صنـعت،تجارت
کشاورزی
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کارت بازرگانی تعلیقی در صورت رفع
تعهد ارزی دوباره فعال میشود

رئی��س ات��اق بازرگان��ی تهران گف��ت :در صورت
اعالم فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان
را بازنگرداندن��د از س��وی بان��ک مرک��زی ،کارت
بازرگان��ی آن��ان را تعلیق میکنیم .به گزارش مهر،
«مسعود خوانساری» گفت :به بانک مرکزی اعالم
کردیم اگر فهرس��ت صادرکنندگانی را که ارزش��ان
را برنگرداندند ،اعالم کند اتاق موظف است کارت
بازرگانی آنها را تعلیق کند .رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش��اورزی تهران گفت :با تعلیق
کارت بازرگان��ی ص��ادر کنندگانی که به بازگش��ت
ارز خ��ود اق��دام نکرده اند آنها موظف خواهند بود
ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف
کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی ،تس��ویه
کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.
وی اضافه کرد :پیش��نهاد مش��خصی را که قب ً
ال به
دول��ت دادی��م و اکنون هم پیگی��ری میکنیم این
اس��ت که همان طور که برای کارتهای بازرگانی
جدی��د در ام��ر واردات ب��رای س��الهای اول و دوم
محدودیت قائل میشویم برای صادرات نیز همین
اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی که سال
اول صادر میش��ود محدودیت قائل ش��ویم اگر ارز
صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال
دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال
سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به
صورت عادی صورت گیرد.

تقویت ترانزیت میتواند درآمدهای
ارزی کشور را افزایش دهد

سرپرس��ت دفتر توس��عه صادرات خدمات س��ازمان
توس��عه تجارت ایران از بررس��ی موانع و الزامات رشد
ترانزیت از مسیر ایران در نشست تخصصی صادرات
خدمات ترانزیت خبر داد .به گزارش مهر «،س��هراب
س��لیمی» گف��ت :این نشس��ت به منظ��ور احصای
مش��کالت و با هدف رفع برخی از موانع پیش روی
صادرکنندگانخدماتترانزیتوفعاالنحوزهحملو
نقل بینالمللی برگزار شد .وی ضمن اشاره به اهمیت
و نقش ترانزیت در تجارت بینالمللی و اقتصاد کشور،
اف��زود :یک��ی از راههای افزایش صادرات غیرنفتی و
کسبدرآمدهایارزیتوسعهوتجاریسازیخدمات
ترانزی��ت اس��ت که تحقق ای��ن امر در گرو حمایت و
اصالح قوانین دس��ت و پاگیر خواهد بود .سرپرس��ت
دفتر توس��عه صادرات خدمات گفت :در این جلس��ه
نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن حوزه ترانزیت با
طرح مسائلی از قبیل ممنوعیت ترانزیت فرآوردههای
نفتیازایران،مشکالتناوگانفرسودهدرحوزهحمل
و نق��ل بینالمللی ،عوارض عبور کاالهای ترانزیتی،
خواس��تار اصالح قوانین و تدوین راهکاری مناس��ب
جهت توسعه ترانزیت از کشور شدند.

بررسی  ۴۰۰۰پرونده در هیئتهای
داوری اتاق تعاون

رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت :در سه ماهه
ابتدایی امس��ال بیش از  ۷۵۰پرونده مورد داوری قرار
گرفته اس��ت .به گزارش«اسکناس» به نقل از پایگاه
اطالعرسانیاتاقتعاونایران«،محمدرنجبر»گفت:
داوری در اتاق تعاون ایران بر اساس الزامات قانونی به
عنوانیکداوریسازمانیواجباریمحسوبمیشود.
رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه
 ۷۵۰پرونده در سه ماهه ابتدایی سال مورد داوری قرار
گرفته گفت :در سال گذشته تقریبا  ۴۰۰۰پرونده مورد
داوری قرار گرفته است .رنجبر با بیان اینکه در سراسر
کشور در مراکز استان و شهرستانهای بزرگ سراسر
کشور مرکز داوری در اتاق تعاون تشکیل شده است
ادامه داد :تفاوت رای داوری و محاکم در این است که
در داوری به دلیل محکم بودن رای امکان تجدید نظر
وجود ندارد و رای یا اجرا میش��ود و یا باطل میش��ود.
وی گفت :ب��رای جذب داوران ابتدا س��عی کردیم از
ظرفیتقوهقضائیهوبازنشس��تگاناینقوهاس��تفاده
کنیم و تعداد زیادی از این اش��خاص برای همکاری
دعوت شدند

خــبرویـژه

راه اندازی  314واحد صنعتی غیرفعال

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی ایران از راه اندازی مجدد  ۳۱۴واحد صنعتی
از ابت��دای امس��ال تاکن��ون خب��ر داد .ب��ه گزارش
فارس«،حس��ن صالحینی��ا» گفت :ب��ا راه اندازی
مجدد این واحدها برای  5هزار و  623نفر اش��تغال
ایجاد شده است .وی افزود :بیشترین واحدهای راه
ان��دازی مج��دد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷
درصد ،صنایع شیمیایی  ۲۶درصد و صنایع غذایی
و آش��امیدنی  ۱۸درصد اس��ت .صالحی نیا افزود :در
یک هفته گذش��ته و منتهی به  ۲۱تیرماه امس��ال،
تعداد  ۷۸واحد جدید مجدداً راه اندازی شده و وارد
چرخه تولید شده اند .وی گفت :استان تهران با ۴۴
واحد ،اصفهان  ۴۰واحد صنعتی ،و آذربایجان غربی
با احیای  28واحد صنعتی بیشترین تعداد راه اندازی
مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود
اختص��اص دادهان��د .مدیرعام��ل صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران افزود :استانهای خراسان
ش��مالی ،کردس��تان و مازندران نیز از ابتدای س��ال
تاکنون واحد راه اندازی مجدد نداشته اند.

نظام کشاورزی
متحول می شود
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وزیرجهادکشاورزیگفت:سیستمیکپارچهمدیریتاطالعات،نظامتصمیمسازیدربخشکشاورزیرامتحولمیکند.بهگزارشمهر«،کاظمخاوازی»گفت:دراینسیستم،همهمدیران،تشکلها،بهرهبرداران
و ذی نفعان باید بتوانند ورود اطالعات کرده و اطالعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناسی دریافت کنند .این مقام مسؤول خاطرنشان کرد :ما باید برای این سیستم ،یک نقشه راه دقیق داشته باشیم تا
همه مجموعهها با آن هماهنگ باشند؛ برای هر حرکتی در این سیستم باید اولویتبندی شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی برای توسعه کشاورزی معلوم شود .او گفت :این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد
کند تا برای تولید محصوالت کشاورزی مختلف بتواند ما را به تحلیل برساند تا بدانیم یک محصول با چه شرایطی ،در چه مکانهایی و با چه حجمی تولید شود و تطبیق آن با نیازهای کشور چیست.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در گفتگو با «اسکناس» مطرح کرد؛

توسعه صنعت شیالت زمینهساز اقتصاد پایدار

گروه کش�اورزی -محمد خادمی :کشورمان از
نعم��ت بزرگ دریا برخوردار اس��ت؛ به طوری
ک��ه طول س��واحل كش��ور حدود پن��ج هزار و
800كیلومت��ر اس��ت ك��ه 890كیلومتر آن در
س��ه استان ش��مالی کشور گیالن ،مازندران و
گلستان و حدود  5هزار کیلومتر دیگر آن در 4
استان خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان
و بلوچستان در جنوب کشور است.
به گزارش«اسکناس»؛ کشورمان از موقعیت
دریاییبسیارمطلوبیبرخورداراست؛همچنین
در درون کشور نیز رودخانه های دائمی و فصلی
و دریاچه و سد های گوناگونی وجود دارد و از
تولید ،پرورش و صید آبزیان گوناگون بهره مند
است .آبزی پروری در کشورمان بعد از پیروزی
انقالب اس�لامی مورد توجه ویژه دولتمردان
قرار گرفته به طوری که اداره کردن شیالت در
 40سال گذشته به شکل شرکتی انجام می شد
تا اینکه در دو دهه گذشته اداره آبزی پروری و
صید ماهی در کشور از شرکت به سازمان ارتقاء
پی��دا ک��رد و این روزها در جایگاه مطلوبی قرار
گرفته است ،برای اینکه بیشتر از وضعیت آبزی
پروری و صید ماهی در کشور با خبر شویم به
سراغ «حسین عبدالحی»معاون توسعه آبزی
پروری سازمان شیالت ایران رفته ایم.

بیش از یک میلیون تن صید ماهی


او در این باره می گوید «:فعالیت شیالت ما این
روزها بسیار پیشرفت کرده است ،خوشبختانه
بعدازانقالباس�لامیدولتس��رمایهگذاری
بسیار خوبی در حوزه شیالت انجام داده است؛
قبال شیالت به شکل دو شرکت شیالت جنوب
در اختیار وزارت دفاع بود و ش��رکت ش��یالت
ش��مال نیز در بحث خاویار فعالیت می کرد تا
اینکه در س��ال 82سازمان شیالت راه اندازی
شد .اگر نگاهی به فعالیت های شیالتی کشور
در چهار دهه اخیر بیندازیم متوجه خواهیم شد
که شیالت کشور بسیار فعال شده است و این
روزها توانسته ایم یک میلیون و  280هزار تن
صید و آبزی پروری انجام دهیم ،مصرف سرانه
 40سالپیشبرای 30میلیوننفرجمعیت یک
کیل��و گ��رم بود که این روزها با  85میلیون نفر
جمعیت سرانه مصرف  13کیلوگرم شده است
و ما در گذش��ته از ظرفیت های موجود ش��مال

و جنوب کشور استفاده نکرده بودیم».او ادامه
می دهد «:در سال گذشته نزدیک به  46هزار
تن میگو در کشور تولید شد که حدود  30هزار
تن به آن س��وی مرز صادر و درآمد ارزی 170
میلیون دالر را برای کش��ور به وجود آورد ،در
حوزهماهیانخاویارینیزبایدبگویمکهباتوجه
به کاهش ذخایر این نوع ماهی و ممنوع شدن
صی��د تجاری آن به پرورش ماهیان خاویاری
روی آورده ایم که خوشبختانه در کشور 130
مزرع��ه پرورش ماهیان��ه خاویاری وجود دارد
و در س��ال گذش��ته  10تن خاویار پرورشی در
کشور تولید شده است .در مجموع در آب های
داخلی ما آبزی پروری به سرعت در حال توسعه
اس��ت و در برخی از اس��تان ها مانند لرس��تان،
کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری
میزان قزل آالی قابل توجهی تولید می شود
و حتی از برخی از استان های ساحلی نیز بیشتر
تولیدات داریم».

تولید قزل آال  180برابر قبل از انقالب


این کارش��ناس شیالت در ادامه می گوید«:با
هم��ه توجه��ی ک��ه در این چند ده��ه اخیر به
موضوع شیالت شده است ،اما جای کار هنوز
وجود دارد و مدیران ارشد کشوری می توانند با
حمایت و سرمایه گذاری تولید کشور را افزایش
دهند و هم اینکه اش��تغالزایی افزایش یابد .در
اوایل انقالب میزان تولید قزل آال  2هزار تن
بیش��تر نبود ،اما با توجهی که دولتمردان بعد
از پی��روزی انق�لاب اس�لامی انجام دادند و از
آب های داخلی استفاده شد این روزها میزان
تولید قزل آال در کش��ور به مرز  180هزار تن

رس��یده است و بس��یاری از استان های کشور
این نوع ماهی را تولید می کنند و اش��تغالزایی
بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است،
یا اینکه ماهیان خاویاری زیس��تگاه اصلی آن
دریای خزر بوده اس��ت ،اما ما توانس��ته ایم این
نوع ماهی را در  20استان کشور پرورش دهیم
و این نشان دهنده توسعه باالی شیالت کشور
است».آن طور که «عبدالحی» می گوید «:اگر
ما نگاه کالن و پش��تیبانی به موضوع شیالت
داشته باشیم می توانیم بخشی از اشتغال ،تولید
و امنیت غذایی را در س��واحل جنوبی داش��ته
باشیم».وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره
اینکه جایگاه کشورمان در حوزه شیالت به چه
شکل است؟ می گوید«:خوشبختانه جایگاه ما
در حوزه شیالت بسیار خوب و مطلوب است ،در
حوزه شیالت ما در رتبه  24دنیا قرار داریم ،در
حوزهآبزیپروریرتبه،19درحوزهتولیدماهی
قزل آال رتبه نخس��ت و در تولید میگو در رتبه
 14قرار داریم .در صورتی که اگر به آمار های
 15سال پیش نگاه کنید متوجه می شوید که
اصال ما جایگاه تعریف شده ای نداشته ایم ،ما
اینروزهادرمنطقهخاورمیانهبعدازکشورمصر
مقام دوم را در حوزه آبزی پروری داریم ،بنده در
جلسات سازمان فائو حضور داشتم و کشورمان
در میان کشورهای آسیای میانه جایگاه خوبی
دارد ،حتی ما از کش��ور حاش��یه دریای خزر از
جمله روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس
نیز وضعیت مطلوب تری داریم ».او در پاسخ
ب��ه س��وال دیگر خبرنگار م��ا درباره اینکه چرا
میزان مصرف ماهی و آبزیان در خانواده های

ایرانی بسیاری پایین است؟ می گوید «:یکی
از دالی��ل پایی��ن بودن مص��رف ماهی در بین
مردم کش��ورمان به فرهنگ تغذیه کشورمان
بر می گردد و ما بیشتر ماهی را غذای شب عید
م��ی دانی��م؛ البته این فرهنگ کمی تغییر پیدا
کرده و میزان س��رانه مصرف ایرانی ها رو به
افزایش اس��ت ،چرا که در بسیاری از رستوران
ها و هتل ها نیز ماهی نیز جزو منو برای ارائه
به مش��تریان قرار گرفته اس��ت و اینکه تغییر
فرهنگ مصرف نیز زمان بر است و نیاز به تبلیغ
دارد ،برای نمونه در گذشته میگو  10هزار تن
تولیدداش��تیموکس��ی بهآنشکلعالقه مند
ب��ه مص��رف نبود ول��ی االن که 45تا 46هزار
ت��ن تولید داری��م حدود  10تا  20درصد آن در
داخل کشور مصرف می شود».

صادرات میگو به اتحادیه اروپا


ای��ن مقام مس��ئول م��ی افزاید«:در گذش��ته
تولی��دات میگو عمدتا ب��ه اتحادیه اروپا صادر
می شد که به دلیل تحریم ها کمی با مشکل
صورتمیگیرد،امابهکشورهاییمانندامارات
متحده عربی،چین ،ویتنام صادر می ش��ود ،در
حوزه صادرات ماهی نیز به کشور کره ،برخی
از کش��ورهای آس��یای جنوب ش��رقی و حتی
کشور عمان و روسیه نیز صورت می گیرد ،در
خصوص واردات برخی از ماهی های خارجی
به کشور نیز باید بگویم که ماهی در چین تولید
می شود که به برخی کشورها صادر می شود
و به بازار ما نیز این نوع ماهی ها وارد شده بود
که به تازگی شیالت محدودیت هایی را در این
زمینهاعمالکردهاست،امادرحوزهآبزیانتنوع
بسیار زیاد است و تقریبا براساس گزارش فائو
بی��ش از  580گون��ه آبزی در دنیا پرورش داده
می شوند و برای این حجم تنوع بازار نیز وجود
دارد ».او ادامه می دهد «:ما از سال  2011به
دلیل کاهش ذخایر ماهی خاویاری در دریای
خزر روی به تولید خاویار پرورش��ی آورده ایم،
نا گفته نباشد خاویار یک کاال ی لوکس است،
البته یکی از دالیل گرانی این کاال کمبود آن در
بازار است به همین خاطر از گذشته این کاال
گران قیمت بوده اس��ت ،چون که خاویار یک
کاالی صادراتی به حساب می آید و قیمت آن
براساس ارز قیمت گذاری می شود».

مدیرعاملچادرملو:

عرضه فـرآورده های فوالدی در بورس کاال ،منطقی ترین شیوه کشف قیمت

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو در گفت و گویی با ما با اشاره به
اینکه در سال گذشته نیز قیمت های سنگ آهن
کنس��انتره و گندله همانند سالهای قبل همچنان
تابع��ی از میانگی��ن قیمت فروش ش��مش فوالد
خوزس��تان بوده است گفت :نوسانات قیمت های
جهان��ی س��نگ آهن و گندله تأثی��ر با اهمیتی در
قیمت های فروش محصوالت فوق نداشته است
و فقط افزایش یا کاهش قیمت های شمش فوالد
خوزستان ،در قیمت های فروش محصوالت فوق
تأثیر داش��ته اس��ت .وی اضافه کرد :در مورد نظام
قیمت گذاری معتقدیم با تش��کیل بورس کاال و
عرضه سنگ آهن و فـرآورده های آن در بورس،
مسأله مهم کشف قیمت محصوالت زنجیرۀ فوالد
تکمیلمیگرددبهعبارتدیگرهدفوفلسفۀا ّولیۀ
تشکیلبورسکاالخروجازقیمتگذاریدستوری
بوده است .زیرا اقدامات غیر کارشناسانه در بخش
معادن سنگ آهن و قیمت فوالد در گذشته موجب
گردیده ،به علت عدم کشف قیمت کلّی زنجیـرۀ
تولید فوالد در بورس کاال  ،بخش��های تولیدی به
صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن
قیمت ها آس��یب پذیر باش��ند .تقی زاده افزود :به
نظر می رسد با پیشرفتهایی که بورس کاال نموده،
امروزه در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می
توانند به آن اعتماد کنند  .محصوالت استراتژیک
از جمله تولیدات زنجیرۀ فوالد راهی جزء کش��ف
قیمت واقعی در بورس کاال را ندارند و وصل کردن
کل قیم��ت ه��ای زنجیرۀ فوالد به یک محصول،
منطقی نیس��ت .مدیر عامل چادرملو در ادامه این
گف��ت و گ��و اف��زود  :یکی از مهمترین و اساس��ی
ترین پایه های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و
ذخائر زیر زمینی کشور است  ،نقش معادن در رشد
اقتصادی هر کشوری کام ً
ال مشهود و بهره برداری
از معادن کش��ور عامل مهمی در رش��د و توس��عۀ
اقتصادی است زیرا معادن تأمین کننده مواد ا ّولیه
مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفائی

صنعتی ،ایجاد اشتغال مولد ،افزایش تولید ناخالص
ملّی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی داشته و با
توجه به اس��تقرار معادن عمدت ًا در نقاط دور افتاده
و کمتر توسعه یافته کشورها ،نقش عمده ای هم
در توس��عه و آبادانی مناطق مزبور  ،اش��تغال زایی
جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت.
به عنوان نمونه طبق آمار منتشره از طرف سازمان
بین المللی کار ،اش��تغال هر نفر در معادن س��نگ
آهن موجب ایجاد  17شغل در صنایع مرتبط می
گردد .مدیر عامل چادرملو گفت  :کشور ایران به
دلی��ل وج��ود منابع و ذخائرطبیعی (نفت ،گاز ،مواد
معدنی) در ردیف کش��ورهای غنی منابع طبیعی
قرار دارد .به نحوی که در رده بندی کش��ورهای
جهان از نظر مواد معدنی جزء  15کشور ا ّول قرار
گرفته است .براساس گزارشات و اطالعات موجود،
ای��ران دارای  18ن��وع از انواع مواد معدنی مختلف
و  57میلی��ارد ت��ن ذخائر احتمالی و  37میلیارد تن
ذخائر قطعی می باش��د .این ذخائر حدود  7درصد
ذخائر کلی جهان را تشکیل می دهد .ارزش ذخائر
معدن��ی ایران طبق برآوردهای ا ّولیه  800میلیارد
دالر است که با برنامه ای اکتشافی جدید تا 1,400
میلیارددالرپیش بینی گردیده است .لیکن علیرغم
وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد
کشور ناچیز بوده و طبق آمارهای اعالم شده سهم
مع��دن و صنای��ع معدنی از تولی��د ناخالص داخلی
کشور حدود  7درصد می باشد .می تصریح کرد :
سنگ آهن مهمترین بخش معدنی ایران است که
براساس گزارش مرکز آمار ایران حدود 50درصد
ارزش افزوده بخش معدن مربوط به این بخش می
باش��د و از طرفی  19.6درصد اش��تغال زائی بخش
معدن ایران به معدنکاری سنگ آهن تعلق دارد .در
شرائط فعلی اقتصاد ایران و تحریم های گسترده
اقتص��ادی  ،یکی از مهمتری��ن مزیت های ایران
ب��رای عب��ور از این بحران ،توجه بر منابع معدنی و
پتانسیل های بالقوه در داخل کشور است .به جرأت
می توان گفت  :با سرمایه گذاری در بخش معدن

می توان ارزش افزودۀ ناشی از فروش و صادرات
مواد معدنی را افزایش داد و از طرفی سرمایه گذاری
در بخش فرآوری باعث رونق اکتشاف ،استخراج
و بهره برداری خواهد ش��د .البتـه باید قبـول کرد
که تاکنون با وجود ذخائر فراوان معدنی ،س��رمایه
گذاری های انجام شده در فعالیت های اکتشافی
 ،تجهی��ز مع��ادن و بهره ب��رداری از معادن کافی
نب��وده اس��ت .ای��ن مدیر معدنی یادآور ش��د :هم
اکنون  2ش��رکت بزرگ س��نگ آهنی (معدنی و
صنعت��یچادرمل��وومعدنیوصنعتیگلگهر)که
حدود 54درصدکنس��انترهس��نگآهنکش��وررا
تولی��د و صنای��ع فوالد کش��ور را از واردات بی نیاز
نموده اند ،در دهۀ 1370خصوصی و بدون اتکاء به
دولت و بودجه های عمرانی طرحهای مهم توسعه
و افزای��ش ظرفی��ت خود را اجراء و س��الیانه حدود
 25.7میلیون تن کنس��انتره س��نگ آهن (معادل
 54.3درصد کل تولید کش��ور) و  15.8میلیون تن
گندل��ه (ح��دود  38درصد ّ
کل تولید کش��ور) مورد
نی��از صنای��ع فوالد کش��ور را تأمین می نمایند .در
سالهای اخیر با مشکالت و تنگناهائی که از طرف
دولتایجادگردید،مانندپرداختحقانتفاع،تعیین
قیم��ت محصوالت وضع حقوق دولتی و عوارض
گمرک��ی ص��ادرات مواجه ب��وده و این امر موجب
گردیده بخش خصوصی واقعی و توانمند در حوزۀ
فعالیت های معدنی رغبتی نداش��ته باش��د .تقی
زاده افزود  :براساس آخرین پایش های انجام شده
در مورد اهداف برنامه های تولید فوالد در س��ال
 ، 1404ب��رای تحق��ق برنامه 55میلیون تن فوالد
خام ،نیاز به  80میلیون تن کنس��انتره س��نگ آهن
می باش��د که به منظور تولید این مقدار محصول
می بایست  162میلیون تن سنگ آهن از معادن
اس��تخراجگردد.ظرفیتایجادش��دهتاپایانسال
 1398حدود 90-93میلیونتنوپیشبینیتاسال
 1404حداکثر تا 130میلیون تن و مقدار 32میلیون
تن کس��ری وجود دارد .بنابر این چنانچه عملیات
اکتش��افی جدی��د و افزایش ذخائ��ر انجام نگیرد با

توجه به ذخائر موجود اکتشاف شده کشور  ،تأمین
س��نگ آهن مورد نیاز صنایع فوالد کش��ور در بلند
م�� ّدت مق��دور نخواهد بود .وی در عین حال افزود
 :در جهت حمایت از بخش خصوصی و تش��ویق
در اجرای برنامه های اکتش��افی  ،کنسرس��یومی
مرکب از  12شرکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی
ش��امل  ،ش��رکت های معدنی و صنعتی چادرملو،
گل گهر ،گهر زمین ،صبانور ،فوالد مبارکه  ،فوالد
خوزس��تان ،فوالد غدیر ایرانیان ،فوالد خراس��ان،
ذوبآه��ناصفه��ان،مع��ادنوفلزات،پامیدکوو
گروه سرمایه گذاری امید تشکیل و برای ا ّولین بار
اج��رای چنی��ن طرح عظیمی را به عهده گرفتند و
در مرحل��ۀ ا ّول ح��دود  60هزار کیلومتر مربع پهنه
در اختیار کنسرس��یوم فوق قرار گرفته و مطالعات
آنش��روعش��دهاس��ت .ویگفت:دربرنامههای
آتی توس��عه صنایع ف��والد  ،احداث کارخانه های
فوالدسازی جدید در سواحل جنوبی کشور با هدف
صادرات در دستور کار شرکت های بزرگ معدنی
وصنعت��یچادرمل��و،معدن��یوصنعتیگلگهرو
فوالد مبارکه قرار گرفته اس��ت .تولید  10میلیون
تن فوالد با تأمین س��نگ آهن مورد نیاز از محل
وارداتازکش��وراس��ترالیاهدفگذاریشدهاست
این طرح در مراحل مقدماتی بوده و جهت واردات
س��نگ آهن  ،احداث تأسیسات زیربنائی و توسعۀ
بنادر جزو برنامه ها می باش��د .وی در پایان تاکید
ک��رد  :ب��ا توج��ه به مناب��ع و ذخائر معدنی موجود،
اج��رای برنام��ه های اکتش��افی تا حصول به مادۀ
معدنی  ،می بایست در ا ّولویت برنامه های توسعه
معادن قرار گیرد.

اخبار

 ۲۲محدوده معدنی در
هرمزگان آماده واگذاری است

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان گفت :امسال  ۲۲محدوده
اکتشافیوبهرهبرداریمعادندراستانبهشرکتهای
دارایصالحیتفنیومالیواگذارمیشود.بهگزارش
ایرنا« ،ابراهیم س��عدینی» افزود :این محدودههای
معدن��ی ش��امل س��ه مع��دن پروانه بهره ب��رداری
بالمعارض ۱۰ ،محدوده پروانه اکتشاف بالمعارض
و  ۹محدوده مجوز برداشت است که واگذاری آن از
طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط و دارای توان
الزم برای اکتشاف و بهره برداری صورت میگیرد.
ویبی��انداش��ت:ای��نمعادندرشهرس��تانهای
بندرعباس ،بندرلنگه ،بندرخمیر ،جاسک ،سیریک،
پارسیان،رودان،میناب،حاجیآبادوبستکقراردارند
معاون امور معادن س��ازمان صنعت ،معدن وتجارت
هرمزگان اظهارداشت :مواد معدنی این معادن شامل
سنگ نمک ،دولومیت ،سنگ گچ ،مخلوط کوهی،
س��نگآهک،خاکصنعتی،س��نگالش��هوشنو
ماسه رودخانهای است.

نقدینگی بهجای بخش تولید وارد امور
داللی شده است

عضوهیئتمدیرهخانهصنعت،معدنوتجارتایران
با اعالم اینکه نقدینگی سرگردان در جامعه به جای
بخشتولیدواردامورداللیشدهاست،گفت:باکنترل
ارز عمده مشکالت اقتصادی کشور حل میشود .به
گزارش تس��نیم« ،محمدرسول سماکچی» با بیان
اینکهنقدینگیس��رگرداندرجامعهبهجایس��رریز
شدن در تولید وارد امور داللی سکه ،دالر و مسکن(نه
ساختمسکن)ودستبهدستشدنخودرو(نهتولید
خودرو)شده؛گفت:باکنترلاوضاعنابهسامانارزعمده
مش��کالت اقتصادی کشور حل میشود .اوگفت :به
طورسادهوکالسیکاگردریکزمانمعینحجمپول
درگردشنسبتبهارزشواقعیتولیداتافزایشپیدا
کند،تقاضادرکشوربیشترازعرضهباشدویابیجهت
هزینههایتولیدافزایشیابندوقیمتهانامتناسبو
بیعلت باال بروند با ایجاد پدیده تورم مواجه خواهیم
شد .سماکچی با بیان اینکه تورم پولی – تورم فزونی
تقاضایاتقاضایکاذب–تورمناشیازنقصبنیانها،
تورم نامتناسب افزایش هزینهها و پول در گردش و
نقدینگی در کشور زیاد است تصریح کرد :با توجه به
اینکه چند ماه از کاهش سود سپرده بانکی میگذرد
اما این پولهای س��رگردان به جای بخش تولید در
بخشهای غیرمولد وارد شده است.

آغاز طرح جدید پیشفروش سه
محصول سایپا از فردا

سایپااعالمکرد:درطرحجدیدپیشفروشمحصوالت
اینگروهخودروس��ازیکهازفرداآغازمیش��ود،س��ه
خودروی شاهین ،کوییک -اس و ساینا -اس به بازار
عرضه خواهند ش��د .به گزارش س��ایپا ،در این طرح
خودروشاهینباپیشپرداخت۸۰میلیونتومانوموعد
تحویل اس��فندماه ،۹۹کوییک -اس با پیشپرداخت
 ۴۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و موعد تحویل بهمن
واس��فند ۹۹وخودروس��اینا-اسباپیشپرداخت۳۹
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و موعد تحویل دی ،بهمن
و اسفند  ۹۹عرضه خواهند شد .بر اساس این گزارش،
قیمت نهایی خودروها در طرح پیشفروش مذکور در
زمان تحویل مندرج در قرارداد مش��تریان مش��خص
خواهد شد و مشتریان و عالقهمندان میتوانند برای
مش��ارکتدرطرحفوق،ازس��اعتهش��تصبحروز
دوشنبه ( ۲۳تیرماه) تا چهارشنبه ( ۲۵تیرماه) بهمدت
سه روز و بهصورت شبانهروزی ثبتنام کنند.

خرید تضمینی گندم کشور طی 100
روز از  5میلیون تن فراتر رفت

طی  100روزی که
خرید تضمینی گندم در کشور در ِ
از تحویل اولین محمولهها به مراکز خرید می گذرد،
ب��هبی��شاز 5میلی��ونت��نوارزشآنبه 13هزارو
 500میلیارد تومان رسید .به گزارش«اسکناس» به
نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران،
مشاور فرهنگی رسانه و مدیر روابط عمومی با بیان
این که  100روز از آغاز خرید تضمینی گندم گذشته
اس��ت ،اظهار کرد :تاکنون  5میلیون  350هزار تن از
این محصول خریداری شده است .سید محمد تقی
طباطبایی افزود :خرید امسال نسبت به سال گذشته
در همین زمان  12درصد رشد دارد و هم اینک در 31
استانخریداریمیشود.طباطباییارزشگندمهای
خریداری شده را  13هزار و  500میلیارد تومان اعالم
کردوگفت:تعداد861هزارو655محمولهتوسط305
هزارو402گندمکارتاکنونبهمرکزخریدتحویلداده
شدهاست.مشاورفرهنگیرسانهومدیرروابطعمومی
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت  10هزار و
 500میلیارد تومان به گندمکاران خبرداد.

