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قفل  معامالت  در بازار سکه و طال
نوسان دالر محدود شد، سکه اوج گرفت

خطر در کمین   سکه بازان
سکه  ۱۷۰ هزار تومان  گران شد

گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۴۹۸ درصدی قیمت 
کاالهای وارداتی نســبت به سال گذشته حکایت 
دارد. در ماه های اخیر روند صعودی قابل توجهی 
بر روی قیمت کاالهای وارادتی در کشور شاهد بوده 
ایم. این روند ناشی از برخی عوامل داخلی و خارجی 
بوده و بیشــترین تاثیر بر روی کاالهای مصرفی و 
ضروری جامعه است که بر روی قدرت خرید مردم 
جامعه تاثیر زیادی گذاشــته اســت. کارشناسان 
معتقدند با توجه به اینکه اقتصاد ایران یك اقتصاد 
واردات محور اســت و در این اقتصــاد، واردات هر 
کاالیي نسبت به تولید آن صرفه اقتصادي دارد، در 
نتیجه نرخ ارز به عنوان یك متغیر مهم و اساسي در 
اقتصاد کشور شناخته مي شود. متغیر ارز روي رفتار 

مصرف کنندگان...

معاون اول رئیس جمهور در این نشست خاطرنشان 
کرد: فعاالن اقتصادی مردانه پای کار آمدند و عملکرد 
خوبی داشتند و با تأســی از راهبرد مقاومت مورد 
تأکید مقام معظم رهبری توانستند سیاست فشار 
حداکثری آمریکا را با شکست مواجه کنند.اسحاق 
جهانگیری با اشــاره به اهمیــت حمایت از بخش 
خصوصی از طریق سیاست های فرهنگی مناسب در 
کشور، یادآور شد: اقتصاد کشور بدون حضور بخش 
خصوصی پیش نخواهد رفت و برای این منظور الزم 
است سیاست فرهنگی مناسبی از بخش خصوص 

پشتیبانی کند زیرا اگر ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وجیه اهلل جعفری رییس هیات 
عامل ایمیدرو شد

وزیر صنعت، معدن و تجــارت در حکمی رئیس 
هیات عامل جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( را منصوب کرد. 
وجیه اهلل جعفری پیش از این مدیرعامل شرکت 

تهیه و تولید مواد معدنی ایران بود.

غالمحسین شــافعی در نشست فعاالن 
اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور

رایزنان بازرگانی از میان فعاالن 
بخش خصوصی انتخاب شوند

معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از عملکرد 
مثبت اتاق ایران و بخش خصوصی در دوره تحریم، 
تأکید کرد: اقتصاد کشــور بــدون حضور بخش 
خصوصی پیش نخواهد رفــت و برای این منظور 
الزم است سیاســت فرهنگی مناسبی از بخش 
خصوص پشتیبانی کند. شافعی، رئیس اتاق ایران 
هم در این نشست خواستار توجه به نظرات بخش 
خصوصی برای توسعه تجارت شد. در سال های 
اخیر که تحریم ها بار دیگر بر اقتصاد ایران ســایه 
افکنده است، فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق ایران 
در نشســت هایی که با مســئوالن و دولتمردان 
داشته اند، بارها اعالم کرده اند که بخش خصوصی 
به رغم محدودیت های ناشی از تحریم با توجه به 
مناسبات و روابط خود در بازارهای هدف می توانند 

در پیشبرد اهداف کشور نقش آفرین باشد.
در نشست مشترک اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور با فعاالن اقتصادی که با حضور 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمدرضا 
انصاری نایب رئیس اتاق ایران، محمدرضا کرباسی 
معاون امور بین الملل اتاق ایران، غالمرضا انصاری 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، 
حمید زادبوم رئیس ســازمان توســعه تجارت و 
روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و برخی 
از کشورها برگزار شد، بر این نقش آفرینی تأکید 
شد. اسحاق جهانگیری اعالم کرد که بدون حضور 
بخش خصوصی، اقتصاد کشور پیش نخواهد رفت.

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز در این 
نشست ضمن برشمردن مهم ترین موانع توسعه 
تجارت با کشورها، خواستار توجه به نظرات بخش 

خصوصی در روند تصمیم گیری ها شد.
عالوه بر این، رئیس اتاق ایران ظرفیت های اتاق های 
مشترک بازرگانی را در توسعه تجارت به خصوص 
تجارت با کشورهای اروپایی و منطقه ای موردتوجه 
قرار داد و بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان 
فعاالن بخش خصوصی تأکید کرد. تسهیل مراودات 
تجاری با کشورهای اروپایی و منطقه ای از طریق 
حل مشکالت نظام بانکی و مالی از دیگر موضوعاتی 
بود که شافعی در این نشست موردتوجه قرار داد و 
تأکید کرد پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل 

این مشکالت، بسیار راهگشا خواهد بود.

اقتصاد کشور بدون حضور بخش 
خصوصی پیش نمی رود

معاون اول رئیس جمهور در این نشست خاطرنشان 
کرد: فعــاالن اقتصادی مردانه پــای کار آمدند و 
عملکرد خوبی داشتند و با تأسی از راهبرد مقاومت 
مورد تأکید مقام معظم رهبری توانستند سیاست 

فشار حداکثری آمریکا را با شکست مواجه کنند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت حمایت از 
بخش خصوصی از طریق سیاست های فرهنگی 
مناسب در کشور، یادآور شد: اقتصاد کشور بدون 
حضور بخش خصوصی پیش نخواهد رفت و برای 
این منظور الزم است سیاست فرهنگی مناسبی از 
بخش خصوص پشتیبانی کند زیرا اگر جامعه به 
لحاظ فرهنگی با بخش خصوصی همراهی نداشته 
باشد، امکان فعالیت و رشد آنها و به تبع آن توسعه 

اقتصادی محقق نخواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکیــد بر اینکه باید 
با عقل و تدبیــر و همراهی فعــاالن اقتصادی از 
فرصت های پیش رو در راســتای منافع مردم و 
اقتصاد کشور اســتفاده کنیم، تصریح کرد: باید 
صدایی واحد از همه مســئوالن قوای سه گانه و 
فعاالن اقتصادی شنیده شــود تا دنیا بداند که با 

کشوری یکپارچه و متحد روبه رو است.

بخشــنامه های دوران فشار، اصالح 
خواهد شد

او با بیان اینکه بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی 
نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تعامالت اقتصادی 
با کشورهای دیگر دارند، تصریح کرد: با توجه به 
محدودیت های منابع ارزی کشور، اگر گشایشی 
در ایام پیش رو حاصل شود باید منابع مالی مسدود 
شده در کشورهای دیگر را آزاد کنیم تا این منابع به 

چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

اخبار

درخشش ســکه در روزهای 
پایانی پاییــز 99 در حالی با 
ورود به کانــال 12 میلیونی 
بیشتر شده که بازیگران این 
بازار نه راه پیش دارند و نه راه 
پس. سکه بدون پشــتوانه خاصی در کانال 12 میلیون 
تومانی پیشروی می کند و بر صدر جدول بازدهی روزانه 
نشسته است. اما این در حالی است که بر درِ معامالت این 
بازار، قفلی زده اند که در انتظار کلیدی از سمت بازار ارز 

داخلی یا طالی خارجی است. 
قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید روز دوشنبه با حدود 
1۷۰ هزار تومان افزایش نسبت به یکشنبه به 12 میلیون 
و ۳۰۰ هزار و سکه طرح قدیم به 11 میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رسید. همچنین قیمت نیم سکه شش میلیون و ۳۰۰ 
هزار، ربع سکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار و سکه یک گرمی 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعالم شد. مظنه هر مثقال 
طالی 1۷ عیار هم چهار میلیون و ۸۷۰ هزار و طالی 1۸ 

عیار گرمی یک میلیون و 12۴ هزار تومان بود. 

سکه، یلدا را چگونه جشن می گیرد؟
وضعیت بازار ارز و سکه تا پایان پاییز به چه صورت خواهد 
بود؟ آیا یک بار دیگر نوسانات پردامنه مهرماهی به بازار 
حمله خواهند کرد یا ثبات نسبی توام با کاهش قیمت 
را در این بازار شــاهد خواهیم بود؟ در روزهای آغازین 

بازگشایی اصناف بعد از تعطیالت کرونایی، حکایت از 
احتمال رشد بیشتر قیمت ها داشت. سکه در این روز با 
افزایشی محسوس مرز 12 میلیون تومانی را حفظ کرد و 
به بهای 12 میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نیز رسید اما قیمت 
ها پرنوســان بود و رفت و برگشت قیمت ها محسوس. 
در همین روز، دالر همچنان نتوانست از کانال 2۵ هزار 

تومان باالتر برود. 
به باور شماری از تحلیلگران بازار، دالر و سکه تا انتهای پاییز 

با نوسان خاصی رو به رو نخواهند شد. تا آمدن بایدن به کاخ 
سفید حدودا ۴۵ روز فاصله است و قبل از آن هم بعید است 

که گشایشی در روابط ایران و آمریکا صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به اینکه دوباره 
ثبات بر بازار سکه و طال حاکم شده است، گفت: بعد از 
جهش قیمتی کوچکی که ارز با آن روبرو شد، قیمت ها در 
بازار سکه و طال نیز با افزایش همراه شد، اما بعد از سکون 
دوباره دالر، قیمت ها در بازار سکه و طال نیز آرام گرفت، به 

طوری که نرخ ها روز یکشنبه با کاهش همراه شد، به طور 
کلی اگر بازار ارز کنترل شود، بازار سکه و طال نیز می تواند 

روز های آرامی را پشت سر بگذارد.
ابراهیم محمدولی افزود: به طــور کلی دو مولفه اصلی 
تاثیرگذار بر روی بازار ســکه و طال، قیمت جهانی طال 
و قیمت ارز در داخل است، در مورد قیمت دالر با توجه 
به تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده و بازار تا حدودی 
کنترل شــده، این امیدواری وجــود دارد که این روند 
همچنان ادامه پیدا کند، تا قیمت ها به ثبات برســند و 
تنها در یک محدوده مشخص و متعادل در نوسان باشند، 
زیرا که اگر نوسانات زیاد باشد، خریداران و فروشندگان 
تکلیف خود را نمی دانند و این شرایط نیز برای ما به عنوان 
صنف نیز به هیچ عنوان مناسب نیست، بنابراین در چنین 

شرایطی ثبات برای همه مناسب است.
محمدولی با اشاره به اینکه این روز ها تقاضا در بازار طال 
و سکه وجود ندارد، اظهار داشت: زمانی که قیمت ها در 
حال رشد شتابان است، تقاصا برای خرید زیاد می شود، 
اما به محض اینکه ترمز افزایش نرخ کشــیده می شود، 
وضعیت تغییر پیدا می کند و خرید به کمترین میزان خود 
می رسد، این روز ها نیز به دلیل اینکه خوشبینی نسبت به 
آینده افزایش پیدا کرده و انتظارات تورمی نیز تا حدودی 
تعدیل شده، بازار های سرمایه ای از جمله، سکه، طال و ارز 

با آرامش نسبی روبرو هستند.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، بررسی می 
کند که آیا االن زمان مناســبی برای ورود به این بازار 

است یا خیر. 

نوسان دالر محدود شد، سکه اوج گرفت

قفل معامالت در بازار سکه و طال
خطر در کمین سکه بازان                                                                                                                                                                                       سکه ۱۷۰ هزار تومان گران شد

وزیر صمت: 
انحصار بازار خودرو را می شکنیم

وزیر صمت با اشاره به انحصارطلبی در بازار خودرو 
گفت: از مردم می خواهیم به مــا زمان بدهند تا 
ساختارها را اصالح و تأثیر حضور دالل ها را کم رنگ 

تر کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند.
به گزارش مهــر، علیرضا رزم حســینی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه اگر وارد کننده نسبت 
به ترخیص کاالی خود اقدام نکند به عنوان کاالی 
متروکه شناخته شده و به مزایده گذاشته می شود، 
افزود: در مجموع ما به دنبال فراوانی کاال هستیم، 
در بحث کاالهای اساســی موجودی خوبی داریم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که 
سامانه جامع تجارت راه اندازی می شود، عنوان کرد: 
بر این اساس دیگر نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست، 
متقاضیان می توانند برای صدور کارت بازرگانی، انجام 
حواله پول و ثبت سفارش از این طریق اقدام کنند. 
رزم حسینی ادامه داد: در چنین شرایطی از هنگامی 
که بنده در وزارت صمت مشغول به فعالیت شدم، 
شــاهد کاهش صادرات بودیم لذا بسته سیاستی 
بانک مرکزی در این زمینه اصالح و مقرر شــد که 
از سال 9۸ تمامی صادرکنندگان که تعهد برگشت 
ارز را داشتند، می توانند از طریق واردات نسبت به 
رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. رزم حسینی ادامه 
داد: واقعیت این است که در این ۴۰ ساله نتوانستیم 
چنین خودرویی را تولید کنیم چرا که دو شرکت 
دولتی بازار خودرو را در دست گرفته اند درحالی که 
1۴ درصد در این دو شرکت دولت سهم دارند لذا بازار 
خودور انحصاری شد، حمایت های بی جا انجام شد، 
ممنوعیت واردات رقم خورد و این دو شرکت با هر 

قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر خــودرو در بازار ۳ 
قیمتی شده است که شــامل ارائه قیمت شورای 
رقابت، قیمت تمام شده توســط شرکت و قیمت 
بازار اســت از طرف دیگر به دلیل رشــد نقدینگی 
زیاد، پول های کالنی یکدفعه وارد بازار خودرو شد و 
دالل های مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند. 
رزم حسینی ابراز کرد: جلساتی برای بحث قیمت 
خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت بخش خصوصی 
و با هماهنگــی مجلس طرحی را آمــاده کردیم و 
امیدواریم که این انحصار را بشکنیم، رقابتی ایجاد 
شود همچنین از طریق تقویت شرکت های خصوصی 
شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو باشیم.

تولید خودرو افزایش می یابد
وی ادامه داد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که در 
شرایط ســخت جنگ اقتصادی قرار داریم، شاید 
کامل هم نتوانیم برنامه های پیش بینی شده را انجام 
بدهیم اما سعی می کنیم وضعیت بهتر شود به دنبال 
افزایش تولید خودرو هستیم لذا تا پایان سال 9۰۰ 
هزار خودرو تولید و اگر بخش خصوصی فعال بشود، 
این آمار بیشتر می شــود در نتیجه انشاءهلل شاهد 
کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهیم بود. 

سنگ اندازی آمریکایی ها برای 
ورود واکسن کرونا به ایران

رییس کل بانک مرکزی گفت: خرید واکســن کرونا 
باید از مسیر سازمان بهداشت جهانی انجام شود اما 
تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز، به خاطر 
تحریم غیر انســانی آمریکا با مانع مواجه شده است. 
عبدالناصر همتی در یادداشــتی در فضای مجازی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور تامین 
واکســن کرونا توضیحاتی ارائه و عنوان کرد: برخی 
نادانسته یا مغرضانه، ســعی در تطهیر اقدامات غیر 
انسانی امریکا در تحریم ایران را دارند، و تنها به ادعای 
دروغین امریکا بر عــدم محدودیت بر معامالت دارو 
تاکید میکنند، برای ثبت در حافظه تاریخی می گویم: 
اعالم خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی 
کشورهای همسایه بین مردمشان تلخ ترین پاسخ به 
 )covax(این عده است. از آنجا که خرید واکسن کرونا
بایستی از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام 
گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز 
مورد نیاز ، به خاطر تحریم غیر انسانی دولت آمریکا و 
ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است. کره 
جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دالر برای 
خریدهای بشر دوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم 
مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در 
هنگام انتقال بدهد. صندوق بین المللی پول با فشار و 
تهدید آمریکا، و علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود 
هیچ گونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح 
کردن وام بشر دوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق 
را پیدا نکرد. البته، انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت 
پیگیری است که انشااهلل با همکاری و اقدام به موقع 
دســتگاه های ذیربط به نتیجه خواهد رسید. خرید 
واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران 
وزارت بهداشــت قرار دارد. اخبار واصله در خصوص 

تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوار کننده است.

اخبار

سرمقاله

   حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی
بودجه معموال مهــم ترین ابزار برنامــه ریزی کوتاه مدت و یکســاله 
دولت هاست. هر سال دســتگاه های دولتی طی یک فرایندی بودجه  
پیشــنهادی خود را به ســازمان برنامه و بودجه اعالم می کنند و پس 
از بررسی آن در قالب سیاســت های برنامه توسعه و مالحظات مالی و 
اقتصادی دولت توسط این سازمان جمع بندی و پس از تصویب در هیئت 
دولت در قالب الیحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بررسی و تصویب 
ارسال می شود. با وجود اینکه ارقام کلی بودجه دولت معموال در روزنامه 
ها مطرح می شود اما آنچه در عمل توسط مجلس بررسی و اصالح می 
شود بودجه عمومی دولت است که در بودجه سال آتی حدود ۳۸ درصد 
از منابع الیحه بودجه را به خود اختصاص می دهد. به عبارت دیگر 62 
درصد ارقام الیحه  بودجه شرکت ها و موسسات وابسته به دولت هستند 
که در مجامع خود تصمیم گیری شــده و ارقام کلــی آن جهت اطالع 
نمایندگان  در الیحه درج شده اســت. بنابراین آنچه در بررسی بودجه 

تحلیل می شود بودجه عمومی  کشــور است. بودجه عمومی کشور در 
سال آینده از حیث منابع و مصارف حدود ۴۷ درصد رشد نشان می دهد  
که از حیث ارقام اسمی یک بودجه انبساطی اســت.  دلیل اصلی این 
موضوع آن است که به دلیل تورم بسیاری از مخارج و هزینه های دولت 
افزایش یافته و در این خصوص ســهم هزینه های جاری دولت بسیار 
باالست. بررسی ارقام کالن بودجه دولت از حیث منابع نشان می دهد 
که حدود 2۷ درصد درآمد دولت از مالیات ها، حدود 21 درصد درآمد 
حاصل از نفت و میعانات نفتی و ۳2 درصد منابــع حاصل از واگذاری 
دارایی های مالی و مابقی از درآمدهای متفرقه، درآمد حاصل از مالکیت 
دولت و درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات و جرایم و خســارت ها 
تشکیل شده است. نکته ای که مد نظر بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته، 
این است که رقم حدود 199 هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت ناشی 
از فروش نفت و میعانات نفتی، غیر واقعی است و  در شرایط خوش بینانه 
فروش 2.۳ میلیون بشکه نفت ۴۰ دالری پیش بینی شده است. نکته 

قابل توجه دیگر درآمدهای حاصــل از واگذاری های دارایی های مالی 
اســت که می تواند بار بدهی برای آینده داشته باشد. در خصوص نکته 
اول که فروش 2.۳ میلیون بشکه پیش بینی شده است، به نظر می رسد 
که  چنین رقم فروشی مستقیما در الیحه بودجه نیامده و یک محاسبه 
کارشناسی با فرض نفت ۴۰ دالری و دالر حدود 11۵۰۰ تومان محاسبه 
شده که بیانگر حدود ۳ و نیم برابر درآمدهای نفتی بودجه 99 است؛ اما 
چنانچه نرخ تسعیر حتی برای بخشی از درآمدهای نفتی حدود ۳۰ هزار 
تومان  در نظر گرفته شود آنگاه فروش نفت پیش بینی شده ممکن است  
تحت تاثیر قرار گرفته و با حتی عدم وجود گشــایش های بین المللی 
واقع بینانه باشد. متاسفانه بخش زیادی از هزینه های دولت هزینه های 
جاری نظیر حقوق و دستمزدهاســت که امکان کاهش آن در شرایط 
تورمی بسیار محدود است  و اگر دولت سیاست کنترل هزینه ها را در 
پیش نگیرد با توجه به منابع محدود درآمدی چاره ای جز کسری پنهان 

وجود نخواهد داشت. 

کسری پنهان و آشکار بودجه 1400
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با اظهارات متفاوتی که برای ترخیص محموله ۸1 هزار تنی ذرت که از گمرک 
بدون مجوز وزارت کشاورزی ترخیص شده، وجود دارد، اینکه کجا و چگونه 
این محموله مصرف شده مبهم است و اگر این ذرت ها از بازار سر درآورده 

باشند، حدود 16۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از فروش آن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک شروع می 
شود که پیگیر نحوه ترخیص ۸1 هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این 

وزاتخانه از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار و ترخیص شد.
این در حالی است که بر اســاس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه 1۳9۸ 
در خصوص تنظیم بازار نهاده های کشاورزی، باید تمامی نهاده های دامی 
از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع 

تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شود.

وزارت کشاورزی: تکلیف ترخیص بدون مجوز را روشن کنید
معاون وزارت جهاد کشاورزی از رئیس کل گمرک ایران خواسته بود که طی 
بررسی های خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی بعد، گمرک 
مربوطه طی نامه ای توضیحاتی ارائه و در کل اعالم کرد که »مجوزهای الزم 
از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی اخذ شده و از 
سویی شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه 

تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه ای در بازار نداشته 
است، فاقد کد بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت های 

وارد شده صرفا جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است. «

مجلس: گمرک درست تر می گوید
این ماجرا در سکوت مسئوالن ارشد گمرک پیش رفت، ولی اخیرا راستی 
- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس - اعالم کرد »موضوع در مجلس مورد 
بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که گمرک هیچ سامانه ارتباطی 

با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست تر است.«

موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعالم کرده که »در زمان ترخیص 
ذرت های مذکور، این سامانه در اختیار نبود و برای جلوگیری از رسوب کاال به 
صورت درصدی در اختیار صاحب کاال قرار گرفت.« این موضع جدید گمرک، 
ضمن اینکه با اعالم پیشــین مدیر گمرک ترخیص کننده ذرت ها مطابقت 
چندانی ندارد، از این لحاظ قابل تامل است که قبال از سوی گمرک ایران به 
گمرکات اجرایی تکلیف شــده بود حتی برای ترخیص نهاده ها باید مجوز 
بازارگاه دریافت شود، با این حال آنچه اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.

ذرت ها آزاد فروش رفت؟  
اما اینکه ذرت ها بعد از ترخیص چگونه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع 
مبهمی است. چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی 
به ماجرای این ترخیص اشاره و گفته بود که »هیچ نهاده ای از گمرک ایران 
نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون 
این وزارتخانه اعالم کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که 

بازار سیاه به وجود آورده است.«

ارز 4۲00 تومانی و رانت سنگین  
بنابراین اگر این محمولــه ۸1 هزار تنی ذرت در بازار آزاد فروش رفته باشــه رانت 
سنگینی را به همراه داشته است، چرا که ذرت از جمله کاالهای اساسی وارد شده با 
ارز ۴2۰۰ تومانی است و اگر به طور متوسط با نرخ 2۵ هزار تومان فروش رفته باشد، 
در هر کیلوگرم حدود 2۰ هزار تومان سود دارد و در مجموع سود فروش این محموله 
رقمی حدود 16۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل 
مشخص نیست، ولی به هر صورت پای ارز ۴2۰۰ تومانی در میان است که در حال 
حاضر فقط برای پنج قلم کاالی اساسی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص 
پیدا می کند و هر گونه تخطی در رابطه با جریان واردات و ترخیص این کاالها با توجه 

به اختالف قیمت باالی بازار آزاد می تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم راه اندازی سامانه 
مرکز صدور گواهی الکترونیکی سالمت گفت: سامانه 
صدور گواهی الکترونیک ســالمت، به منظور سرعت 

بخشیدن به خدمات دولتی آغاز به کار کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر صمت گفت: 2۳ پروژه 
در دستور کار دولت الکترونیک قرار گرفته است که تک 

تک رونمایی خواهد شد.
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز 
در ادامه گفت: یک کاربر با مراجعه به سایت یک مرکز 

میانی که در حال حاضر ۷ مرکز هســتند، درخواست 
امضای الکترونیک می دهد. بعد از پردازش کاربر باید به 
دفتر ثبت نام کند. در سه هفته آینده امضای موبایل هم 
راه اندازی خواهیم کرد.در این راستا دستگاه های دولتی 
باید امضای الکترونیکی را جایگزین امضای دستی و اسناد 
را به اسناد الکترونیکی تبدیل کنند. در این حوزه مرکز به 
عنوان دستگاه متولی معرفی شد تا به تابید مرکز توسعه 

تجارت الکترونیک رسید.
رهبری افزود: سازمان نظام پزشکی از مردادماه تاکنون 

۸۰ هزار امضای الکترونیک صادر کرده است. به منظور 
سرعت بخشیدن به خدمات دولت یکی از کارهایی که 
باید انجام می شــد بحث امضای الکترونیک در حوزه 
بهداشــت اســت. وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: 
زیرساخت هایی مانند مرکز صدور گواهی الکترونیکی 
سالمت بر اساس تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حوزه سامانه جامع تجارت ایجاد شده است که 
اگر در سراسر کشور و با همکاری وزارت بهداشت اجرایی 
شود از اسراف  دارو که اتفاقا سرانه مصرف ما در این زمینه 

بسیار باالست جلوگیری خواهد کرد. رزم حسینی بیان 
داشــت: همچنین راه اندازی این مرکز الکترونیکی از 
رانت ها و سوء استفاده های احتمالی در فرایند مراجعات 

پزشکی کشور، جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مسئول همکاری بسیار 
خوبی درجهت راه اندازی این ســامانه داشته اند افزود: 
اجرای 2۳ پروژه در ســال جاری در دستور کار دولت 
الکترونیک قرار گرفته که تا پایان سال این پروژه ها به 

ترتیب تکمیل خواهد شد.

احتمال رانت 1۶00 میلیاردی از ترخیص بی اجازه ذرت!

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک خبر داد

حذف سوءاستفاده احتمالی در مراجعات پزشکی با راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیک سالمت

میناسادات حسینی 
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۷ آذر ۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در معامالت بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۱۷ آذر ۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۳۰ دالر و ۸۵ سنت و 

هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۳۰ تومان است.

افزایش مقطعی قیمت ها 
عباداهلل محمدولی، کارشناس بازار طال

بعد از تعطیالت دو هفته ای اصناف به دلیل محدودیت های کرونایی، یک درصد تقاضایی بابت سرمایه گذاری وارد بازار طال و سکه می شود. طبیعی بود که همین تقاضا باعث شد که ما شاهد یک سری نوسانات به خصوص 
ایجاد حباب در قیمت سکه باشیم. تعطیلی 1۵ روزه بازارها و به خصوص بازار طال و همچنین اخبار سیاسی که حول محور این بازار وجود داشت، باعث شد که قیمت طال کاهش پیدا کند. مجددا با باز شدن بازار، یک حجمی 
از تقاضا وارد بازار و باعث شد که قیمت ها افزایشی شود؛ اما این افزایش قیمت موقتی است و مجددا با توجه به تمهیداتی که برای بورس دیده شده، در بازار طال شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. این کاهش قیمت بین یک تا 
دو ماه ادامه یافته و با این روند حباب سکه و طال کمتر می شود و از هم اکنون که حباب سکه یک میلیون تومان است،  مطمئنا به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید.  این بازار کف قیمت ندارد چون محصولی مثل طال که با 

اخبار باال و پایین می شود، هر آن احتمال دارد که یک خبر بازار را مجددا ملتهب کند یا بحث های روانی وارد بازار شود. 
من بازار طال را برای سرمایه گذاری مناسب می بینم به چند دلیل: حتی اگر مقدار باالیی هم طال داشته باشید و بخواهید تبدیل به پول کنید، در اسرع وقت و با سریع ترین راه ممکن تبدیل به پول می شود و کمترین ضرر و ریسکی متوجه 
سرمایه شماست. البته اگر می خواهید طال خریداری کنید حتما باید با احتیاط بیشتری وارد بازار شوید زیرا اگر در شرایط نوسانی بازار خرید کنید قطعا ضرر خواهید کرد. ابتدا اجازه دهید بازار از حالت نوسانی خارج شود و به یک وضعیت 

ساکن برسد. آنجا می توانید خوب جواب بگیرید. در حال حاضر در این بازار معامالتی صورت نمی گیرد. البته پیش بینی بنده این است که طال در گرمی مماس بر یک میلیون و سکه مماس بر 11 میلیون تومان آرام بگیرد.   
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افزایش هزینه واردات
حجت اهلل  عبدالملکی، کارشناس اقتصادی

موضوع واردات بی رویه موضوعی نیست که مسئولین اقتصادی در دولت از آن بی خبر بوده و یا اینکه به آن اعتقادی نداشته باشند. متاسفانه در سالهای اخیز واردات بی رویه موجب شده تا اقتصاد کشور در شرایط تحریم ضرر کرده و به زمین بخورد. 
دولت به جای تمرکز بر روی واردات و بی توجهی به افزایش ساالنه واردات نسبت به سالهای گذشته باید تمرکز خود را بر روی تولید بگذارد تا هم کاالی گران به دست مردم نرسد و هم تولید رونق بگیرد.افزایش هزینه های واردات در سالهای اخیر 
بخصوص از سال گذشته تاکنون به دلیل افزایش نرخ ارز و نوسانات شدیدی که نرخ دالر داشته سر به فلک گذاشته و باید در این رابطه راهکارهای جدی در دستور کار قرار بگیرد. مسئوالن اقتصادی خوب می دانند که با تبدیل این میزان پول به 
تقاضای داخلی و سرمایه گذاری در تولید داخل، شکوفایی بزرگی در اقتصاد کشور به وجود می آید. از سوی دیگر راه حل جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی این است که دولت و بانک مرکزی طرح یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنند که در آن قیمت ها 

را بازار تعیین می کند. در شرایط فعلی که تورم یک رقمی شده، اجرای این برنامه عملی تر شده است و بانک مرکزی نیز اعالم کرده به صورت جدی به دنبال یکسان کردن نرخ ارز است.

گزارش مرکز آمــار ایران از 
رشــد ۴۹۸ درصدی قیمت 
کاالهای وارداتی نســبت به 
سال گذشته حکایت دارد. در 
ماه های اخیر روند صعودی 
قابل توجهی بر روی قیمت کاالهای وارادتی در کشور 
شاهد بوده ایم. این روند ناشی از برخی عوامل داخلی و 
خارجی بوده و بیشترین تاثیر بر روی کاالهای مصرفی 
و ضروری جامعه اســت که بر روی قدرت خرید مردم 
جامعه تاثیر زیادی گذاشته است. کارشناسان معتقدند 
با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محور 
است و در این اقتصاد، واردات هر کاالیي نسبت به تولید 
آن صرفه اقتصادي دارد، در نتیجه نرخ ارز به عنوان یک 

متغیر مهم و اساسي در اقتصاد کشور شناخته مي شود. 
متغیر ارز روي رفتار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، 
صادرکنندگان و بازار هاي مختلف تأثیر دارد. در نتیجه 
هر چه میزان التهاب بازار ارز بیشــتر شــود، نگراني 
گروه هاي پایین دست جامعه هم بیشتر مي شود. این 
در حالی است که چند سالی است دولت برای حمایت 
از تولید داخلی طراحها و مقررات سفت و سختی برای 
جلوگیری از واردات اجرا کرده که باز هم موجب گرانتر 
شدن کاالیی که به دست خریدار می رسد شود از جمله 
افزایش تعرفه گمرکی و مجوز ندادن به وارد کننده ها یا 
اعطای مجوز محدود. اما همچنــان این کاالها از روش 
های مختلف وارد کشور می شود و با قیمت های بسیار 
هنگفتی به دست مردم و مصرف کننده می رسد. یک 
مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه گرانی و افزایش قیمت برخی از کاالها ناشــی از 
افزایش قیمت ارز است، گفت: سازمان های و نهادهای 

ناظر اجازه گران فروشی نمی دهند. همچنین تغییرات 
شــاخص قیمت کاالهای وارداتي مبتنی بر داده های 
ریالی در فصل بهار ١٣۹۹ نســبت به فصل قبل، ۶۷.۷ 
درصد اســت که در مقایســه با تورم فصلی زمستان 
١٣۹۸)برابر با ٥٢.٢ درصد( حدود ١٥.٥ واحد درصد 
افزایش داشته است. مرکز آمار ایران اعالم کرد قیمت 
کاالهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 
میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیز یکي از عوامل 
تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت 
باالیی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کاالهای 
وارداتی تاکنون از تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور 
سال ١٣۹٠ )سال پایه( استفاده شده که پس از بررسی 
های به عمل آمده، ســال ١٣۹٥ به عنوان ســال پایه 
جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس 
تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣۹٥ )سال 
پایه جدید( ارائه می شود. روش جمع آوری اطالعات با 

استفاده از آمارهای ثبتی گمرك جمهوری اسالمی ایران 
و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام 
هماهنگ شده توصیف و کدگذاری )HS( است. نتایج 
حاصل از این طرح در سطح کل کشور و براي ٢٠ گروه  
اصلی طبقه  بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک 

دالری و ریالی محاسبه و منتشر می شود.
قیمــت کاالهای وارداتــی یکــی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی 
از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها 
از اهمیت باالیی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه وارداتی 
کشور سال ١٣۹٠ )سال پایه( استفاده شده که پس از 
بررسی های به عمل آمده، سال ١٣۹٥ به عنوان سال 
پایه جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس 
کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣۹٥)سال پایه 

جدید( ارائه می شود. 

قیمت كاالهای وارداتی نسبت به سال گذشته ۴98 درصد رشد داشته است

افزایش نرخ تورم کاالهای وارداتی
شکست سیاست محدوديت هاي وارداتي

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تا کنون ٢ میلیون و ۴٥ هزار واحد که ۹٣ درصد کل پروژه 
مسکن مهر را شامل می شود افتتاح شده و واحدهای باقی 
مانده که عمده آن در شهرهای اطراف تهران است تا قبل از 
پایان دولت روحانی تکمیل خواهد شد.بر اساس آماری که 
یکم آبان ماه ١٣۹۹ ارایه شد از حدود ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار 
واحد مسکن مهر تا کنون ٢ میلیون و ۴٥ هزار واحد معادل 
۹٣ درصد از کل پروژه به بهره برداری رسیده است. ١٢٠ 
هزار واحد از تعداد باقی مانده در مراحل نازك کاری، نصب 
انشعابات و ۶٠ هزار نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزیک 
قرار دارند. ۹٠ هزار مسکن مهر هم دارای مشکالت حقوقی 
و پرونده آن در محاکم قضایی است.از کل پروژه مسکن مهر 
سهم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها ۶۹٠ هزار معادل 
٣١ درصد و تا کنون سهم دولت روحانی حدود ۶٢ درصد 
بوده و مابقی در مرحله ساخت قرار دارد. عمده واحدهای 
تکمیل نشده در شــهرهای اطراف تهران است که طبق 

برنامه تا قبل از پایان دولت دوازدهم افتتاح خواهد شد.
در پردیس از ۸٣ هزار واحد مسکن مهر ۶٠ هزار تحویل 
شده و قرار اســت در بهمن ماه ١٣۹۹ نیز ١٠ هزار واحد 
دیگر تحویل شود. مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران 
پردیس گفته که سایر واحدها در اوایل سال آینده و قبل از 
اتمام دولت تکمیل و به مردم تحویل داده می شود.در شهر 

جدید پرند هم از حدود ۹٠ هزار واحد مسکن مهر ١٠ هزار 
واحد باقی مانده که ۷٠٠٠ واحد مربوط به پروژه کیسون 
و ٣٠٠٠ واحد در دیگر نقاط شهر است. پیمانکاران جدول 
زمان بندی ارایه کرده و قول داده اند که تا پایان سال تمامی 

واحدها را تحویل می دهند.
خدمات زیربنایی و روبنایی پرند هم نســبت به سالهای 
گذشته بهتر شده است. بر اســاس قول محسنی بندپی 
اســتاندار تهران و منوط به تفاهم بین شهرداری تهران، 
شهرداری پرند، شرکت عمران و وزارت راه و شهرسازی، 
مترو فرودگاه امام )ره( به شهر جدید پرند تا خردادماه سال 
آینده تکمیل می شود. هزینه ساخت مترو به مبلغ ۷٠٠ 
میلیارد تومان از سوی شرکت عمران پرند تقبل شده و هم 
اکنون ایستگاه این خط توسط شرکت مترو تهران فعال 
شده اســت. از طرف دیگر طی سالهای اخیر پروژه هایی 
اجرا شد که از آن جمله می توان به دو بانده شدن کمربندی 
شمالی پرند اشاره کرد. احداث دهها مدرسه، مسجد، چند 
باب کالنتری و آتش نشانی، چندین پارك و یک ورزشگاه 
٥٠٠٠ نفری افتتاح هم از دیگر اقدامات است. برای دهه 
فجر امسال نیز قسمت جنوبی پارك مشاهیر که حدود ٢٠ 
هکتار است، یک ایستگاه آتش نشانی، دو پارك و یک باب 

کالنتری افتتاح خواهد شد. 

آمارهای منتشــر شــده از 
اختصاص تسهیالت رونق 
تولید در هفت ماه سال جاری 
نشــان می دهد که دست 
بســیاری از تولیدکنندگان 
از دریافت این حمایت ها و بســته هــا خالی مانده و 
تنها ٢٣ درصد متقاضیان موفق به اخذ این وام شــده 
اند. فعاالن اقتصادی در رابطه با اختصاص بسته های 
رونق تولید همواره انتقاداتی داشــته اند و مبلغ آن را 
در برابر مشکالت بسیار زیادی که در سال جاری کرونا 
نیز به آن اضافه شده، بســیار اندك ناچیز دانسته اند. 
طی ۷ ماهه امسال ٢٣.٢۶ درصد متقاضیان دریافت 
تسهیالت رونق تولید موفق به دریافت این تسهیالت 
شدند. به این ترتیب ۷۷ درصد متقاضیان از دریافت این 
وام بی بهره ماندند. در طرحی که وزارت اقتصاد برای 
حمایت از تولید تصویب و اجرایی کرده قرار بر این شد 

این برنامه ها در ٥ سرفصل تأمین مالی تولید، تقویت 
سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط 
کسب وکار، انضباط مالی و مولدســازی دارایی های 

دولت باشد.
بر اساس گزارش های منتشر شده طی ۷ ماهه امسال 
۸ هزار و ١۹۶ مورد ثبت نام برای دریافت تســهیالت 
رونق تولید صورت گرفت که ۴ هزار و ۶۷۷ مورد جهت 
دریافت تســهیالت به ارزش ١۷ هزار و ٢٣۸ میلیارد 
تومان به بانک معرفی شــدند. در نهایت هزار و ۹٠۷ 
متقاضی موفق به دریافت تسهیالت رونق تولید شدند. 
ارزش تسهیالت پرداختی به این متقاضیان ٥ هزار و 

١۴۸ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که بررسی های مرکز پژوهش های 
اقتصادی اتاق ایران نشان می دهد که در آبان امسال، 
شــامخ کل اقتصاد با ١.٢٣ واحد بهبود نسبت به ماه 
قبل بــه ۴٥.۷٠ واحد رســیده؛ اما هم زمان شــامخ 
بخش صنعت ۴.٥۹ واحد ســقوط کرده و روی رقم 
۴۷.۶٣ واحد ایستاده است. شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان در آبان ماه نیز )۴۴.٠٢( نسبت به 

ماه قبل )٥٥.۴٢( بــا افت قابل توجهــی روبرو بوده 
اســت این کاهش به دلیل تبعات ناشی از تعطیلی و 
محدودیت های بیشتر ناشی از کووید ١۹ و همچنین 
انتظارات مشتریان نسبت به کاهش قیمت ها در ماه های 
آتی بوده اســت. میزان موجودی مــواد اولیه در آبان 
)۴٢.۴۹( همچنان نسبت به ماه قبل کمتر گزارش شده 
است اما این روند کاهشی نسبت به مهرماه )٣۷.۴۶( با 
شدت کمتری بوده است که به نظر می رسد افزایش 
ترخیص مواد اولیه از گمرکات کشور در آن مؤثر بوده 
است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان )۷۹.۹٠( 
نسبت به مهرماه )۹۴.۸٢( شیب مالیم تری را در روند 
افزایش قیمت ها طی ۷ ماه گذشته نشان می دهد که به 
دنبال تأثیر کاهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. بنا به نظر 
فعاالن اقتصادی طی ماه گذشــته مواد اولیه خارجی 
با قیمت پایین تر تأمین شده است درحالی که قیمت 
خرید مواد اولیه داخلی همچنان افزایشــی است. بر 
همین اساس شاخص قیمت فروش مواد اولیه در بخش 
صنعت )۶٢.١۹( نیز کمترین مقدار افزایش را طی ۷ ماه 
اخیر داشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 

در بخش صنعت )٥١.٥۹( اگرچه نســبت به ماه قبل 
)٥۷.۶٣( کاهش در درصد خوش بینی فعاالن اقتصادی 
را نشان می دهد اما همچنان اکثر فعاالن اقتصادی امید 

به بهبود شرایط در آذرماه دارند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: 
نرخ سود باالی وام ها و بازپرداخت طوالنی مدت عامل 
دوری تولیدکنندگان از دریافت این تسهیالت است. 
میر محمد حشــمتی در خصوص رونق تولید اظهار 
کرد: در جهت رونق تولید به ظرفیت ها و توانایی های 
داخلی توجه زیادی نمی شود و دولت باید بینش خود 
را به سمت این ظرفیت ها تغییر دهد. حشمتی ادامه 
داد: نبود ســرمایه در گردش کافی یکی از مهم ترین 
دالیل کند شدن ســرعت رونق تولید در کشور است 
که این مشکل تنها به دست دولت قابل حل است. وی 
مطرح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان به 
سرمایه در گردش نیاز دارند که می توانند این نیاز خود 
را از طریق اخذ وام و تسهیالت برطرف کنند، اما نرخ 
سود باال و بازپرداخت طوالنی وام ها باعث می شود که 

تولیدکنندگان از این تسهیالت دوری کنند.

تسهیالت رونق تولید فقط به 23 درصد متقاضیان رسید

کارنامه ضعیف حمایت از تولید

موانع بانکی بر سر راه تولید
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد

در گام نخست برای حمایت از تولید الزم است تمایل مردم به خرید از جنس داخلی افزایش یابد. این اتفاق در حالی صورت می گیرد که ابتدا کیفیت کاالهای تولید داخل افزایش یابد و به سطح استاندارد بین المللی برسد. همچنین ارائه تسهیالتی 
مثل فروش نقد و اقساط برای کاالهای تولید داخل باعث تمایل مردم برای خرید از کاالهای داخل خواهد شد. قیمت کاالهای داخلی نیز باید با کاالهای خارجی قابل رقابت باشد تا مردم تمایل به خرید محصوالت داخلی را پیدا کنند. این در 

حالی است که با توجه به افزایش چند برابری قیمت ارز و به تبع آن افزایش چند برابری محصوالت، باید سطح دستمزدهای مردم نیز ارتقا یافته و درآمد خانوارها توسعه یابد.
در رابطه با تسهیالت دهی به تولید نیز باید به این نکته توجه داشت که بانک ها صرفا دنبال کسب درآمد از بنگاه داری و سرمایه گذاری در شرکت های تابعه خود هستند. باید در نظر داشت که آیا منظور از سمت و سوی مناسب منابع بانک ها 
برای تولید، حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و یا واحدهای تجاری و صادراتی است یا خیر. اگر تصمیم واقعی برای رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی وجود دارد باید تنها راهکار را که رسیدگی به تولید است در پیش گرفت. 

تولید می تواند راه نجات اقتصاد ایران باشد. در شرایطی که امروز مشکالت دست به دست هم داده اند تا فروپاشی اقتصاد رقم بخورد می توان با تسهیالت دهی به تولید و بنگاههای کوچک و متوسط جلوی این اتفاق را گرفت.
امروز بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار زیادی در کاهش نرخ بیکاری دارند و می توانند رشد اقتصادی را تحقق بدهند پس چرا باید کمترین تسهیالت به این واحدها اختصاص داده شود. از نظر من ۷٠ درصد تولید کشور مربوط به  
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است اما بانک ها حمایت جدی از بخش تولید نمی کنند. هنوز حرکت قابل توجهی از بانک مرکزی به عنوان حمایت جدی از بخش تولید دیده نشده و همچنان موانع بانکی بر سر راه تولید وجود دارد. بانک 
ها دنبال منافع و سودهای کالن هستند، نه به دنبال فعالیت های تولیدی به همین علت سود بخش تولید برای بانک ها بسیار کم است. متاسفانه بانک ها به صورت رسمی و غیررسمی بنگاهداری می کنند. بانک ها با بنگاه ها و شرکت هایی که 
متعلق به خودشان است کار می کنند و به همین دلیل حسابداران باید روی تراز مالی بانک ها نظارت کنند. این در حالی است که بخش زیادی از منابع بانکی معموال به بنگاه های بزرگ که عموما دولتی و شبه دولتی هستند، می رسد و عمال دیگر 
بنگاه های کوچک سهمی  از تسهیالت بانکی ندارند. به هر ترتیب حمایت از تولید باید به اولویت تبدیل و راهکارهای جدی تری برای حمایت از تولیدکننده داخلی تدوین شود. وقتی تولید افزایش پیدا کند در نتیجه اشتغال افزایش پیدا می کند، 
افزایش تولید و اشتغال شاخص های اقتصادی کالن یعنی تولید ناخالص داخلی، سرانه و... را باال می برد. تولید افزایش یابد صادرات بیشتر می شود، صادرات افزایش یابد ارز وارد کشور می شود. باالخره در اینجا ممکن است تعادلی اتفاق بیفتد و 
بتوان تورم را کنترل کرد. یکی از اصلی ترین راه های کنترل تورم، توجه به تولید و اشتغال است، وقتی تولیدی صورت نگیرد و اشتغال هم نداشته باشیم، دولت درآمدی ندارد و در این صورت ناچار به چاپ پول خواهد بود و وقتی پول چاپ کند 

افزایش نقدینگی و پایه پولی ایجاد می شود که اینها خود موجب افزایش تورم خواهند شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشــاك قاچاق از روز 
٢٢ آذرماه مجدد آغاز می شود. حمیدرضا دهقانی نیا 
از آغاز مجدد طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاك 
قاچاق خبر داد و گفت: در ســال ۹۶ برای اجرای طرح 
مذکور  نیازمند فراهم سازی برخی زیرساخت ها بودیم 
که پس از فراهم شدن آن اقدامات مقابله ای آغاز شد. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: بر 
این اساس، پس از انجام زیر ساخت های فنی و عملیاتی 
شدن شناسه کاال و ممنوعیت هایی که در این حوزه برای 
واردات صورت پذیرفت اولین مرحله مقابله با پوشاك 
محرز قاچاق آغاز شــد و پیرو اجرای طرح مذکور این 
بستر فراهم شد که پوشاك تولید داخل فضای بیشتری 
برای عرضه و ارائه جنس با کیفیت داشته باشند بطوری 
که شاهد بودیم که نرخ تولید در سال ۹۸ نسبت به سال 

۹۷ در زمینه پوشاك افزایش یافت.  وی در مورد دالیل 
توقف این طرح اظهار داشت: طرح متوقف نشده بلکه 
اجرای طرح قیودی داشت که در مرحله اول بحث مقابله 
با برندهای محرز پوشــاك قاچاق مطرح بود.  بنابراین 
پس از ممنوع شدن واردات و پس از الزام به شناسه دار 
شدن پوشاك تولید داخل و به موازات این موارد مقابله 
با برندهای محرز پوشاك قاچاق انجام شد که نتیجه آن 
نیز برداشته شدن تابلوهای برندهای پوشاك خارجی از 
مغازه ها و همچنین در اختیار قراردادن مغازه ها به تولید 
کنندگان داخلی بود.دهقانی نیا اظهار داشــت: در فاز 
دوم  اجرای این طرح و پس از بازخوردگیری از چگونگی 
اجرای طرح در مرحله  اول، مجدد طرح مذکور اجرا می 
شود و براین اساس  از  شنبه هفته آینده ٢٢ آذر ماه  ۹۹ 
با هماهنگی ها انجام مجدد طرح مقابله با پوشاك قاچاق 

در دستور کار دستگاه ها قرار می گیرد.

به گفته رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( استان تهران مسئول سازمان میادین میوه 
و تره بار مکلف شده مرغ را از مرغداران تحویل بگیرد، 
اما این سازمان می گوید زمانی که به مرغدار مراجعه 
می کنیم، مرغدار مرغ را تحویل نمی دهد، اما مرغداران 
و مسئوالن وزارت جهاد معتقدند شبکه توزیع برای 

مرغداران مشخص نیست.
یداهلل صادقی گفت: تا مهر امســال ساز و کاری برای 
تحویل مرغ مرغداران مشخص نبود، اما از این تاریخ 
ستاد تنظیم بازار کشــور ابالغ کرد مرغدارانی که از 
وزارت جهاد کشــاورزی نهاده دریافــت کرده اند بر 
اساس درصد نهاده باید گوشــت مرغ تحویل دهند 
و سازمان جهاد کشاورزی تهران فهرست ٥٢ واحد 
مرغداری را در اختیار سازمان صمت قرار داد تا در ازای 
درصد نهاده تحویل گرفته شده، مرغ به قیمت مصوب 
در اختیار شبکه توزیع قرار دهند.وی با اشاره به اینکه 
شبکه توزیع، ســازمان میادین میوه و تره بار است، 
تصریح کرد: مرغداران مکلف هستند مرغ خود را به 
نمایندگان کشتارگاه ها که در میدان بهمن مستقر 

هستند تحویل دهند.
صادقی همچنین با اشاره به اینکه از ١٣ آبان برای تولید 
و توزیع گوشت مرغ، مسئولیت ها بین وزارت صمت و 
وزارت جهاد کشاورزی تقسیم شــده و وزارت جهاد 
کشاورزی مسئول تولید و عرضه در میادین میوه و تره 
بار است، گفت: پیش از ١٣ آبان تخلفاتی وجود داشته 
که به تعزیرات معرفی شده اســت. همچنین از ٥٢ 
مرغداری که وزارت جهاد کشاورزی به ما معرفی کرده 

است، تاکنون ۴٥ مرغداری اطالعاتی به ما نداده اند.
به گفته این مقام مسئول سازمان میادین میوه و تره بار 
مکلف شده مرغ را از مرغداران تحویل بگیرد، اما این 
سازمان می گوید زمانی که به مرغدار مراجعه می کنیم، 

مرغدار مرغ را تحویل نمی دهد. این در حالی است که 
مرغدار باید مرغ زنده را با قیمت ١۴ هزار و ١٠٠ تومان 
به کشتارگاه بفروشد و کشتارگاه پس از کشتار، گوشت 
مرغ را در اختیار غرفه های سازمان میادین یا اعضای 
صنف مرغ فروشان قرار می دهند تا با قیمت ٢٠ هزار و 

۴٠٠ تومان بفروشند.
رئیس سازمان صمت اســتان تهران در ادامه با بیان 
اینکه  همه حواله های دریافت گوشت مرغ زیر نظر 
بازرسان این ســازمان صادر می شــود، گفت: مرغ 
فروش ها گوشت مرغ را بر این اساس تحویل می گیرند 
و توزیع می کنند و روندی غیر از این وجود ندارد.اما به 
گفته این مقام مسئول در حالی که از گیالن، مازندران 
و سمنان به سازمان صمت مرغ تحویل داده می شود، 
مرغداری های اســتان تهران به سازمان صمت مرغ 
نمی دهند. این در حالی است که اگر ١٢٠٠ تن گوشت 
مرغ گرم به عمده فروشــی ها در تهران تحویل داده 
شود، مرغ با قیمت ٢٠ هزار و ۴٠٠ تومان دست مردم 
می رســد.اما غالمرضا ملک نیا، مدیرکل دفتر طیور 
وزارت جهاد کشاورزی، اعالم آمادگی کرد که گوشت 
مرغ با قیمت مصوب در عمده فروشــی ها در اختیار 
وزارت صمت قرار داده شود و گفت: بر اساس مصوبه 
کارگروه تنظیم بازار در ١٥ مرداد امسال، مرغدارها 
موظف شده اند بر اساس نهاده ای که دریافت می کنند 
مرغ خود را به وزارت صمت تحویل دهند، اما وزارت 
صمت از این تاریخ هیچ فرایندی برای تحویل گرفتن 
مرغ از مرغدار تعریف نکرده است. نادر عاشقی، عضو 
هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشــتی 
تهران نیز در این برنامه تصریح کرد: شبکه توزیع برای 
مرغداران مشخص نیست و زمانی که می خواهیم مرغ 
را عرضه کنیم ما را به جاهای دیگری که تضمینی برای 

پرداخت پول مرغ ما وجود ندارد می فرستند.

 افزايش 86 درصدی تولید پوشاک در دو سال گذشته

آغاز مجدد طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق

چه کسی مسئول گران شدن مرغ است؟

تکمیل مسکن مهر تا قبل از پایان دولت

مدیریت محترم کارگاه پارس تیار
بدینوسیله به اطالع می رساند

احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای احمدرضا ربیعی 
مبارکه در کارهای سخت و زیان آور که در جلســه مورخ 99/۴/11 کمیته بدوی 
اســتانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر مطرح شده و شغل ایشان به 
 عنوان کارگر ساده و زمان مشــغول به کار از 80/1۲/1 لغایت 81/۷/30 مورد تائید 

قرار گرفته است؛  
همچنین مطابــق با تبصره ۵ مــاده 8 تصویب نامه هیت محتــرم وزیران، رای 
 مذکور ظرف مــدت 1۵ روز اداری از تاریخ ابالغ این نامه بــا ارائه تقاضای کتبی
)فرم شماره ۴( قابل تجدید نظرخواهی است و در غیر این صورت رای مذکور قطعی 

و الزم االجراست. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

تاریخ نامه: 99/۶/30
شماره نامه:  ۲18۶۵
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همزمان با سال جهش تولید، شرک معدنی و صنعتی چادرملو با خبرهای 
متعدد از برنامه و طرح های توسعه خود خبر ساز شده است، بر آن شدیم 
تا در گفت و گو با دکتر بزرگمهر غفرانی، سرپرســت مدیریت مهندسی 

توسعه و تکنولوژی این شرکت از جزئیات این طرح ها آگاهی یابیم .

- جناب آقای دکتر غفرانی اخیراً جنابعالی با حفظ سمت مشاور 
فنی، از سوی مدیرعامل چادرملو به عنوان سرپرست مدیریت 
مهندسی توسعه و تکنولوژی منصوب شدید . قطعًا این انتخاب 
برای پیاده ســازی اهداف جناب آقای مهندس تقی زاده  در 
راستای تحقق دورنمای توسعه شــرکت چادرملو در 10 سال 
آینده صورت پذیرفته . اگر ممکنه در خصوص مهمترین طرح ها 
و برنامه ای توسعه شرکت که در دستور کار شماست توضیحاتی 

ارائه کنید ؟
من ابتدا وظیفه دارم از حسن ظن جناب آقای مهندس تقی زاده مدیر 
عامل محترم شرکت نسبت به خودم و از اینکه برای پیاده سازی برنامه 
های جسورانه توسعه شرکت به بنده اعتماد کردند تشکر کنم.  در حقیقت 
مسئولیت سنگینی بر عهده من گذاشــته شده که امیدوارم با همکاری 
ســایر همکاران این معاونت که هر کدام دارای ســوابق ارزشمندی در 
اجرای طرح های مختلف فوالدی هســتند بتوانیم به اهداف توسعه ای 

شرکت دست یابیم . 
اما مهمترین برنامه ما با توجه به تاکیدات جناب آقای تقی زاده بر ضرورت 
دستیابی به منابع جدید سنگ آهن، شناســایی و اکتشاف است . بنا بر 
این ما با درک این دغدغه بسیار مهم، بخشــی از توان خودمان را روی 
همین موضــوع متمرکز کردیم چرا که برای تحقــق تولید 55 میلیون 
تن فوالد در کشور باید مواد اولیه آن هم تامین شود در حالیکه  معادن 
فعال فعلی نمی توانند تضمین مطمئنی برای تداوم تولید باشند. بطور 
مثال ذخیره همین معــدن چادرملو بزودی  به اتمام می رســه و قطعاً 
صنایع فوالدی کشور برای تامین مواد اولیه با مشکالت فراوانی مواجه 
 )Basic( خواهند شد به همین منظور اولویت اول ما انجام اکتشاف پایه
و تفصیلی )Detail( مواد اولیه ســنگ آهن، در راســتای دستیابی به 
مواد اولیه ســنگ آهن مورد نیاز مجتمع معدنی و توجه خاص به آماده 
سازی معدن D19 می باشد . خوشبختانه مطالعات و اکتشافات این پهنه 
انجام شده و اکتشافات تفصیلی آن هم در حال اتمام است و امیدواریم 
بتوانیم بزودی از این پهنه بهره برداری کنیم . در عین حال چند آنومالی 
 دیگر در محدوده فعالیت مان در اســتان یزد شناســایی شــده که به

 جد بدنبال آنها نیز هستیم .

- آقای دکتــر اتفاق خوبی که در هفته گذشــته افتاد توافقی 
بود که با ســهامدار عمده شــرکت برای تاسیس یک شرکت 
 اکتشــافی داشــتید، ممکنه در ایــن زمینــه توضیحاتی

 بدهید ؟ 
بله همینطوره، آقــای دکتر مدرس خیابانی مدیــر عامل  محترم گروه 
سرمایه گذاری امید بازدید دو روزه ای داشتند از مجتمع های صنعتی و 
معدنی چادرملو که طی آن  در جلسه ای مشترک با مدیر عامل و مدیران 
این مجتمع ها در جریان روند فعالیت های خوب شرکت قرار گرفتند، 
مخصوصاً رکورد شکنی های مستمر در تولید کنسانتره و فوالد . در همین 
جلسات مهندس تقی زاده برنامه های توسعه این شرکت رو با هدف خلق 
ارزش تشــریح کردند و اعالم کردند که قرار است شرکتی مستقل برای 
تمرکز جدی بر روی پهنه های معدنی ایجاد کنیم، این موضوع  بســیار 

مورد توجه دکتر مدرس خیابانی قرار گرفت . 
و پیشنهاد مشــارکت امید در تاســیس این شــرکت را دادند و توافق 
شد  شرکت جدید اکتشاف و حفاری با مشــارکت ۴9 درصدی امید و 
51 درصدی چادرملو تاســیس شود . اینکه ســهامدار عمده چادرملو 
از طرح های توسعه شرکت اســتقبال کردند اتفاقی بسیار خوبی است 
و نشــان دهنده دیدگاههای مثبت مدیر عامل چادرملــو برای ارزش 
آفرینی در این شــرکت و اعتماد ســهامداران  عمده اســت که بدون 
 شــک اثر مثبتی بر ســود آوری و منتفع شده ســهامداران آن خواهد

 داشت .

- آقای دکتر غفرانی در خبرها آمده بود که قرار است چادرملو 
منطقه جدید صنعتی در اســتان یزد ایجاد کند در این زمینه 

توضیحات بیشتری بدهید .
از آنجا که  مدیر عامل شرکت معتقدند  ظرفیت توسعه صنایع فوالدی 
کشور اشباع شده است و  شرکت عظیمی چون چادرملو نمی تواند تنها 
متکی به فعالیت در حوزه معدن و فوالد باشــد، لذا با ماهها بررســی و 

مطالعه و ارائه پیشــنهادهای متعدد تصمیم گرفته شــد در طرح های 
توســعه، ابتدا برای متعادل کردن  زنجیره تولید، بر روی ساخت واحد 
های گندله ســازی و آهن اســفنجی که همچنان مورد نیــاز صنایع 
فوالدی است  متمرکز شویم، سپس نیم نگاهی به صنایع پائین دستی 
از جمله فوالدهای آلیاژی و صنایع وابسته داشته باشیم . لذا طرح ایجاد 
منطقه جدید صنعتی در دستور کار قرار گرفت که جانمایی آن صورت 
 پذیرفته ، مدیــران هر طرح منصوب شــدند و کارهــای مقدماتی آن

 در حال انجام است . 
قرار است در ابتدا در این منطقه صنعتی کارخانه سوپر مگامدول احیای 
مستقیم  با ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال - مجتمع فروآلیاژها با هدف 
گذاری 30 هزار تن فرومنگنز، 20 هزار تن سیلیکومنگنز و 15 هزار تن 
فروسیلسیم - مجتمع تولیدی نسوزها شامل آجرهای منیزیت کربن، 
آلومینایی، دولومیتی، آجرهای مخصوص  و جرم های منیتریتی و مالت 
های نسوز با ظرفیت100 هزار تن در ســال که تامین کننده مواد مورد 
نیاز واحدهای تولیدی چادرملو و شرکت های اقماری است احداث شود .

از طرفی یکی دیگــر از طرح ها که از پیش آغاز شــده اســت، تکمیل 
احــداث کارخانــه گندله ســازی شــماره 2 بــا ظرفیــت 5 میلیون 
تن در ســال، قابل افزایــش تا 6 میلیون تــن به منظور ایجــاد تعادل 
 در زنجیــره فــوالد شــرکت چادرملــو و شــرکت هــای اقمــاری

 است.

- چادرملو برنامه های دیگری در خصــوص افزایش ظرفیت  
واحدهای خود و شــرکت های اقماری دارد، در این زمینه هم 

توضیحاتی بفرمائید؟
بر اساس تفکرات توسعه گرایانه مدیر عامل محترم شرکت در سال جهش 
تولید، در آبان ماه امسال 5 خط تولید کنسانتره مجتمع معدنی شرکت 
موفق شــدند با تولید 1 میلیون و 10۴ هزارو 500 تن کنسانتره میزان 
تولید این محصول از مرز 7،5  میلیون تن در 8 ماهه امسال عبور دهند 

که موفقیت بزرگی بود .
این برای دومین بار در ســال جاری بود که رکود تولید کنسانتره سنگ 

آهن در چادرملو شکسته می شد. 
فوالد سازی چادرملو هم  در آبان ماه امسال با تولید بیش از 9۴ هزار 386 
تن شمش فوالدی رکورد شکنی کرد، این  میزان 10 هزارو 386 تن بیش 

از برنامه پیش بینی شده است .
این موفقیت های پی در پی، بدنبال تاکیدات مدیر عامل چادرملو و ایجاد 
انگیزه در بین کارکنان و کارگران با ارائه مشــوق های اثر بخش و عزم 
تمامی مدیران و پرسنل ســخت کوش، در شرایطی  محقق گردیده که 
کشور و جهان تحت تاثیر بحران ناشــی از همه گیر شدن ویروس کرونا 

قرار گرفته اند .
عالوه بر آن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با رویکرد جدید و با توسعه 
ظرفیت تولیدی و افزایش سرمایه و رشد اقتصادی، این مّهم را به روش 
نوین "هدف گذاری جهش تولیددر چشــم انداز توسعه" تعریف نموده 

است.
که یکــی از آنها توســعه صــادرات کاالهای فرآوری شــده اســت، با 
توســعه ظرفیت تولید در صنایع معدنــی که قابلیت فــرآوری کاال و 
مواد را افزایش دادایم ، از خام فروشــی مواد معدنی به خارج از کشــور 
جلوگیری و در عوض کاالهای فرآوری شــده و قابل عرضــه را به بازار 
جهانی صــادر می نماییم که ایــن فرآیند عالوه بــر ارزش افزوده مواد 
 معدنی، زمینه ارز آوری برای توســعه  زیرســاخت های کشور را فراهم

 می نماید. 

با این نگرش چندین برنامه را در حال اجرا داریم از جمله :
تکمیل وراه انــدازی سیســتم Hot Charge فوالدســازی که با راه 
اندازی این سیســتم عالوه بر افزایش 30% ظرفیت تولید فوالدسازی 
، 25% در مصــرف  بــرق مصرفی کــوره ، 25% درمصــرف الکترود 
 گرافیتی ونسوز که باالترین ارزبری را در تولید فوالد دارد صرفه جویی

 میگردد.
تغییر فرآیند تولید در کارخانه فوالدسازی از رده فوالد های ساختمانی به 
فوالدهای کیفی و آلیاژی که درحال حاضر وارداتی بوده وارزبری آنها در 

این شرایط تحریمی چشم گیر میباشد.
طرح تکمیل کارخانه فوالد ســرمد با ظرفیت 600 هزار تن در سال به 

روش کوره قوس الکتریکی
طرح احداث واحد احیای مستقیم سرمد با ظرفیت 800 هزار تن در سال 
احداث مجتمع معدنی و صنعتی جدید با ظرفیت ۴ میلیون کنسانتره و 

گندله با مشارکت شرکت های آهن و فوالد غدیر ایرانیان

ســرمایه گذاری در احداث مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک و ساخت 
کارخانه ۴00 هزار تن فوالد

ادامه ســاخت واحد ذوب و ریخته گری فوالد شاهرود با ظرفیت ) 100 
هزارتن ( 

راه اندازی خط تولیدکالف فوالدی فوالد سرمد ابرکوه با ظرفیت ) ۴50 
هزارتن ( 

  افزایش ظرفیت تولید واحد )ذوب و ریخته گری شمش فوالدی(  آهن 
و فوالد ارفع به میزان ) 200 هزارتن (

  افزایش ظرفیت تولید واحد )احیای مستقیم(  آهن و فوالد ارفع به میزان 
) 250 هزارتن (

-   بدون شک با این طرح ها و برنامه های توسعه شرکت، میزان 
اشتغالزایی شما هم افزایش پیدا می کنه، همینطوره؟

بله صــد درصد اثر مثبــت خواهد داشــت، در زمان اجــرای پروژه ها 
حــدوداً 10.000 نفر به طور مســتقیم و تقریبــاً  60.000 نفر به طور 
غیرمستقیم مشــغول به کار خواهن شــد . و بعد از تکمیل پروژه و آغاز 
تولید، اشــتغال زایی این طرح ها حدوداً 5.000 نفر به طور مستقیم و 
50.000 نفر غیرمســتقیم خواهد بود. ضمن آنکه کاالی عرضه شــده 
به بازار می توانــد برای حــدود 100.000 نفر بــرای در زنجیره های 
پائین دســتی اشــتغالزایی کند. این تحول در گــردش تولید موجب 
 پویایی اقتصادی در شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملــو و از طرفی

در کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

- آقای دکتر غفرانی، همانطور که می دانید در توســعه پایدار 
عالوه بر توازن زنجیره تولید، توجه به زیر ساختها ی توسعه هم 
بسیار مورد نظر است . چادرملو در این جهت چه اقداماتی انجام 

داده و یا در دست اجرا دارد . 
بله توسعه پایدار  فرآیندی است که عالوه بر تجدید سازمان و سمت گیری 
متفاوت در ساختار اقتصادی، افزایش درآمد، افزایش کارایی اقتصادی و 
به کارگیری احتمالی ظرفیت های خالی اقتصادی شرکت را در بر خواهد 
داشت.  بی تردید  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اجرای این پروژه 
ها می تواند یکی از برترین مجموعه تولید فوالد در ایران و یکی از معدود 
شــرکت های تولید فوالد در منطقه و در جهان باشد که زنجیره کامل 

فوالد را در مقیاس تولیدی باال، از اکتشــاف و استخراج معدن، فرآوری 
کنسانتره گندله سازی، احیا و فوالدسازی و یا به عبارتی کاالی فرآوری 
شده قابل عرضه به بازار جهانی را در زنجیره کامل فوالد در مقیاس باال 
دارا باشد. اما این تنها هدف برای ما نیست بلکه توجه به  زیر ساخت ها و 
ایفای مسئولیت های اجتماعی به موازات طرح های توسعه بسیار مورد 

توجه و حائز اهمیت است .
یکی از این طرح های بسیار حیاتی، طرح  عظیم شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس به صنایع  چادرملو  در استان یزد است که با مشارکت  
شرکتهای چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه در حال اجراست و فاز اول 
آن ماه گذشته افتتاح شد و آب خلیج فارس به صنایع گل گهر در سیرجان 

رسید و امیدواریم تا پایان سال این آب به یزد برسد.
ساخت نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در مجاورت نیروگاه 500 مگاواتی 
ســیکل ترکیبی چادرملو که انشــاهلل تا چند روز آینده به بهره برداری 
می رســد . همچنین برنامه توسعه ســاخت نیروگاههای خورشیدی 
 جهت تولیــد انرژی پاک  تا 100 مــگاوات  در دســتور کار قرار گرفته
 است .توسعه فعالیت های زیست محیطی از جمله ایجاد کمر بند سبز 
عقدا تا اردکان بطــول 30 کیلومتر . ایجاد و تجهیز مراکز بهداشــتی و 
درمانی - ساخت فضاهای آموزشی - ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی 
و ورزشی استان یزد در اردکان و ایجاد شهرک مسکونی برای کارکنان 
مجموعه چادرملودر اردکان وبهاباد از جمله طرح های توســعه پایدار 

چادرملو می باشند .

 - اجرایی کردن و اتمام این طرح های ســرمایه گذاری زیادی 
 رو طلب مــی کنه آیا پیــش بینی الزم برای تامین ســرمایه

 شده است؟
قطعاً پیش بینی های الزم صورت پذیرفته و مشــکلی در زمینه تامین 
اعتبارات نداریم چون شرکت سود آوری خوبی دارد، در 8 ماهه منتهی 
به آبان 1399  از فروش محصوالت خود 12630 میلیارد تومان درآمد 
کسب نمود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 2 برابر  رشد 
داشته است . برآوردهای ما نشان میدهد برای اجرای طرح های توسعه 
شرکت بالغ بر  1.5 میلیارد یورو یا حدوداً 500 هزار میلیارد ریال سرمایه 
گذاری نیاز است که انشاهلل با اجرای آنها  تحول عظیمی در شرکت ایجاد 

می گردد.

سرپرست مديريت مهندسی توسعه و تكنولوژی چادرملو خبر داد:

500 هزار میلیارد  ریال سرمایه گذاری جدید  در چادرملو 
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