاری بانکمسـکن
گفـت :طبـق برنامـه مصـوب ،ارائـه
تسـهیالت بـه  ۲۰هـزار واحـد
بافتفرسـوده از محـل منابـع بانک و
همچنیـن وجـوه اداره شـده صندوق
ملـی در برنامـه کاری بانکمسـکن
قـرار دارد کـه از ایـن میـزان تاکنون
بـه  ۹۰۰۰واحد تسـهیالت از سـوی
بانـک مسـکن پرداخت شـده اسـت.
علمـداری افـزود :تاکنـون ۵۱۴
میلیـارد تومـان تسـهیالت بافـت
فرسـوده به متقاضیان پرداخت شـد.
ایـن مقـام مسـئول در بانک مسـکن

بیشـترین رقـم پرداختی تسـهیالت
در بافتهـای فرسـوده را مربـوط
بـه اسـتان تهـران بـا  ۲۲۳۸واحـد
عنـوان کـرد و گفـت :بعـد از تهران،
اسـتانهای خراسـانرضوی و
اردبیـل بیشـترین رقـم تسـهیالت
بافتهـای فرسـوده را بـه خـود
اختصـاص دادنـد.
بـه گفتـه وی ،پرداخـت تسـهیالت
بافتهـای فرسـوده در تمامـی
اسـتانها انجـام شـده اسـت و
خراسـانجنوبی و کهگیلویـه و
بویراحمـد هرکدام بـا  ۱۷و  ۲۵فقره
پایینتریـن تعـداد تسـهیالت ایـن
بافتهـا را بـه خود اختصـاص دادند.
علمـداری یـادآور شـد :تسـهیالت
بافتفرسـوده کـه از سـوی بانـک
مسـکن بـه متقاضیـان پرداخـت
میشـود در تهـران  ۵۰میلیـون
تومان و در سـایر شهرها  ۴۰میلیون
تومـان با سـود  ۹درصد اسـت که از
محـل منابـع بانـک و وجـوه اداره
شـده توأمـان پرداخـت میشـود.
مـازاد بر ایـن مبلـغ اگر انبوهسـازی
نیـاز بـه تسـهیالت داشـته باشـد با
نـرخ  ۱۸درصـد تسـهیالت جدیـد
پرداخـت خواهـد شـد.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی :

اضافهکار کارگران در بازنشستگیشان
حساب میشود

قائـم مقـام سـازمان تامیـن اجتماعـی
گفـت :اضافـهکار کارگـران در
بازنشسـتگی موثـر خواهـد بـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم  ،یکی
از دغدغـه هـای جامعـه کارگـری
همـواره ایـن بـوده اسـت کـه در طول
سـنوات خدمتـی شـان اضافـه کاری
داشـته انـد امـا تأمیـن اجتماعـی این
اضافـه کاری را در حقـوق بازنشسـتگی
تأثیـر نـداده اسـت و این مسـئله باعث
نگرانـی جمعی از کارگران شـده اسـت.
طبـق قانـون ،سـاعت اشـتغال هـر
کارگـر در روز  7سـاعت و  20دقیقـه
اسـت کـه معـادل  44سـاعت فعالیـت
در هفتـه یـا 220سـاعت در ماه اسـت.
طبـق قانـون ،هر مـاه شمسـی30 ،روز
اسـت .طبـق قانـون وزارت تعـاون و
تامیـن اجتماعـی ،محاسـبه حقـوق
فعالیـت شـاغالن در شـب ،روزهـای
تعطیـل ،ماموریـت هـا ،بـدی آب و
هـوا و کسـر حقـوق بیمه ،تابـع فرمول
هایـی در ایـن زمینـه اسـت کـه طبـق
بخـش نامه که چند سـال گذشـته بود
از اضافـه کار کارگـران حق بیمه کسـر
مـی شـد .امـا با توجه بـه قانـون برنامه
پنجـم توسـعه مقـرر شـد کـه دیگر از
اضافـه کار حـق بیمـه کسـر نشـود.

وی دربـاره تاثیـر اضافـه کار بـر حقوق
بازنشسـتگی اظهـار کـرد :برخـی مردم
سـوال میکننـد کـه در طـول سـنوات
خدمتیشـان اضافهکاری داشـتهاند اما
تامیـن اجتماعـی ایـن اضافـه کار را در
حقـوق بازنشسـتگی تاثیر نـداده ،علت
چیست ؟
وی افـزود :ایـن تصمیـم ،تصمیـم
سـازمان تامیـن اجتماعـی نیسـت و
ایـن اتفـاق فقـط در بخـش کارکنـان
دولـت افتـاد .امـا در قانـون برنامـه
پنجـم توسـعه مـاده قانونـی وجـود
دارد و در آن آمـده اسـت کـه دیگـر از
اضافـه کار حـق بیمه کسـر نشـود و به
تامیـن اجتماعـی پرداخت نشـود .ولی
دلیـل نمیشـود بـرای بیمهشـدگان
تامیـن اجتماعـی کـه برای سـالهایی
از حقوقشـان حـق بیمـه بابـت اضافـه
کار کـم میشـده را جـزو حقـوق
بازنشستگیشـان نیاوریـم.
قائـم مقـام سـازمان تامیـن اجتماعـی
اضافـه کـرد :بخشـنامهای را صـادر
کردهایـم کـه فرمـول خاصـی دارد،
بیمهشـدگان نگـران نباشـند بابـت آن
سـالهایی کـه حـق بیمـه از اضافـه
کارشـان کسـر شـده محاسـبات انجام
و در حقوق بازنشسـتگی اثرگذار اسـت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبرداد :

تولید بیوقفه پارسجنوبی برای تامین گاز مصرفی زمستان

مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس گفـت :تأمیـن گاز
مصرفـی زمسـتانی از میـدان پـارس جنوبـی بـا تلاش
بیوقفـه ادامـه دارد.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی شـرکت ملـی نفـت،
«محمـد مشـکین فـام» بـا بیـان اینکـه همـه سـکوهای
پـارس جنوبـی هـم اکنـون در مـدار تولیـد قـرار دارند و
وقفـهای در تولیـد وجـود نـدارد ،گفـت :هـم اکنـون در
پـارس جنوبـی  ۶۳۰میلیـون متـر مکعـب گاز در روز
تولیـد مـی شـود.
وی با اشـاره به نصب سـکوهای جدید در سـال جاری در
میـدان مشـترک پـارس جنوبـی ،افـزود :تالش می شـود

کـه سـکوهای جدیـدی کـه نصب شـده اسـت بـه زودی
وارد مـدار تولیـد شـوند و بـر اسـاس برنامـه ریزیهـای
صـورت گرفتـه ،در دو هفتـه آینده سـکوی  ۲۴Bدر مدار
تولیـد قـرار میگیرد.
مشـکین فـام از سـکوی  ۱۴Dبـه عنـوان آخرین سـکوی
فـاز  ۱۴بـرای نصـب و بهـره بـرداری یـاد کـرد و گفـت:
ایـن سـکو هـم اکنـون حمـل شـده ( )sail outاسـت و
منتظـر بهبـود شـرایط جوی هسـتیم تا این سـکو نیز در
موقعیـت نصـب شـود ،تا بر این اسـاس کل  ۴سـکوی فاز
 ۱۴وارد مـدار تولید شـود.
تولید  ۷۰درصد گاز مصرفی کشور از پارس جنوبی
مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس بـا بیـان اینکـه
نزدیـک بـه  ۷۰درصـد گاز مصرفـی کشـور در پـارس
جنوبـی تولیـد می شـود ،اظهـار کـرد :هر سـکوی پارس
جنوبـی بـه طـور تقریـب گاز یـک اسـتان را در کشـور
تأمیـن مـی کنـد؛ بـه طـور مثـال گاز مصرفـی اسـتان
مازنـدران برابـر با  ۳۵میلیـون متر مکعب در روز اسـت و
سـکویی کـه  ۲۸میلیـون متر مکعـب در روز تولیـد دارد،
بخـش عمـده ای از مصـرف اسـتان را پوشـش مـی دهـد

و از ایـن منظـر بـرای مـا حیاتـی اسـت کـه هیـچ یک از
سـکوها از مـدار تولیـد خـارج نشـوند و در صـورت توقف
تولیـد بـه دلیـل شـرایط عملیاتـی ،ایـن آمادگـی وجـود
دارد کـه در اسـرع وقـت دوبـاره سـکو را وارد مـدار تولید
کنیـم .مشـکین فام از شکسـته شـدن رکـورد مصرف گاز
در کشـور ابـراز نگرانـی کرد و گفـت :باید در نظر داشـته
باشـیم که منابـع هیدروکربونـی ما محدود اسـت و اینکه
هرچـه تولیـد مـی کنیـم مصـرف شـود ،خـوب نیسـت،
بنابرایـن بایـد مکانیسـمی بـه منظـور کنتـرل ایـن رویه
داشـته باشیم.
وی افـزود :هـم اکنـون تولیـد روزانـه مـا از میـدان
مشـترک پـارس جنوبی برابـر با نصف مصـرف روزانه گاز
در اروپـا اسـت ،اگر بنا باشـد بـه این ترتیـب پیش برویم
و هرچـه تولیـد مـی کنیـم ،مصرف شـود ،قطعا در سـال
هـای آینـده بـا چالـش مواجـه خواهیـم شـد؛ بنابرایـن
ضمـن دعـوت از عمـوم مردم بـرای مصـرف بهینـه گاز،
امیدواریـم تدبیـری اتخـاذ شـود تـا ایـن مصـرف بـا یک
مکانیسـم ویـژه کنتـرل شـود تـا در آینـده ایـن رویـه،
مشـکلی ایجـاد نکند.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی خبرداد :

تولید شمش فوالدی از  ۱۵.۳میلیون تن گذشت
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایران
(ایمیـدرو) در جـداول آمـاری عملکرد  ۹ماهـه مجموعههای
منتخـب فوالدسـازی کشـور در زمینه شـمش فـوالد (بلوم،
بیلـت و اسـلب) تولیـد  ۱۵میلیـون و  ۳۹۸هـزار و ۳۷۰
تـن را ثبـت کـرد .بررسـی عملکـرد واحدهـای تولیـد آهـن
و فـوالد ارفـع ،ذوب آهـن اصفهـان ،چادرملـو ،شـرکت ملی
فـوالد ایـران (گروه ملی صنعتـی فوالد ایران ،فـوالد آلیاژی،
فـوالد خراسـان) ،فـوالد بناب ،فوالد خوزسـتان ،فـوالد کاوه
جنـوب ،فـوالد مبارکه(مبارکـه ،سـبا و فوالد هرمـزگان) در
دوره  ۹ماهـه سـال  ۹۸گویـای سـهم  ۳۱.۷درصـدی فوالد
مبارکـه اصفهـان از مجموعـه تولیـد بـا رقم چهـار میلیون و
 ۸۹۴هـزار و  ۶۶۹تـن اسـت.
همچنیـن در دوره مـورد بررسـی فـوالد خوزسـتان نیـز بـا
مجمـوع تولیـد دو میلیـون و  ۸۱۵هـزار و  ۲۷تـن شـمش

فـوالدی سـهم  ۱۸.۲درصدی از کل تولید را داشـت که بعد
از فـوالد مبارکـه در جایـگاه دوم تولیـد قـرار گرفت.
مجمـوع تولید شـمش فـوالدی واحدهـای مورد بررسـی در
آذرمـاه بـه رقم یـک میلیـون و  ۷۲۹هزار و  ۱۴۲تن رسـید
و در مقایسـه بـا میـزان یک میلیون و  ۷۲۹هـزار و  ۱۴۲تن
عملکـرد آبـان امسـال اختالف  ۱۶هـزار و  ۹۳تنی را نشـان
مـی دهد که چندان شـاخص نیسـت.
امسـال بـرای تولید شـمش فوالدی (فوالد خـام) حداقل ۲۶
میلیـون تـن مـورد انتظار اسـت و پیـش بینی شـده که ۴۰
تـا  ۴۵درصـد تولید راهـی بازارهای صادراتی شـود.
آمارهـا نشـان مـی دهـد کـه از مجمـوع شـمش تولیـدی،
اسـلب بـا رقـم هفـت میلیـون و  ۹۶۵هـزار و  ۸۴۵تـن بالغ
بـر  ۵۱.۷درصـد را بـه خود اختصـاص داد و بلـوم و بیلت به
ترتیـب بـا ارقـام سـه میلیـون و  ۸۰۰هزار و  ۲۱۳تن و سـه

برای نخستین بار در کشور؛

قطعات نسوز صنایع فوالدی در چهارمحال و بختیاری ساخته شد
معـاون صنایـع سـازمان صنعـت  ،معـدن و تجـارت
چهارمحـال و بختیـاری گفت :برای نخسـتین بار قطعات
نسـوز خطـوط انتقـال مـواد مـذاب صنایـع فـوالدی و
ذوبآهـن کشـور در این اسـتان طراحی و سـاخته شـد.
محمـد کاظـم منـزوی در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار
داشـت :در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و مقابله با
تحریـم اقتصـادی ظالمانـه اسـتکبار ،برای نخسـتین بار
کارخانـه قطعـات نسـوز فوالدسـازی در ایـن اسـتان بـه
خـود کفایی نسـبی رسـید.
بـه گفتـه وی ،این واحـد صنعتی پـس از تولید آجرهای
نسـوز ذوب فوالد در کشـور ،نخسـتین محصوالت تولید
قطعـات نسـوزی انتقال مـواد مذاب فوالدی در شـهرک

صنعتـی سفیددشـت شهرسـتان بروجـن را بـه بـازار
مصـرف عرضـه کرد.
معـاون صنایـع سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
چهارمحـال و بختیـاری تصریـح کـرد :محصـول ایـن
کارخانـه بـرای انتقـال ،حفاظت و کنترل مـواد مذاب در
فوالدسـازی اسـتفاده میشـود و سـاالنه ظرفیـت تولید
هـزار تـن یـا  ۵۰هـزار قطعـه را دارد.
منـزوی تاکیـد کـرد :در گذشـته قطعـات فوالدسـازی
بـا هزینـه  ۱۰میلیـون یـورو ارز از کشـورهای آلمـان و
هندوسـتان وارد کشـور میشـد کـه هماینک کشـور به
خودکفایی رسـیده اسـت.
وی افـزود :بـا بهرهبـرداری از ایـن واحـد صنعتـی زمینه

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران :

منع فعالیت واحدهای صنعتی در شعاع  ۱۲۰کیلومتری پابرجاست
رئیـس سـازمان صنعـت ،معدن و تجـارت اسـتان تهران با
بیـان اینکه واحدهـای هایتـک ()High Technology
امکان اسـتقرار و فعالیت در شـعاع  ۱۲۰کیلومتری تهران
را دارنـد ،گفـت :منع فعالیـت واحدهای صنعتی در شـعاع
 ۱۲۰کیلومتـری پابرجاسـت و تنهـا در ایـن محـدوده بـه
دنبـال کسـب مجوزهـای الزم بـرای ارتقـای واحدهـای
فعلی هسـتیم.
یـداهلل صادقـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :در
جلسـه شـورای گفـت و گـوی بخـش خصوصـی و دولـت
کـه هفتـه گذشـته برگـزار شـد ،گزارشـی در ارتبـاط
بـا اولویتهـای سـرمایهگذاری در اسـتان تهـران و رونـد
تولیـدات صنعتـی از سـوی سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان تهـران ارائه شـد کـه در بخـش فرصتهای
سـرمایهگذاری ،بحـث توسـعه و سـاماندهی واحدهـای
صنعتـی در شـعاع  ۱۲۰کیلومتـری تهـران مطـرح شـد.
وی تصریـح کـرد :سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
اسـتان تهران بـه دنبال افزایـش تعداد واحدهـای صنعتی
در حـدود شـعاع  ۱۲۰کیلومتـری تهران نیسـت و تنها در

برخـی از رسـتهها کـه مجـوز فعالیـت آنهـا صـادر شـده،
امـکان فعالیـت در ایـن محـدوده را خواهنـد داشـت.
وی ادامـه داد :این سـازمان در شـرایط فعلی بـه دنبال آن
اسـت کـه واحدهایی که سـابقه  ۳۰سـال فعالیت صنعتی
و تولیـدی دارنـد را بـا ارتقای ماشـین آالت و روش تولید،
رقابتپذیـر کنـد؛ از ایـن رو نیـاز اسـت کـه ماشـین آالت
بـه روز در واحدهـای تولیـدی بـه کار گرفته شـود که این
کار افزایـش میـزان ظرفیـت تولیـد و کیفیت را بـه دنبال
خواهد داشـت.
صادقـی تاکیـد کـرد :برای ارتقـای واحدهای تولیـدی نیاز
بـه مجوزهای توسـعه وجـود دارد که صدور ایـن مجوز در
گـروه ضوابـط اسـتقرار مصوبـه دولـت اسـت که بـا توجه
بـه ایـن موضـوع تـا حـدودی شـرایط ارتقـای واحدهـای
تولیدی سـخت شـده اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان تهـران
یـادآور شـد :بـا هماهنگـی وزیر صنعـت ،معـدن و تجارت
و سـازمان اسـتاندارد تهـران بـه دنبـال آن هسـتیم کـه
مصوبهای در راسـتای اسـتقرار و توسـعه واحدهای موجود

با شوکهای تحریمی کنار آمد

سرپرسـت مرکـز پژوهـش هـای
مجلـس شـورای اسلامی میگویـد
کـه بخـش هـای مختلـف اقتصـاد
ایـران در ۶ماهـه نخسـت سـال جاری
توانسـتند تـا حـد زیـادی شـوکهای
حاصـل از تحریمهـا را حـذف کنـد و
برخلاف تحلیلهـا رشـد قابـل قبولی
بـه ثبـت برسـاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد قاسـمی
امـروز در جلسـه هیـات نماینـدگان
اتـاق ایـران اظهـار کـرد :برآوردهایـی
کـه از عملکـرد اقتصـادی کشـور در
سـه ماهه ابتدایی سـال  ۱۳۹۸منتشر
شـد نشـان داد کـه برخلاف برخـی
تحریمهـای بینالمللـی بخشهایـی
از اقتصـاد ایـران توانسـته اسـت رشـد
قابـل قبولـی بـه ثبـت برسـاند و برای
مثـال در حوزههایـی ماننـد مسـکن،
صنعـت و کشـاورزی رشـد بیشـتر از
پیشبینیهـای ابتدایـی بـود.

وی ادامـه داد :آنچـه کـه در ماههـای
ابتـدای سـال جـاری رخ داد نشـان از
آن داشـت کـه بخشهـای اقتصـادی
توانسـتهاند زنجیرههـای تولیـد را
تامیـن کننـد و این بـرای اقتصاد ایران
یـک پیـام مثبت داشـت.
بـه گفتـه سرپرسـت مرکـز پژوهـش
هـای مجلـس شـورای اسلامی
متاسـفانه ایـن رونـد در پاییـز امسـال
بـا توجـه بـه اتفاقاتی که در کشـور رخ
داد افـت کـرد و در شـرایطی کـه مـا
پیشبینـی کردیـم جدایـی از حـوزه
نفـت بقیـه بخشها رشـد قابـل قبولی
داشـته باشـند ایـن روند متوقف شـد.

شرکتهای دانش بنیان در تامین نیازهای
صنعت هوایی کشور فعال هستند

میلیـون و  ۶۳۲هـزار و  ۳۱۲تـن بقیـه را پوشـش دادنـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،پیـش از این در آمار هشـت ماهـه منتهی
بـه آبـان واحدهای فـوالد سـازی مزبـور رقـم  ۱۳.۶میلیون
تـن در زمینـه شـمش فـوالدی ثبت شـده بود.
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی
ایران(ایمیـدرو) ،تولیـد شـمش فـوالد در دوره هشـت ماهه
سـال  ۹۸را در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال دارای رشـد
چهـار درصـدی اعالم کرد .تولید شـمش فـوالدی واحدهای
منتخـب یاد شـده در هشـت ماهـه ابتدایی سـال  ۹۷برابر با
 ۱۳میلیـون و  ۶۶۹هـزار تـن بـود.

واحدهای تولیدی نسبت به میزان تولید مواد اولیه دریافت میکنند
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت میگوید واحدهـای تولیدی
نسـبت بـه میـزان تولیـدی خـود مـواد اولیـه دریافـت
میکننـد.
بـه گـزارش خانه ملـت ،رضـا رحمانی دربـاره ادعـای برخی
تولیدکننـدگان مبنـی بـر اینکـه مواد اولیـه موردنیـاز تولید
از بـورس کاال وارد بـازار آزاد میشـود و آنهـا ناچارنـد ایـن
مـواد را بـا قیمتهـای بـاال خریـداری کننـد ،گفت :مشـکل
بیـش از  ۸۰درصـد تولیدکنندگانـی کـه شـش مـاه پیش از
نحـوه عرضـه مـواد پتروشـیمی در بـورس گالیهمنـد بودند،
در حـال حاضـر رفع شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نحـوه عرضـه مـواد اولیـه در بـورس در
حـال سـاماندهی اسـت ،افزود :در گذشـته برخـی واحدهای

اقتصاد ایران در  ۶ماهه نخست سال ۹۸

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

تولیـدی علیرغـم دریافـت سـهمیه مربـوط بـه مـواد اولیـه،
تولیـدی نداشـتند کـه ایـن امـر بـه معنـای عرضـه در بازار
آزاد اسـت .بـرای رفـع ایـن مشـکل با رصـد میدانـی از بروز
چنیـن تخلفاتـی جلوگیری شـد.
ایـن عضـو کابینـه دوازدهـم بـا بیـان اینکـه واحدهـای
تولیـدی نسـبت به میـزان تولیدی خـود مواد اولیـه دریافت
میکننـد ،اظهـار کـرد :مـوادی که در کشـور تولید میشـود
بایـد نیـاز تولیدکننـدگان داخلی را تأمین کنـد و اگر خالف
ایـن سیاسـت عمـل شـود ،غیرقانونی بـوده و بـا آن برخورد
میشـود .رحمانـی بـا بیـان اینکـه وزارت صنعـت ،معـدن و
تجـارت در تالش اسـت مواد اولیـه موردنیـاز تولیدکنندگان
را تأمیـن کند ،ادامـه داد :تولیدکننـدگان میتوانند تخلفاتی

سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس:

کـه در عرضـه مـواد اولیـه رخ میدهـد بـه وزارت صنعـت،
معـدن و تجـارت و ادارت اسـتانی ایـن وزارتخانـه گـزارش
دهنـد تـا از فعالیـت سـوداگران در ایـن حـوزه جلوگیـری
شـود .وزیـر صنعت ،معدن و تجـارت تصریح کرد :بر اسـاس
سیاسـتهای کشـور تأمیـن خـوراک موردنیـاز واحدهـای
تولیـدی داخلـی بایـد کمتـر از قیمـت صادراتـی باشـد ،در
صورتـی کـه ایـن رویکـرد اجرایـی نشـود تخلـف صـورت
گرفتـه و بـا آن برخـورد میشـود.
اشـتغال بـرای  ۱۲۰نفـر ایجاد شـده اسـت و محصوالت
تولیـدی ایـن کارخانه به ذوب آهن اصفهان ،خوزسـتان،
هرمـزگان و صنایـع آلیاژ ایران ارسـال میشـود.
معـاون صنایـع سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
چهارمحـال و بختیـاری گفـت :تولیدات ایـن کارخانه از
نظـر کیفیت ،مقاومـت ،خورندگی و اسـتحکام مکانیکی
قابـل رقابـت بـا نمونـه خارجی اسـت.
بـه گفتـه وی ،حمـل آسـان ،قیمـت مناسـب و در
دسـترس بـودن بـرای مصـرف کننـده از ویژگیهـای
منحصـر بـه فـرد ایـن کارخانـه اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،هماینک حـدود یکهـزار و  ۲۰۰واحد
تولیـدی و صنعتـی در چهارمحـال و بختیـاری مسـتقر
اسـت کـه حـدود  ۴۰واحـد از ایـن تعـداد در زمینـه
صـادرات فعالیـت دارد کـه حـدود  ۱۴هـزار خانـوار
معـادل  ۴۵هـزار نفـر از جمعیـت اسـتان در ایـن حوزه
فعالیـت دارنـد.
از هیئـت دولـت دریافـت کنیـم ،زیـرا با گذر زمـان امکان
آن وجـود دارد کـه میـزان تولیـد برخـی واحدهـا به صفر
نزدیـک و سـرمایه بخـش خصوصـی بـه سـرمایه راکـد
تبدیل شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه برخـی از واحدهای تولیـدی با نیاز
روز و در مقیـاس اقتصـادی فعالیـت ندارنـد ،خاطرنشـان
کرد :ممنوعیت اسـتقرار صنایع در شـعاع  ۱۲۰کیلومتری
تغییـر یـا حـذف نخواهـد شـد و ما بـه دنبال آن هسـتیم
کـه اصالحات در راسـتای بهبـود و ارتقـای فعالیت صنایع
موجود باشـد.
صادقـی در رابطـه بـا فعالیـت واحدهـای هـای تـک در
شـعاع  ۱۲۰کیلومتـری تهران گفـت :اگر تائیدیـه فعالیت
ایـن واحدهـا از سـوی مراجـع مرتبـط صـادر شـود ،آنهـا
بـرای فعالیـت در شـعاع  ۱۲۰کیلومتـری تهـران هیـچ
منعـی ندارنـد.
گفتنـی اسـت ،هیئـت دولت در سـال  ۱۳۴۶مصـوب کرد
کـه واحدهـای صنعتی در محدوده شـعاع  ۱۲۰کیلومتری
تهـران فعالیتـی نداشـته باشـند؛ مگـر بـا اجـازه هیئـت
دولـت کـه تـا سـال  ۱۳۸۸برخـی از مـواد ایـن مصوبـه
تغییـر کـرد و در آخریـن تغییـرات اعلام شـده برخـی
صنایـع همچـون صنایع بـا تکنولـوژی برتر مـی توانند در
ایـن شـعاع فعالیـت کنند.

معـاون علمی و فنـاوری رییسجمهوری
بـا بیـان اینکـه فصـل جدیـدی بـرای
فعـاالن عرصـه دانـش بنیـان کشـور در
صنعـت هوانوردی گشـوده شـده اسـت،
گفـت :هـم اکنـون شـرکتهای دانـش
بنیـان در تأمیـن مهمتریـن نیازهـای
صنعـت هوایـی کشـور فعـال هسـتند.
« سـورنا سـتاری » در آئیـن نقشـه
هـای هوانـوردی هوشـمند بومـی
(سـامانه هـای  )Inflight AIPکـه
بـرای نخسـتین بـار در کشـور و بـا
همـکاری شـرکتهای دانشبنیـان
طراحـی و اجرایـی شـده اسـت ،در
سـخنانی ضمـن تسـلیت شـهادت
سردار سـلیمانی و سـانحه هواپیمای
اوکراینـی ،اظهارکـرد :خوشـبختانه
بـا حمایـت و هدایـت سـازمان
هواپیمایـی کشـوری و شـرکت
فـرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایران،
توانمنـدی کسـب و کارهـای دانـش
بنیـان بـه الیـه هـای صنعـت هوایی
راه یافتـه اسـت.
وی در ایـن آئیـن کـه بـا حضـور امیـر
خلبـان عزیـز نصیرزاده فرمانـده نیروی
هوایـی ارتـش همـراه بـود ،اظهارکـرد:
بـر اسـاس تفاهمنامههـای همـکاری
بـا ایـن نهادهـا ،نقـش شـرکتهای
دانشبنیـان در بخـش تجـاری صنعت
هوایـی پررنگتـر خواهـد شـد.
معـاون علمی و فنـاوری رییس جمهور
بـا اشـاره بـه ورود کسـب و کارهـای
دانـش بنیـان بـه بخشهـا گوناگـون

صنعـت هوایـی گفت :در حوزه سـخت
افـزاری نیـز پـروژه هـای مناسـبی بـا
شـرکت فـرودگاه هـای کشـور داریـم.
سـتاری بـا بیـان اینکـه ،سـاخت
رادارهـا از جملـه بخشهایـی اسـت
کـه شـرکتهای دانشبنیـان اقدامـات
ارزشـمند و مانـدگاری در ایـن حـوزه
انجـام دادهانـد ،اظهارکـرد :تولیـد
سـامانه هـای پیشبینـی و تجهیـزات
پیشـرفته هواشناسـی بـاب دیگـری از
فعالیـت ایـن شـرکتها در همـکاری با
سـازمان هواشناسـی اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه حمایـت
زیرسـاختی و قـرار دادن بازارهـای
بالقـوه در اختیـار شـرکتهای
دانشبنیـان ،راهـکار توسـعه پایـدار
بهویـژه در صنعـت هوانـوردی اسـت،
افـزود :در حـال حاضـر بـازار گسـترده
و خوبـی بـه روی شـرکت هـای دانش
بنیـان بـاز اسـت.
سـتاری ادامـه داد :تـا چنـد سـال
گذشـته ،شـرکت هـا در حـوزه تجاری
ورود جـدی نداشـتند امـا خوشـبختانه
ایـن مسـیر همـوار شـد .پـروژه
نقشـههای هوانـوردی نیـز در همیـن
راسـتا اسـت.

ستاد تنظیم بازار خبر داد:

عدم رعایت کف عرضه بورس کاال توسط واحدهای فوالدی
برخورد گمرک با واحدهای متخلف

سـتاد تنظیـم بـازار ضمـن تاکیـد بـر
عـدم رعایـت کـف عرضـه واحدهـای
فـوالدی در بـورس کاال از ماموریـت
تعزیـری گمـرک و وزارت صمـت در
برخـورد با واحدهای مذکـور خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی
خبرگـزاری تسـنیم ،در مصوبه سـتاد
تنظیـم بـازار آمده اسـت ،بـا توجه به
ادامـه روند افزایش قیمـت محصوالت
فـوالدی متاثـر از عـدم رعایـت کـف
عرضـه در بـورس کاالیـی توسـط
واحدهـای تولیـدی مجـددا بـر الـزام
واحدهـای تولیـدی بـرای رعایت کف
عرضـه و جبـران عقـب افتادگیهـای
ماههـای مهـر و آبان تـا پایـان آذرماه

تاکیـد و مراجـع نظارتـی و معاونـت
امـور معـادن و صنایـع معدنـی و
گمـرک مکلـف گردیدنـد نسـبت بـه
برخـورد تعزیـری و منـوط نمـودن
مجـدد صـادرات واحدهایـی کـه کف
عرضـه خـود را در مجمـوع سـه مـاه
تکمیـل نکـرده باشـند اقـدام نماینـد.
همچنیـن معاونـت امـور معـادن و
صنایـع معدنی می بایسـت پیشـنهاد
خـود در خصـوص مشـکالت نمـودن
سـایر تولیدکننـدگان شـمش بـه
عرضـه محصـوالت خـود در بـورس
را اولویـت بـه دبیرخانـه کمیتـه
تخصصـی ارسـال و انتقـال تصمیـم و
اقـدام گـردد.

دبیرکل اوپک خبر داد:

ظرفیت رشد تقاضای طالی سیاه وجود دارد
دبیرکل سازمان کشـورهای صادرکننده
نفـت (اوپـک) اعلام کـرد :تقاضـای
جهانـی نفـت ظرفیـت رشـد دارد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل
از شـبکه سـی ان بـی سـی ،محمـد
بارکینـدو ،دبیـرکل اوپـک ،روز جمعـه
( ۲۷دیمـاه) اعلام کـرد کـه ممکـن
اسـت پیشبینیهـا دربـاره تقاضـای
نفـت در سـال  ۲۰۲۰میلادی ،کمتـر
از سـال پیـش از آن باشـد ،امـا رشـد
تقاضـا همچنـان بـاال اسـت و امـکان

دارد در طـول سـال  ۲۰۲۰میلادی
و بـا کاهـش تنشهـای تجـاری ،رشـد
غافلگیرکننـدهای داشـته باشـد.
وی گفـت :بهطـور کلـی مـا شـاهد
ظرفیـت رشـد تقاضـا هسـتیم کـه بـر
کل تـوازن بـازار در بقیـه سـال تأثیـر
میگـذارد.
دبیـرکل اوپـک افـزود :مـا امیدواریـم
برخـی چالشهـا کـه در زمینـه تجارت
جهانـی بـا آن رو بـه رو هسـتیم ،حل و
فصل شـوند.

