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صنـعتوتجارت
اخبار

برپایهآمارهایرسمیمنتشرشدهوزارتصنعتمعدن
و تجارت ،در پنج ماهه نخست امسال بابت تامین مالی
بنگاههایتولیدیکوچک،متوسطوطرحهاینیمهتمام
با پیشرفت باالی ۶۰درصد در راستای اقتصاد مقاومتی
بیشاز ۷۳هزارو ۲۵میلیاردریالپرداختشدهاست.به
گزارش ایرنا از آمارهای یاد شده ،به این منظور پنجهزار
و ۸۴۰فقره ثبتنام انجام شد که یکهزار و ۹۷۳فقره از
آنهابهارزش۲۳هزارو۴۱۶میلیاردریالبهبانکهامعرفی
شد.درنهایتازاینتعداد،یکهزارو۲۰۶فقرهتسهیالت
بهارزش ۷۳هزارو ۲۵میلیاردریالبهبنگاههایتولیدی
کوچک،متوسطوطرحهاینیمهتمامباپیشرفتباالی
 ۶۰درصد پرداخت شد .مطابق آمارهای وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،از ۲۴آبانماه سال ۱۴۰۰تا پایان مرداد
ماهبیشاز ۶۸هزارو ۲۱۳میلیاردریالتسهیالتتبصره
(۱۸برنامهتولیدواشتغال)بهبنگاههاوواحدهایتولیدی
درکش��ورپرداختش��دهاست.اینمیزانتسهیالتبه
 ۷۵۵بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد .به گزارش ایرنا،
منابعتخصیصیتسهیالتتولیدواشتغال(تبصره)۱۸
در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن
اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآالت
وطرحهایکهبیشاز۶۰درصدپیشرفتفیزیکیدارند،
پرداختمیشود.برنامهتولیدواشتغال(موضوعبندالف
تبصره ۱۸قانونبودجهکش��ور)ازاس��فندماه ۹۷پساز
انعقادتفاهمنامهوموافقتنامهمشترکوزارتصنعت،
معدنوتجارتباسازمانبرنامهوبودجهکلکشور،ابالغ
دستورالعملهایاجراییمربوطه،انعقادقراردادعاملیتبا
بانکهاوپیادهکردنفرآینداعطایتسهیالتازطریق
سامانهبهینیابوزارتصنعتواردفازاجراییشد.سقف
منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱هزار و ۲۹۹میلیارد ریال
تعیینشدهاست.

مصوبه جدید شورای عالی معادن
ابالغ شد

مصوبهجدیدشورایعالیمعادندررابطهباتعیینقیمت
پایهموادمعدنیدرسال۱۴۰۰راابالغشد.بهگزارشمهر،
رضا محتشمیپور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت
صمت و دبیر شورای عالی معادن مصوبه جدید شورای
عالیمعادنپیرامونبررس��یمفاددستورالعملشماره
 ۴۶۹۴۰/۶۰تاریخ ۱۲اردیبهشت ۱۴۰۱درشورایعالی
معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در
سال )۱۴۰۰را به ادارات کل صنعت ،معدن و تجارت۳۱
استانوجنوبکرمانسازمانمناطقآزادقشم،چابهار،
ارسوماکوابالغکرد.دراینابالغیهآمدهاست:موضوع
بررسی مفاد دستورالعمل شماره  ۴۶۹۴۰/۶۰تاریخ ۱۲
اردیبهشت( ۱۴۰۱پیروبخشنامهتعیینقیمتپایهمواد
معدنی در سال  -۱۴۰۰ابالغی به شماره ۳۹۵۳۹۰/۶۰
تاریخ ۱۱اسفند)۱۴۰۰درجلسه ۱۰خرداد ۱۴۰۱شورای
عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ماده۱۲
قانونمعادنرأیقطعیوالزماالجرایشوراطبقشرح
ذیل جهت اقدام الزم ارسال میشود.

کاهش تولید سیمان

بررسیوضعیتتولید ۱۱محصولمنتخبمعدنیدر
 ۵ماه امس��ال نش��ان می دهد که ۷محصول معدنی
افزایش تولید و ۴محصول کاهش تولید داشته اند .به
گزارشمهر،مروریبرآمارهایوزارتصنعت،معدن
وتجارت،درپنجمینماهسالجارینشانمیدهدکه
از۱۱محصولمعدنی۷محصولنسبتبهمدتمشابه
پارسالافزایشتولیدداشتهاند.برهمینمبناکنسانتره
زغال سنگ با تولید  ۸۱۷هزار و  ۱۰۰تن و رشد ۱۹.۸
درصدی در صدر تولیدات معدنی قرار دارد و پس از آن
ظروفشیشهایباتولید۳۷۶هزارو۲۰۰تنورشد۱۵.۱
درصدی،فوالدخامباتولیدیکمیلیونو ۱۹۲هزارتن
و رشد ۹.۹درصدی ،محصوالت فوالدی با تولید یک
میلیون و ۷۰۲هزار تن و رشد ۸درصدی ،شیشه جام با
تولید ۵۷۶هزار و ۱۰۰تن و رشد ۵درصدی ،آلومینیا با
تولید ۱۰۷هزار و ۴۰۰تن و رشد ۳.۴درصدی و کاشی
وس��رامیکبارش��د ۲.۶درصدیبهچشممیخورند.
همچنین۴محصولنیزباکاهشتولیدمواجهشدهاند؛
چینی بهداشتی با تولید ۳۵هزار و ۹۰۰تن و افت۱۷.۶
درص��دی،ظ��روفچینیباتولید ۲۴هزارو ۳۰۰تنو
افت  ۳.۶درصدی ،کاتد مس با تولید  ۱۲۲هزار و ۶۰۰
تن و افت  ۲.۲درصدی و سیمان با افت  ۲.۲درصدی
دراینفهرستقرارگرفتهاند.

خــبرویـژه

تامین مالی  ۷۳هزار میلیارد ریالی
بنگاههای کوچک و متوسط

واردات دانههای

روغنی با تعرفه صفر

برای حمایت از تولید
داخل
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معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت :با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها ،دولت این اجازه را به واردکنندگان داده اس��ت تا دانههای روغنی و روغن تصفیه نش��ده را با تعرفه صفر وارد
کنند .محمدمهدی برادران افزود :همچنین وارد کنندگان حوزه گندم هم میتوانند محصوالت دانههای روغنی را با تعرفه گمرکی و مالیات ارزش افزوده یک درصد وارد کنند .وی با اشاره
به مزایای واردات دانههای روغنی و روغن تصفیه ش��ده گفت :اگر از ظرفیت واردات اس��تفاده ش��ود قیمت مواد اولیه در بازار افت میکند و موجب میش��ود تا قیمت تمام ش��ده محصول هم
کاهش یابد ضمن اینکه بازارهای صادراتی هم حفظ میشود.

کارشناسان یکی از شیوههای مؤثر در مدیریت مصرف بنزین را اسقاط خودروهای فرسوده میدانند

زیر و بم اصالح قانون اسقاط خودرو

گ�روه تولی�د و تج�ارت -الیحه اصالح قانون
اسقاط خودرو سه پیامد شامل تعارض منافع،
ع��دم امکان جایگزینی فرس��ودهها به دلیل
پایین بودن مبلغ پیشنهادی بجای ارائه گواهی
اسقاط و احتمال انحراف در منابع جمعشده را
در پی دارد .به گزارش اسکناس ،براساس ماده
هشت قانون هوای پاک مصوب تیرماه ،۱۳۹۶
تمامی اشخاصحقیقی و حقوقی مالک وسائل
نقلیه اعم از س��بک ،س��نگین ،نیمهسنگین و
موتورسیکلت مکلفند پس از سن فرسودگی ،از
رده خارج کنند .این در حالیست که بحث بر سر
سن فرسودگی بسیار بود و براین اساس معاینه
فنی جایگزین س��ن فرسودگی شد .به عبارت
بهتر ،در ابتدا برای خودروها و موتورسیکلتها،
مجلس ش��ورای اسالمی" ،عمر مفید" تعیین
کرد ،اما شورای نگهبان نپذیرفت و لذا تصویب
و برای موتورس��یکلت و خودروها ،عمر مفید
تعریف نش��ده است .در حال حاضر تنها بحث
معاینه فنی و انجام تس��تها مطرح اس��ت که
در صورت نداش��تن مش��کل استاندارد ،مجاز
ب��ه ت��ردد خواهد بود؛ لذا هدف تصویب قانون
هوای پاک محقق نش��د .خرداد ماه امس��ال،
قانون س��اماندهی صنعت خودرو مطرح ش��د
که براس��اس ماده  ۱۰آن ،تردد وس��ائل نقلیه
موتوری پس از رس��یدن به س��ن فرس��ودگی
ن ش��هرها ممنوع اعالم ش��د .در این
در کال 
قانون تولیدکنندگان خودرو و موتورس��یکلت
موظف شدند در ازای هر چهار دستگاه خودرو
یا موتورس��یکلت ،یک دستگاه موتورسیکلت
یا خودرو اس��قاط کنند .ش��مارهگذاری خودرو
و موتورس��یکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط
ش��د؛ اما دولت با پیش��نهاد وزارت صمت ،در
ابت��دای ش��هریور ماه ،تبص��رهای به بند ۱۰
این قانون (قانون س��اماندهی صنعت خودرو)
اضاف��ه ک��رد که در قالب الیحه دو فوریتی به
مجلس ش��ورای اسالمی فرستاد که براساس
آن ،تولیدکنندگان یا واردکنندگان میتوانند،
در ص��ورت نب��ود خ��ودرو یا موتورس��یکلت
فرس��وده برای اس��قاط ،با تش��خیص وزارت
صمت ،با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا
موتورس��یکلت ،تولیدی یا وارداتی به صندوق
مل��ی محیطزیس��ت ،مجوز ش��مارهگذاری
دریافت کنند.

روند کند افزایش تولید بنزین


میزان مصرف بنزین کش��ور به بیش از ۱۲۰
میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط
تولید پیشی گرفته است .با توجه به روند کند
افزایش تولید بنزین در کش��ور و رشد ساالنه

 ۵ال��ی  ۱۰درصدی مصرف بنزین در صورت
تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین
تبدیل خواهد ش��د .طبق گفته کارشناس��ان،
این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت
تأمین انرژی کش��ور ،احتم��ال بروز نا آرامی
در ص��ورت کمب��ود بنزین ،کاهش تابآوری
کش��ور در برابر تحریم ،ایجاد فش��ار بر منابع
ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای
دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد.
بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف
بنزین ،الزم است که هر چه سریعتر متولیان
امر سیاس��تهای دقیقی را برای کنترل این
وضعی��ت تبیی��ن کنند .در این بین ،آنطور که
کارشناس��ان میگویند که یکی از شیوههای
مؤث��ر در مدیری��ت مص��رف بنزین اس��قاط
خودروهای فرس��وده اس��ت زیرا اس��قاط هر
خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش
مصرف  ۲۰۰۰لیتر بنزین در سال میشود .در
ماده  ۱۰قانون س��اماندهی صنعت خودرو که
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و
در  ۲۱خرداد  ۱۴۰۱ابالغ ش��ده است .شماره
گ��ذاری خودروها و موتورس��یکلت منوط به
ارائه گواهی اس��قاط توس��ط خودروسازان و
موتورسیکلت سازان معادل  25درصد تولید
ماهانه ش��ده اس��ت .اجرای این ماده موجب
رش��د چشمگیر اس��قاط خودروهای فرسوده
میش��ود .در ص��ورت اجرای م��اده  ۱۰طرح
س��اماندهی صنعت خودرو ،با فرض اس��قاط
س��االنه  ۴۰۰هزار خودرو ،حدود  ۲.۲میلیون
لیت��ر در روز در مص��رف بنزی��ن صرفه جویی
میش��ود .ارزش صادراتی ساالنه این میزان
بنزی��ن ح��دود  ۵۶۲میلی��ون دالر مع��ادل با
 ۱۶.۹ه��زار میلیارد تومان اس��ت .البته از آن
طرف وزارت صمت در حال پیگیری تصویب
الیحهای (الیحه اصالح قانون فرآیند اسقاط
خودرو) در مجلس است که به موجب آن در

فوریتی شدن الیحه اصالح قانون اسقاط

خودرو

ایندرحالیاستکهنمایندگانمجلسشورای
اس�لامی در نشست سه شنبه  ۲۹شهریورماه
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی دو
فوری��ت الیح��ه الحاق یک تبصره به ماده۱۰
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱
با دوفوریت این الیحه با  ۱۶۳رأی موافق۲۷ ،
رأی مخال��ف و  ۷رأی ممتن��ع موافقت کردند.
س��ید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در تشریح دو فوریت الیحه الحاق یک
تبصره به ماده  ۱۰قانون س��اماندهی صنعت
خودرو مصوب  ۱۴۰۱گفت :در ش��رایط امروز

روسیه بسیاری از بازارهای فوالد ایران را تصاحب کرد

عضوهیاتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوالدایرانخاطرنشانکرد:به
کارخانههایتولیدابالغشدکهدرفکرذخیرهسازیسوختمایعباشندو
اینمسئلهحاکیازاینمهماستکهگازشرکتهایفوالدیدرزمستان
قطع خواهد شد .رضا شهرستانی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به ترسیم
چشم انداز تولید  55میلیون تن فوالد در  ،1404افزود :سوءمدیریت در
وزارتصمتومش��کالتایجادش��دهدرس��همیهبندیبرقوگازدر2
سال اخیر باعث شد که نتوانیم به تولید مد نظر در صنعت فوالد دست
بیابیم .در سال  99حدود  30میلیون تن و  1400حدود  27میلیون تن
فوالد تولید کردیم و برآورد تولید در سال جاری حدود  28تا  29میلیون
تن است این در حالیست که پیشبینی تولید در سال جاری حدود 37
میلیون تن مقرر شده بود .به گفته شهرستانی؛ شرکتهای خصولتی در
 2سال گذشته با مشکل برق مواجه نبودند و به عبارتی برق مورد نیاز
آنه��ا تامی��ن بود .دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه چالش
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صورتی که وزارت صمت تش��خیص دهد که
کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط خودرو،
س��بب اخالل در تولید و عرضه خودرو ش��ده
اس��ت خودروس��ازان مجاز میشوند به جای
ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را
به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو
تولیدی را ش��ماره گذاری کنند .البته کلیات
ای��ن الیحه در کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجل��س تصویب ش��ده و نمایندگان در حال
بررسی جزئیات هستند؛ با این حال طبق گفته
کارشناسان این مصوبه در واقع مسیری برای
دور زدن ماده  ۱۰قانون س��اماندهی صنعت
خودرو و توقف اس��قاط خودرو ایجاد میکند
چراکه تشخیص اخالل در تولید به به وزارت
صمت س��پرده ش��ده است و این وزارتخانه به
واس��طه س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع
س��هامدار خودروسازان اس��ت .این موضوع
سبب ایجاد تعارض منافع میشود .همچنین
مبل��غ پیش��نهادی ناچی��ز اس��ت و ام��کان
جایگزینی خودروهای فرس��وده با اس��تفاده
از آن میس��ر نیس��ت و از س��ویی دیگر امکان
انحراف منابع جمع ش��ده در صندوق به سایر
حوزهها وجود دارد.

قطعی برق امروز حل شده است ،گفت :تولیدکنندگان زمان را از دست
دادهاند و اگر ما میخواستیم به میزان تولید مقرر شده دست بیابیم باید
کارخانهها با تمام ظرفیت اقدام به تولید میکردند؛ این در حالیست که
در 2سال اخیر 3ماه تابستان شرکتهای تولیدی فوالد انرژی برق و گاز
آنهاقطعمیشدازاینروبانیمیازتواناقدامبهتولیدمیکردندهمچنین
به کارخانههای تولید ابالغ ش��د که در فکر ذخیره س��ازی سوخت مایع
باشند و این مسئله حاکی از این مهم است که گاز شرکتهای فوالدی
در زمستان قطع خواهد شد .این فعال اقتصادی ادامه داد :تولید فوالد در
زمستان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ به نظر میآید قطعی گاز
ب وارد کند؛ چراکه تولید آهن اسفنجی
بیش از برق به تولید فوالد آسی 
که خوراک اولیه کارخانههای فوالدی اس��ت کاهش پیدا میکند .وی
از کاهش حجم تولید فوالد در کارخانههای خصوصی خبر داد و افزود:
شرکتهای خصولتی زنجیره کامل را دارند از اینرو در زیان نمیروند و
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باید خودرو ،موتورس��یکلت و یا  ۴کامیون باید
اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری
باشد ،اصل این موضوع درست و صحیح است و
مابایدیکسازوکاریایجادکنیمتاخودروهای
فرس��وده ،موتورهای فرسوده و یا خودروهای
سنگینفرسودهازردهخارجشوند،امااینقانون
یک خأل اساسی دارد که برای ما مشکل ساز
شده است و حاال این الیحه به دنبال حل این
خأل قانونی اس��ت .وی افزود :نکته اینجاست
کهوقتییکموتورسیکلتفرسودهمیخواهد
اسقاط شود ،چند شرط باید فراهم شود .اول باید
از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود ،اما
االن این اتفاق نمی افتد ،لذا ما باید تسهیالتی
در اختیار صاحبان موتورسیکلت ،وسایل نقلیه
و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ
ده��د ،لذا ما برای اینک��ه بتوانیم انگیزه کافی
برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم ،شرایط
را ایجاد نکرده ایم ،لذا گواهی اسقاط به میزان
کافی وجود ندارد ،بنابراین ش��ماره گذاری نیز
متوقف می ش��ود ،لذا ما تولید را به اس��قاط گره
زده ایم و نتیجه می ش��ود ش��رایط موجود و
کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند
و کارخانجات پر از موتورس��یکلت ش��ده اند اما
امکان عرضه ندارند.

راهکار چیست؟


در ای��ن رابط��ه یک کارش��ناس حوزه صنعت
توگو با خبرنگار مهر به منظور تسریع
در گف 
فرآیند اس��قاط خودرو و رفع مشکالت مطرح
شده پیشنهاداتی ارائه و اظهار کرد ۴ :راهکار
برای این حوزه میتوان در نظر گرفت که مورد
نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی
اسقاط از یک درصد به  ۳.۵درصد است .وی
افزود :به این معنا که قیمت خودرو اس��قاطی
حداق��ل براب��ر یا  ۱۴درصد قیمت خودروی نو
است ،یک چهارم این عدد برابر با  ۳.۵درصد
است .بنابراین مبلغ یک درصد قیمت خودرو
نمیتوان��د میزان مناس��بی ب��رای جایگزین
اس��قاط خودرو باش��د .این کارش��ناس حوزه
صنعت ادامه داد :مورد دوم واگذاری تشخیص
کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و
نقل و سوخت کشور است ،چراکه با واگذاری
تش��خیص به نهاد مس��تقل از خودروس��ازان
تعارض منافع رفع میش��ود .وی افزود :مورد
سوم الزام مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی
به ارائه گواهی اسقاط است؛ مونتاژ خودروهای
خارجی در کشور در واقع مسیری برای کاهش
تعرف��ه واردات و دور زدن ممنوعی��ت واردات
خودرو بوده است.

میزان سوددهی آنها کاهش پیدا میکند؛ اما شرکتهای خصوصی در
زیانهستندوبسیاریازاینشرکتهاکارخانههایتولیدیخودرابرای
فروش گذاشتهاند .شهرستانی با بیان اینکه مصرف آب در صنعت فوالد
ایراننسبتبهنرمدیگرکشورهاپایینتراست،گفت:شرکتهادرایران
سیستمهایترراجایگزینسیستمهایخشککردندودرکارخانههای
فوالدسازی برجهای خنک کن تعبیه شده است که حرارتهای ایجاد
شده در تولید فوالد را کاهش میدهد درست است که این سیستمها به
فضا و سرمایهگذاری بیشتری نیاز دارند اما میزان مصرف آب را کاهش
میدهد .وی با اشاره به مصرف نیمی از فوالد تولیدشده در کشور در بازار
داخلی ،افزود :بخشی از صادرات ما به صورت آهن اسفنجی ،فوالدهای
نیمهتماموتختاناست؛اماصادراتتختاننبایدادامهداشتهباشدچراکه
ارزش افزوده صادرات ورق قابل قیاس با تختان نیست و صادرات ورق
برای کارخانههای نبردی توجیه اقتصادی دارد.

اخبار

یکزنگخطرجدیدبرایترانزیتایران

ات��اق بازرگان��ی ایران در جدیدترین گزارش خود از
تحوالت اقتصاد جهانی ،به تغییراتی اشاره کرده که
در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای منطقه را
تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت .به گزارش ایس��نا،
بر این اس��اس« ،برنامه جامع توسعه همکاری بین
جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقس��تان برای
سالهای  »۲۰۲۲-۲۰۲۶از دیگر موضوعات مهم
منطقه برشمرده شده است .محور اصلی همکاری
دو کش��ور در حملونقل و لجس��تیک ،اس��تفاده از
کریدور میانی یا کریدور کاس��پین و ادغام مس��یر
چندوجهی زنگزور در آن اس��ت .روش��ن اس��ت که
پیش��رفت این کریدور و تبدیلش��دن آن به مس��یر
اصلی حملونقل کاال در پهنه اوراس��یا علیه منافع
ژئواکونومیک ایران است .البته این توافق در حالی
نهایی ش��ده که ایران پیگیری آغاز تجارت آزاد با
کشورهای اوراسیا را به عنوان یکی از اولویتهای
اصلی خود در دست اقدام قرار داده و احتماال ظرف
هفتههای آینده امکان دست یابی به آن وجود خواهد
داش��ت .در بخ��ش تحوالت جهان��ی این گزارش،
حرکت آمریکا در مس��یر اعمال تحریمهای ثانویه
علیه روس��یه موردتوجه قرار گرفته اس��ت .عالوه
بر این ،روس��یه بر تالشهای خود برای دور زدن
تحریمه��ا اف��زوده و در این میان بهویژه بر متحدان
آمری��کا همچون ترکیه ،ام��ارات و هند تکیه کرده
است.

پرونده مطالبات گندمکاران بسته شد

با واریز مبلغ  ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر باقیمانده
از مطالبات گندمکاران سراسر کشور به حساب این
عزی��زان ،میزان پرداختی به کش��اورزان گندمکار
ب��ه  ۸۳ه��زار میلیارد تومان رس��ید .به گزارش ایلنا،
مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار کشورمان
باب��ت خری��د تضمین��ی و توافقی نزدیک به  ۷و نیم
میلی��ون ت��ن گندم ۸۲ ،ه��زار و  ۸۲۶میلیارد تومان
ب��ود ک��ه با وجود کاهش مق��دار بارشها و افزایش
میزان خشکس��الی ،از طری��ق برنامهریزیهای به
عمل آمده و با همراهی گندمکاران ،رش��د نزدیک
ب��ه  ۶۰درصدی خرید گندم ،س��ال درخش��انی در
تحویل «خوش��ههای طالیی» رقم زد .بر اس��اس
این گزارش ،امس��ال ،نزدیک به  ۵۱۰هزار کشاورز
ایران��ی ب��ه دولت گندم تحویل دادند که بیش��ترین
میزان خرید به ترتیب در اس��تانهای خوزس��تان با
یک میلیون و  ۳۶۱هزار تن گندم ،گلستان با ۷۵۹
هزار تن ،کردستان با  ۶۱۹هزار تن ،فارس با ۴۹۶
هزار تن و کرمانش��اه با  ۴۷۴هزار تن ثبت ش��د و
بیش��ترین رش��د تولید نیز به ترتیب در اس��تانهای
خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی،
زنجان و آذربایجان شرقی به ثبت رسید.

ورود سرامیک نسوز ایرانی به صنایع
برق و الکترونیک و خودروسازی

سرامیک نسوز با قابلیت تحمل دمای بین  ۶۰۰تا
 ۲۰۰۰درجه س��انتیگراد و مقاومت عالی در برابر
اکسیداسیون و خوردگی محصولی است که یکی
از شرکتهای دانشبنیان برای کاربرد در صنایع
خودروسازی و برق و الکترونیک به تولید رسانده
است .به گزارش ایسنا ،ناهید چگینی ،عضو هیات
مدیره این ش��رکت دانش بنیان گفت :س��رامیک
نسوز صنعتی در جاهایی که احتمال آتشسوزی یا
گرمای زیاد است ،میتواند بسیار از نظر اقتصادی و
ایمنی به صرفه باشد؛ از این رو از این محصول به
طور وسیعی در صنایع خودروسازی ،صنایع ریلی،
صنای��ع نف��ت ،گاز و پتروش��یمی ،صنعت چوب و
مبلمان ،صنعت چاپ و بستهبندی ،صنعت نساجی
و صنای��ع ب��رق ،الکترونیک و مخابرات اس��تفاده
میشود.
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